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100 Anak Perempuan

Yang hidup di dalam 30% keluarga termiskin di propinsinya.

Hanya 26 anak memiliki akta kelahiran sebelum berusia 1 tahun.

43 anak memiliki akta kelahiran sebelum 18 tahun.

25 anak dinikahkan pada usia 18 tahun atau lebih muda. 24 dari 25 anak ini 
tidak punya akta kelahiran. Sekolah tidak mendukung anak yang telah menikah 
untuk meneruskan pendidikan 12 tahun. Hampir tidak ada (hanya 3 dari 1000) 
yang tamat sekolah 12 tahun.

19 anak dinikahkan pada usia 17 atau lebih muda. 18 dari 19 anak ini tidak 
punya akta kelahiran. Hampir tak ada (hanya 1 dari 1000) anak yang tamat 
sekolah 12 tahun.

13 anak dinikahkan pada usia 16 tahun atau lebih muda. 12 dari 13 anak ini 
tidak memiliki akta kelahiran. Hampir tidak ada (hanya 1 dari 1000) dari anak 
ini yang tamat pendidikan 12 tahun.

9 anak dinikahkan pada usia 15 tahun atau lebih muda. Tidak seorang pun 
memiliki akta kelahiran. Hanya 3 dari mereka memiliki akta/buku nikah. Tidak 
ada anak yang tamat pendidikan 12 tahun.

Mayoritas pasangan (55%) tidak memiliki akta/buku nikah dari Capil atau 
KUA. 75% anak-anak mereka tidak memiliki akta kelahiran. Anak hanya bisa 
mendapatkan akta kelahiran dengan nama kedua orang tua apabila akta/buku 
nikah orang tua disertakan.

16 perempuan usia 19-29 tahun1 tamat pendidikan 12 tahun di Indonesia. 
Hanya 1 dari 16 perempuan tersebut yang menikah sebelum usia 
18 tahun. 

Hanya 10% perempuan usia 19-29 tahun tanpa akta kelahiran yang bisa tamat 
pendidikan 12 tahun. 36% perempuan usia 19-29 tahun yang punya akta 
kelahiran dapat tamat pendidikan 12 tahun.

62 perempuan usia 19-29 tahun hanya bersekolah sampai SD.

Orang tua yang tidak punya akta kelahiran tiga kali lebih mungkin punya 
anak tanpa akta kelahiran, menunjukkan ketiadaan identitas hukum 
diturunkan lintas generasi

Sumber: PEKKA, Survei Rumah Tangga 2012

1 Memotret pendidikan tertinggi kelompok 19-29 tahun menunjukkan akses pada pendidikan yang lebih akurat bagi laki-laki dan perempuan. 
Apabila seluruh populasi di atas 19 tahun dilihat maka angka menjadi semakin kecil karena kebanyakan orang yang lebih tua bahkan tidak 
tamat SD.



100 Anak Laki-laki

Yang hidup di dalam 30% keluarga termiskin di propinsinya.

32 anak memiliki akta kelahiran sebelum berusia 1 tahun.

42 anak memiliki akta kelahiran sebelum berusia 18 tahun.

4 anak dinikahkan pada usia 18 atau lebih muda.

2 anak dinikahkan pada usia 17 tahun atau lebih muda.

1 anak dinikahkan pada usia 16 tahun atau lebih muda.

Tidak ada anak dinikahkan pada usia 15 tahun atau lebih muda.

Konvensi Hak-hak Anak (diratifi kasi Indonesia pada 1990) mengatur bahwa setiap 
individu di bawah 18 tahun adalah anak. UU Perkawinan (1/1974) menyatakan 
batas minimum usia menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun 

untuk laki-lak.   

15 laki-laki usia 19-29 tamat pendidikan 12 tahun di Indonesia. Tidak seorang 
pun dari mereka dinikahkan pada usia 18 atau lebih muda.

Hanya 9% laki-laki usia 19-29 tanpa akta kelahiran tamat pendidikan 12 tahun. 
33% laki-laki 19-29 tahun yang punya akta kelahiran dapat tamat pendidikan 

12 tahun.

65 laki-laki usia 19-29 tahun tidak bersekolah lebih dari tingkat SD.

Anak dengan orang tua yang memiliki disabilitas fi sik 5 kali lebih tidak 
mungkin memiliki akta kelahiran dibanding anak dengan orang tua yang 

tidak memiliki disabilitas fi sik.



Agenda MDG Pasca-2015 

Usulan Tujuan ke-10:
MEMASTIKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN 
YANG BAIK SERTA PRANATA (INSTITUSI) YANG 
EFEKTIF
Memberikan identitas hukum secara gratis 
dan universal, seperti misalnya catatan 
kelahiran

“Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan banyak pranata (institusi) 
yang berperan penting dalam masyarakat. Salah satu tanggung jawab 
kepranataan yang paling mendasar ialah memberikan identitas hukum. Tiap 
tahun, ada sekitar 50 juta kelahiran yang tidak dicatatkan di manapun, yang 
mengakibatkan anak-anak tersebut tidak memiliki identitas hukum. Mereka 
bagai terperangkap menjadi pribadi yang tidak beridentitas, dan seringkali 
terpinggirkan, karena berbagai kegiatan yang sederhana – mulai dari 
membuka rekening bank hingga mengikuti pendidikan di sekolah yang baik – 
kerap mensyaratkan adanya identitas hukum.”

Dikutip dari Laporan Panel Tingkat Tinggi Tokoh Terkemuka Dunia (High-Level Panel of Eminent Persons) untuk 
Agenda Pembangunan Pasca-2015 (2013). Tiga orang yang menjabat sebagai Ketua-Bersama pada Panel Tingkat 
Tinggi Tokoh Terkemuka Dunia untuk Agenda Pembangunan Pasca-2015 ini ialah Dr Susilo Bambang Yudhoyono, 
Presiden RI; Ellen Johnson Sirleaf, Presiden Liberia; dan David Cameron MP, Perdana Menteri Inggris.



DATA

 Data yang lebih baik = luaran 
pembangunan yang lebih baik bagi 
anak, laki-laki dan perempuan.

• Kecuali sensus yang diadakan 10 
tahun sekali, Pemerintah belum 
memiliki data akurat untuk 
secara efektif mengalokasikan 
sumber-sumber daya kesehatan 
dan pendidikan bagi anak-anak 
Indonesia yang saat ini 50-75% 
di antaranya tidak memiliki akta 
kelahiran.

HAK

 Indonesia adalah penandatangan 
berbagai instrumen internasional 
yang menjamin hak setiap individu 
akan identitas hukum

• Pada 2013, Laporan Panel Tingkat 
Tinggi Tokoh Terkemuka Dunia (High-
Level Panel of Eminent Persons) untuk 
Agenda Pembangunan Pasca-2015 
mengajukan usulan tujuan ke-10:

 Memastikan Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik dan 
Kelembagaan yang Efektif agar 
negara memberikan identitas hukum 
secara gratis dan universal, seperti 
pencatatan kelahiran. 

DAMPAK

• Tidak dimilikinya akta kelahiran 
berkorelasi erat dengan pernikahan 
usia anak di Indonesia.

• Sekolah saat ini cenderung tidak 
mendukung anak yang dinikahkan 
untuk meneruskan pendidikan.

• Anak yang punya akta kelahiran 
adalah anak yang punya akses lebih 
baik pada layanan kesehatan.

• Luaran pendidikan yang lebih baik 
berkorelasi dengan dimilikinya akta 
kelahiran.

• Dokumen identitas hukum penting 
untuk:

- ikut pemilihan umum

- melamar pekerjaan di sektor publik 
maupun swasta 

- untuk mendapatkan paspor resmi 
agar pekerja migran lebih terlindungi 

- untuk mengakses program 
perlindungan sosial

3 Alasan Identitas Hukum Penting bagi 
Pembangunan Indonesia
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Assalamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Saya menyambut gembira dengan diselesaikannya laporan “Jutaan Orang Tanpa Identitas Hukum di 
Indonesia: Studi dasar tentang Identitas Hukum” yang telah dilaksanakan selama 2012-2013. Akses pada 
identitas hukum sangatlah penting untuk meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya 
masyarakat miskin dan termarginalkan. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah mengalami 
berbagai kemajuan pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pengembangan 
sumber daya manusia. Berbagai indikator pertumbuhan dan pencapaian tujuan pembangunan milenium 
menunjukkan bahwa Indonesia bergerak di koridor yang tepat. Pengakuan dunia bahwa Indonesia adalah 
salah satu contoh baik dalam pencapaian tujuan pembangunan milenium adalah dengan dipilihnya Presiden 
RI sebagai salah satu co-chair panel tingkat tinggi untuk menyusun tujuan pembangunan global paska 
2015. Salah satu rekomendasi dari panel tingkat tinggi ini adalah dimasukkannya tujuan “Memastikan Tata 
Kelola Pemerintahan dan Lembaga yang Efektif” yang salah satunya mencakup komponen pencapaian 
keadilan melalui pemenuhan identitas hukum bagi masyarakat dan pencatatan kelahiran gratis bagi semua 
anak.

Sebagaimana tertuang dalam Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) yang diluncurkan pada 
tahun 2009, Pemerintah Indonesia telah mengakui bahwa akses masyarakat pada keadilan dan pemenuhan 
hak-hak asasi manusia terbukti memiliki peran penting dapat mempercepat pencapaian kesejahteraan. 
Menyadari perkembangan pembangunan yang semakin bergerak cepat, pada tahun 2013 ini, Pemerintah 
telah melakukan pengkinian terhadap SNAK dengan menekankan pentingnya pemenuhan hak identitas 
hukum bagi masyarakat. Mempertimbangkan hal tersebut, saya sangat mendukung agar Peningkatan 
akses pada identitas Hukum menjadi salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Namun harus diakui, kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan utama dalam  pembangunan guna 
mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam konteks ini, bukan hanya upaya untuk memastikan 
pemenuhan kebutuhan dasar bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mengeluarkan 
mereka dari kemiskinan, namun juga upaya mencegah mereka yang rentan untuk jatuh dalam kemiskinan 
memerlukan strategi menyeluruh dan program yang tertaget dan terukur secara tepat. 

Semua hal tersebut tidak terlepas dari peran perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi 
untuk memperbuat bukti; dengan mengutamakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan 
ketersediaan pelayanan publik yang memadai. Saya sangat meyakini, data penduduk dan demografi  yang 
baik dan lengkap akan sangat memudahkan perencanaan dan mengefektifkan keluaran yang dicapai. 
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Beberapa tantangan yang masih dihadapi adalah belum semua penduduk Indonesia bisa tercatat dan 
memiliki identitas hukum; belum semua peristiwa utama seperti kelahiran, perkawinan dan kematian 
tercatat, terdata dan teridentifi kasi dengan baik dan akurat. Selain identitas hukum merupakan hak 
dasar setiap individu, saya juga masih melihat banyak fasilitas kebutuhan dasar seperti pendidikan dan 
perlindungan sosial, hanya dapat diakses oleh individu telah memiliki identitas. 

Hasil studi ini memperlihatkan bahwa anak-anak perempuan, terutama menanggung dampak yang paling 
besar dari tidak dimilikinya identitas hukum,  mulai dari risiko dinikahkan sebelum usia dewasa dan resiko 
putus sekolah. Selain itu, anak-anak, perempuan, dan masyarakat berkebutuhan khusus serta penduduk 
miskin merupakan kelompok yang paling dirugikan sebagai akibat berbagai hambatan untuk memperoleh 
identitas hukum, baik berupa akta kelahiran, akta/buku nikah maupun akta cerai sebagai bukti identitas 
diri.

Dalam kaitan ini, saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ketua Mahkamah Agung 
RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama atas dukungannya terhadap pelaksanaan studi dasar akses 
pada identitas hukum ini dan atas berbagai program yang selama ini telah berjalan untuk mendukung 
terpenuhinya identitas hukum bagi masyarakat. Namun, saya ingin menekankan kembali akan pentingnya 
pelaksanaan program lintas sektor secara terpadu dan terintegrasi dan mengurangi ego sektoral masing-
masing, agar persoalan identitas hukum yang saling terkait satu sama lain ini dapat diatasi dengan lebih cepat 
dan efektif.  Hal tersebut terlihat dari isu-isu kunci mengenai situasi, hambatan dan dampak kepemilikan 
identitas hukum yang sangat membutuhkan koordinasi dan keterpaduan antar sektor terkait. 

Atas nama Pemerintah, kami sekali lagi menyambut baik laporan hasil studi dasar mengenai identitas 
hukum ini, yang saya yakin akan menjadi bahan awal untuk menyusun strategi dan fokus yang harus 
dituangkan dalam perencanaan pembangunan ke depan. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan 
terimakasih kepada Pemerintah Australia, atas fasilitasinya melalui kerjasama Kemitraan Indonesia-Australia 
untuk Keadilan (AIPJ) ini. Saya harapkan agar rekomendasi yang muncul dalam studi ini dapat segera tindak 
lanjuti bersama. Terimakasih.

Wassalamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Ir. Rizky Ferianto, MSc.
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Ucapan Terima Kasih

Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan (AIPJ, Australia Indonesia Partnership for Justice) telah 
melakukan kerja sama dengan berbagai mitra dari pihak pemerintah dan masyarakat sipil dalam meneliti, 
menganalisis, serta menyajikan sejumlah temuan utama dan rekomendasi dalam studi ini, yaitu Studi Dasar 
(Baseline Study) tentang Identitas Hukum. 

Salah satu tujuan laporan studi ini ialah memicu terjadinya diskusi dan advokasi guna mewujudkan sistem 
pencatatan sipil yang lebih inklusif yang memberikan dokumen identitas hukum pada warga Indonesia 
dengan mudah, murah, dan secara terpadu.

AIPJ ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada berbagai organisasi 
dan individu yang telah membantu mendukung diterbitkannya laporan ini. Studi dasar tentang identitas 
hukum ini merupakan hasil kolaborasi antara berbagai organisasi dan individu  Indonesia dan Australia yang 
memberikan dukungannya pada proses perencanaan dan perancangan studi, penelitian lapangan, analisis 
data, dan penulisan laporan.

AIPJ secara khusus mengucapkan terima kasih pada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional serta 
para staf di Bappenas yang telah memberikan dukungan dan arahan dalam penyusunan laporan ini. AIPJ 
juga dengan tulus mengucapkan terima kasih pada jajaran pemimpin di Mahkamah Agung RI, Kementerian 
Dalam Negeri dan Kementerian Agama, dan khususnya pada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, 
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Pembinaan Islam, dan Direktur Jenderal 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta seluruh staf ketiga lembaga tersebut yang ada di tingkat nasional, 
provinsi, dan kabupaten/kota yang telah memberikan dukungan mereka pada penelitian ini yang tidak 
dapat kami sebutkan satu per satu.

Dalam penyusunan Studi dasar tentang Identitas Hukum ini, AIPJ telah bekerja di 20 kabupaten/kota di 
lima provinsi, dan AIPJ akan terus bekerja di daerah-daerah tersebut pada tahun-tahun mendatang untuk 
mendukung berbagai prakarsa yang meningkatkan akses pada dokumen identitas hukum bagi perempuan 
miskin, anak-anak rentan, dan penyandang disabilitas. Kami juga mengucapkan terima kasih pada berbagai 
pihak dari kelima provinsi dan 20 kabupaten/kota yang tercakup dalam studi ini, yaitu pemerintah daerah, 
kantor/dinas pemerintah di daerah, pengadilan, klinik bantuan hukum dari perguruan tinggi, berbagai OMS 
(Organisasi Masyarakat Sipil) dan OPD (Organisasi Penyandang Disabilitas), dan organisasi non-pemerintah/
lembaga swadaya masyarakat yang telah memberikan bantuannya dalam studi ini. 

Dua lembaga di Indonesia telah berperan penting dalam penyusunan penelitian ini: PEKKA (LSM Pemberdayan 
Perempuan Kepala Keluarga) dan PUSKAPA UI (Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia). Studi 
dasar ini merupakan cerminan dari penelitian lapangan yang dilakukan secara luas, serta analisis, konsultasi, 
diskusi, dan penyusunan rekomendasi yang dilakukan melalui konsultasi dengan PEKKA dan PUSKAPA UI 
serta mitra-mitra pemerintah yang telah disebut sebelumnya. Selain itu, AIPJ juga ingin mengucapkan terima 
kasih pada Ketua Pengadilan Keluarga Australia (Family Court of Australia) atas dukungan dari pengadilan 
yang beliau pimpin dalam bentuk bantuan analisis data-data utama dari survei rumah tangga yang telah 
dilakukan PEKKA di tahun 2012.
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AIPJ merupakan suatu prakarsa di bawah program Australian Aid yang didukung oleh Pemerintah Australia. 
AIPJ turut mengucapkan terima kasih pada seluruh pejabat pemerintah Australia yang bertugas di Jakarta 
dan Canberra, yang telah memberikan ide dan komentar sebagai masukan bagi studi dasar ini. 

Ketua Tim, Wakil Ketua Tim serta rekan-rekan lain di AIPJ juga telah memberi banyak bantuan dalam 
mewujudkan studi ini.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih pada ratusan ribu warga Indonesia yang ikut ambil 
bagian dalam survei penelitian lapangan yang dilakukan PEKKA dan PUSKAPA UI. Studi dasar tentang 
Identitas Hukum ini dipersembahkan pada mereka, dengan harapan agar hak atas identitas hukum dapat 
diwujudkan bagi seluruh masyarakat Indonesia – anak-anak, perempuan, laki-laki, dan termasuk para 
penyandang disabilitas.  

Tim Program Identitas Hukum AIPJ.
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Daftar Istilah

AIPJ
Kemitraan Indonesia- Australia untuk Keadilan/Australia-Indonesia 
Partnership for Justice

ASKESKIN
Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin/Health Insurance for the 
Poor

BADILAG Badan Peradilan Agama/Directorate General for Religious Court

BADILUM Badan Peradilan Umum/Directorate General for General Court

BAPPEDA
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Provincial or District 
Development Planning Body

BAPPENAS
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Ministry of Development 
Planning/National Development Planning Body

BIMAS Bimbingan Masyarakat/Authority for Community Guidance

BKLHK 
Biro Konsultasi dan Layanan Hukum Keluarga/Bureau for Legal 
Consultation and Services for Families

BLT/BALSEM
Bantuan Langsung Tunai/Bantuan Langsung Sementara/Government 
(Temporary) Unconditional Cash Transfer Program

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan/Implementation Body 
for Universal Health Coverage 

BPS Badan Pusat Statistik/Indonesian Central Body of Statistics

CAPIL Catatan Sipil/Civil Registry

CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women

CBO Community Based Organization

CRC Convention on the Rights of the Child

CRPD Convention on the Rights of the Persons with Disabilities

CSO Lembaga Masyarakat Sipil/Civil Society Organization

CTS Case Tracking System (for General Courts)

Desa Village
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DIPA
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/State Budget Detailed Allocation for 
Implementation

DPO Disabled People Organization

FGD Focus Group Discussions

GoI Government of Indonesia

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights

JABAR Jawa Barat/West Java

Jamkesmas
Jaminan Kesehatan Masyarakat/Government Health Coverage for the 
Poor

Jamkesda Jaminan Kesehatan Daerah/Government Health Coverage for the Poor

Kabupaten District

Kecamatan Subdistrict

KEMENAG/MoRA Kementerian Agama/Ministry of Religious Affairs

KEMENKES/MoH Kementerian Kesehatan/Ministry of Health

KEMENDAGRI/MoHA Kementerian Dalam Negeri/Ministry of Home Affairs

KEMENDIKBUD/MoEC
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Ministry of National 
Education and Culture

KEMENKUMHAM/MoJHR Kementerian Hukum dan HAM/Ministry of Justice and Human Rights

KEMENSOS/MoSA Kementerian Sosial/Ministry of Social Affairs

KK Kartu Keluarga/Family Card

KTP Kartu Tanda Penduduk /Citizen’s Identity Card

KPS Kartu Perlindungan Sosial/Social Protection Card

KUA
Kantor Urusan Agama/Offi ce of Religious Affairs (District and Sub 
District Level)

LKSA Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Child Welfare Organization

LSM/NGO Lembaga Swadaya Masyarakat/Nongovernmental Organization

MA Mahkamah Agung/Supreme Court

MDG Millenium Development Goal



xvDAFTAR ISTILAH

NIK Nomor Induk Kependudukan/Single Identifi cation Number

NTB Nusa Tenggara Barat/West Nusa Tenggara

NTT Nusa Tenggara Timur/East Nusa Tenggara

PA Pengadilan Agama/Religious Court (District)

PAUD Pengembangan Anak Usia Dini/Early Childhood Development

PCA Principle Components Analysis

PEKKA
Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga/The Empowerment of 
Female Heads of Household NGO

PEMDA Pemerintah Daerah/Provincial Government

PERMA Peraturan Makamah Agung/Supreme Court Regulation

PKH
Program Keluarga Harapan/Government Conditional Cash Transfer 
Program

PKSA
Program Kesejahteraan Sosial Anak/ Welfare Coverage for Child 
Protection

PMT Proxy Means Testing

PN Pengadilan Negeri/District Court

POLRI Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Indonesia National Police Force

POSYANKUM Pos Pelayanan Hukum/Legal Advisory Services Posts in Courts

PPLS Pendataan Program Perlindungan Sosial/Social Protection Program Data

PRM Participatory Ranking Methodology

PT Pengadilan Tinggi/High Court (Appeal)

PTA Pengadilan Tinggi Agama/Religious High Court (Appeal)

PUSKAPA Pusat Kajian Perlindungan Anak/Center on Child Protection

PUSKESMAS Pusat Kesehatan Masyarakat/Community Health Centre

PUSTU Puskesmas Pembantu/Village Health Clinic under PUSKESMAS

PNPM GSC
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat dan 
Cerdas/Government Community-Driven Development Program 
(focusing on support to improve maternal and child health and universal 
education)
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RASKIN Beras untuk Orang Miskin/Government Rice Subsidy for the Poor

SBKRI Surat Bukti Kewarganegaraan RI / Letter of Indonesian Citizenship 

SBN Surat Balik Nama/Name Change Letter

SD Sekolah Dasar/Primary School

SEMA Surat Edaran Makamah Agung/Supreme Court Circular Letter

SIADPA Plus Case management system (Religious Courts)

SIAK 
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan/ MoHa online population 
administration system

SIMKAH 
Sistem Informasi Manajemen Nikah / MoRA online marriage registration 
system

SKL Surat Keterangan Lahir/ Birth Information Letter

SKTM Surat Keterangan Tidak Mampu/Letter evidencing poverty for the Poor

SLB Sekolah Luar Biasa/Special Needs School (Primary level)

SLBP Sekolah Luar Biasa/Special Needs School (Junior Secondary level)

SMP Sekolah Menengah Pertama/Junior Secondary School

SMA Sekolah Menengah Atas/Senior Secondary School

SPKBK PEKKA Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas (PEKKA Survey)

SULSEL Sulawesi Selatan/South Sulawesi

SUMUT Sumatera Utara/North Sumatera

SUSENAS Survei Sosial Ekonomi Nasional/National Socioeconomy Survey

TNI Tentara Nasional Indonesia/ Indonesia National Army Force

TNP2K
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/ GoI National 
Team for Accelerating Poverty Reduction

UNICEF United Nations Children’s Fund
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Ringkasan Eksekutif

Tujuan dan Metodologi Studi 

Studi ini merupakan studi dasar (baseline study) yang dilakukan di tahun 2012-2013 oleh AIPJ 
(Australia Indonesia Partnership for Justice, Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan) dan 
merupakan upaya penelitian kolaboratif yang menggabungkan data dan analisis dari berbagai sumber 
dan studi penelitian yang dilakukan oleh AIPJ dan beberapa organisasi mitra. Studi ini bertujuan 
untuk:

 memberikan informasi mengapa kepemilikan akta kelahiran merupakan hal yang penting bagi 
kesejahteraan dan pembangunan sosial anak-anak di Indonesia

 memberikan informasi mengapa akta/buku nikah dan akta cerai serta berbagai dokumen identitas 
hukum lainnya merupakan hal penting bagi kesejahteraan dan pembangunan sosial perempuan 
di Indonesia

 menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh warga masyarakat, khususnya perempuan 
miskin, anak-anak rentan, dan penyandang disabilitas, dalam upaya memperoleh akta kelahiran, 
akta/buku nikah, atau akta cerai di Indonesia

 memberikan usulan kebijakan strategis serta tanggapan-pelaksanaan yang dapat diambil untuk 
mengatasi berbagai kendala dalam upaya memperoleh akta kelahiran, akta/buku nikah, atau akta 
cerai di Indonesia sebagaimana telah diidentifi kasi sebelumnya
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Studi dasar ini dilakukan bekerja sama dengan:
 Mahkamah Agung RI, termasuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi 

serta Pengadilan Tinggi Agama
 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), termasuk dinas-dinas yang ada di tingkat kabupaten/

kota dan provinsi
 Kementerian Agama (Kemenag), termasuk dinas-dinas yang ada di tingkat kabupaten/kota dan 

provinsi
 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan pemerintah daerah
 Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA)
 LSM Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

Studi ini mencakup kegiatan kompilasi dan analisis data dari berbagai sumber dan studi: 
 Survei Rumah Tangga yang dilakukan oleh PEKKA terhadap lebih dari 320.000 orang di 17 

provinsi
 Studi kuantitatif cross-sectional di Jawa Barat, NTB, dan NTT serta studi kualitatif di Jawa Barat, 

NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara yang dilakukan PUSKAPA
 Analisis data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS)
 Analisis data dari layanan identitas hukum, termasuk data dari Mahkamah Agung RI dan Ditjen 

Badan Peradilan Agama (Badilag) serta Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum), serta data 
dari Kemendagri dan Kemenag di tingkat nasional dan berbagai kantor/dinas yang berada di 
bawahnya yang tersebar di 20 kabupaten/kota di Jawa Barat, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan 
Sumatera Utara

 Wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan yang merupakan pengambil 
kebijakan atau pihak penyedia layanan di 5 provinsi (Jawa Barat, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan 
Sumatera Utara) dan 20 kabupaten/kota yang dilakukan oleh Program Identitas Hukum AIPJ dan 
PUSKAPA

Kepemilikan dokumen identitas hukum: apa dan siapa? 

Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk pencatatan seluruh kelahiran 
(melalui Rencana Strategis Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya pada 2011), tingkat kepemilikan 
identitas hukum di kalangan perempuan dan anak-anak, khususnya dari kelompok yang paling rentan, 
masih tetap rendah. Studi ini menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi kepemilikan dokumen 
identitas hukum pada anak-anak, perempuan, dan laki-laki. Faktor-faktor tersebut ialah kemiskinan, lokasi 
tempat tinggal (di perdesaan atau di perkotaan), kondisi disabilitas pada orang tua, dan apakah orang tua 
dan kakek/nenek mereka memiliki dokumen identitas hukum.

Kemiskinan: pada 30% rumah tangga termiskin di Indonesia:

 71% anak usia di bawah 1 tahun tidak memiliki akta kelahiran
 58% anak usia 1-17 tahun tidak memiliki akta kelahiran
 88% orang dewasa usia 18 tahun atau lebih tidak memiliki akta kelahiran

Studi ini menemukan bahwa warga pada rumah tangga yang termasuk dalam kuartil paling 
miskin memiliki kemungkinan lebih besar untuk tidak memiliki akta kelahiran; di provinsi NTT, 
kemungkinan tersebut sebanyak 9 kali lebih besar, sedangkan di Jawa Barat sebanyak lebih dari 7 
kali lebih besar.



3RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkotaan/Perdesaan: Jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran di daerah perdesaan dua 
kali lebih besar dibandingkan di daerah perkotaan.

Disabilitas: Anak-anak dengan orang tua/wali yang tidak tampak menyandang disabilitas fi sik 
memiliki kemungkinan 5 kali lebih besar memiliki akta kelahiran, dibandingkan dengan anak-anak 
dengan orang tua yang tampak menyandang disabilitas fi sik.

Kepemilikan dokumen identitas hukum lintas generasi: Apabila setidaknya salah satu orang 
tua memiliki akta kelahiran, maka seorang anak memiliki kemungkinan 4.5 kali lebih besar memiliki 
akta kelahiran dibandingkan dengan anak-anak yang orang tuanya tidak memiliki akta kelahiran. 
Namun bila salah satu orang tua dan setidaknya salah satu kakek/nenek seorang anak memiliki 
akta kelahiran, kemungkinan anak tersebut memiliki akta kelahiran menjadi 13.5 kali lebih besar 
dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang orang tua maupun kakek/neneknya tidak 
memiliki akta kelahiran.

Dari seluruh pernikahan yang dilangsungkan, jumlah pernikahan yang dicatatkan hanya kurang dari 
separuhnya, dan 76% perempuan dari rumah tangga paling miskin tidak dapat mengakses pengadilan 
untuk mendapat putusan cerai dan akta cerai yang mereka perlukan. Studi ini menemukan bahwa 
pada 30% rumah tangga termiskin, tidak adanya dokumentasi hukum terkait dengan pernikahan dan 
perceraian memiliki kaitan dengan sebanyak 75% anak dari pernikahan tersebut yang tidak memiliki akta 
kelahiran.

Angka-angka yang disajikan dalam studi ini kemungkinan besar kurang mencerminkan data kondisi 
sesungguhnya yang angkanya jauh lebih tinggi, karena studi ini tidak mencakup warga yang dilahirkan 
dan tinggal di daerah terpencil atau daerah perbatasan, warga yang hidupnya berpindah-pindah atau 
bermigrasi, warga yang tidak tinggal di tempat tinggal permanen, atau anak jalanan, dan anak yang 
tinggal di panti atau lembaga pemasyarakatan.

Kelemahan data terkait dokumen identitas hukum: data kurang dapat 
diandalkan, data tidak mudah diakses masyarakat, dan kurangnya data 
terpilah

Studi ini menemukan adanya perbedaan yang besar terkait jumlah orang yang tidak memiliki akta 
kelahiran berdasarkan berbagai sumber data yang ada. SUSENAS 2012 memperkirakan ada 29% anak-
anak Indonesia yang berusia 0-17 tahun, atau lebih dari 24 juta orang, yang tidak memiliki akta kelahiran. 
Akan tetapi data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan bahwa sebanyak 76% anak-
anak dan remaja usia 0-18 tahun, atau lebih dari 50 juta orang belum terdaftar memiliki akta kelahiran. 
Kemendari menghitung angka ini berdasarkan data kependudukan dan verifi kasi daftar kependudukan 
yang digunakan sebagai dasar pembuatan nomor induk kependudukan (NIK), yang merupakan nomor 
tunggal yang dipakai untuk keperluan identifi kasi tiap warga negara Indonesia. Studi ini juga menemukan 
adanya ketimpangan yang besar saat membandingkan antara jumlah angka kelahiran hidup dan jumlah 
perkiraan kepemilikan akta kelahiran. Di beberapa kabupaten/kota, ketimpangan ini begitu besar hingga 
mencapai 90% kelahiran bayi yang kelahirannya tidak dicatatkan sampai satu tahun sesudah ia dilahirkan. 
Hal ini menunjukkan adanya mata rantai yang hilang antara lembaga kesehatan yang mengeluarkan Surat 
Keterangan Lahir dan petugas catatan sipil yang mencatatkan, mengeluarkan, dan menyelenggarakan 
dokumen hukum yang menjadi bukti identitas seluruh warga.



4 STUDI DASAR AIPJ TENTANG IDENTITAS HUKUM 
JUTAAN ORANG TANPA IDENTITAS 
HUKUM DI INDONESIA

Data Nasional: Beberapa Perbaikan dan Keterbatasan

1. Mahkamah Agung RI memiliki sistem yang terbuka dan transparan untuk mencatat jumlah 
pengesahan perkawinan dan perkara perceraian yang diterima dan diputus oleh pengadilan 
Agama dan pengadilan Negeri. Saat ini data tersebut dapat dilihat melalui Internet dan selalu 
diperbarui setiap hari. Data tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dapat diakses oleh 
publik. Kemendagri dan Kemenag saat ini masih belum menghasilkan data yang andal yang 
tersedia bagi publik terkait pemberian dokumen identitas hukum di tingkat nasional, provinsi, dan 
kabupaten/kota

2. Terlepas dari adanya keterbatasan, SUSENAS merupakan salah satu sumber data statistik yang 
paling dapat diandalkan untuk data kependudukan dan sosial-ekonomi, termasuk data tentang 
kepemilikan akta kelahiran. Saat ini SUSENAS menanyakan pada responden tentang apakah 
anggota keluarga mereka yang berusia 0-17 tahun: (i) memiliki akta kelahiran, dan dapat 
menunjukkan akta tersebut (ii) memiliki akta kelahiran, namun tidak dapat menunjukkan akta 
tersebut, dan (iii) tidak memiliki akta kelahiran. Studi ini menemukan bahwa 73% orang yang 
memilih jawaban nomor (ii) sebenarnya tidak pernah memiliki akta kelahiran. Dengan demikian 
disarankan agar pilihan jawaban yang kedua tersebut, yaitu “memiliki akta kelahiran, namun tidak 
dapat menunjukkan akta tersebut”, dihilangkan, agar dapat diperoleh perkiraan yang lebih akurat 
tentang berapa jumlah anak yang memiliki akta kelahiran dan berapa yang tidak

3. Indonesia saat ini masih belum menangkap dan menganalisis data terkait hubungan antara 
kemiskinan, disabilitas, dan akses pada dokumen identitas hukum. Pertanyaan terkait isu-isu 
tersebut seharusnya dimasukkan dalam sistem pengumpulan data tingkat nasional yang rutin 
dilaksanakan, termasuk SUSENAS, sensus, dan PPLS. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk 
mengidentifi kasi tingkat kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak-anak yang menyandang 
disabilitas

Dampak tidak dimilikinya dokumen identitas hukum

Studi dasar ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara capaian pembangunan yang lebih baik 
bagi perempuan serta anak-anak perempuan dan kepemilikan dokumen identitas hukum. Bagi warga 
yang hidup di rumah tangga dengan pendapatan yang tergolong dalam 30% pendapatan terendah di 
provinsi mereka, studi ini menemukan bahwa:

 Ternyata, bila anak perempuan memiliki akta kelahiran, mereka tidak menikah di usia muda. 
Sebanyak 19% anak perempuan menikah di usia 17 tahun atau kurang. Sebanyak 95% di antara 
mereka tidak memiliki akta kelahiran, dan tidak ada satupun yang menyelesaikan pendidikan 12 
tahun. Hanya 2% anak laki-laki yang menikah di usia 17 tahun atau kurang

 Sebanyak 16% perempuan berusia 19-29 tahun menyelesaikan pendidikan 12 tahun di Indonesia. 
Sebanyak 94% anak perempuan yang menyelesaikan pendidikan 12 tahun tidak menikah di bawah 
usia 18 tahun

 Hanya 10% perempuan berusia 19-29 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran berhasil 
menyelesaikan pendidikan 12 tahun, sedangkan jumlah perempuan berusia 19-29 tahun yang 
memiliki akta kelahiran dan berhasil menyelesaikan pendidikan 12 tahun ialah sebesar 36%

 Hanya 9% laki-laki berusia 19-29 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran berhasil menyelesaikan 
pendidikan 12 tahun, sedangkan jumlah laki-laki yang berusia 19-29 tahun yang memiliki akta 
kelahiran dan berhasil menyelesaikan pendidikan 12 tahun ialah 33%

 Sebanyak 25% anak perempuan menikah pada usia 18 tahun atau kurang, sedangkan pada anak 
laki-laki angka ini hanya sebesar 4%. Anak-anak perempuan tersebut satupun tidak ada yang 
menyelesaikan pendidikan 12 tahun (hanya 3 dari 1000 orang). Sekolah pada umumnya tidak 
mengijinkan anak laki-laki maupun anak perempuan yang sudah menikah untuk meneruskan 
pendidikannya, dan hal ini berarti bahwa seperempat anak perempuan yang berasal dari keluarga 
miskin menjadi tersisihkan dari upaya pemerintah RI mencapai tujuan pendidikan 12 tahun bagi 
semua, yang telah menjadi kebijakan pemerintah sejak tahun 2013
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 Sebanyak 9% anak perempuan menikah di usia 15 tahun atau kurang, dan tidak ada satupun yang 
memiliki akta kelahiran, dan tidak ada satupun yang menyelesaikan pendidikan 12 tahun. Studi ini 
tidak menemukan anak laki-laki yang menikah di usia 15 tahun atau kurang

 Anak-anak yang memiliki akta kelahiran dan para ibu yang memiliki akta/buku nikah tampaknya 
bisa mengakses layanan dasar di bidang kesehatan dan gizi dengan lebih baik. Anak-anak yang 
memiliki akta kelahiran memiliki kemungkinan 68% lebih besar dalam hal mengakses tempat 
layanan kesehatan.

Tidak adanya akta kelahiran juga dapat menghambat anak dalam melanjutkan pendidikannya ke jenjang 
yang lebih tinggi, khususnya ke sekolah menengah pertama. SUSENAS 2012 menemukan bahwa anak 
yang memiliki akta kelahiran memiliki kemungkinan 54% lebih besar untuk mengikuti pendidikan 
tingkat SMP dan kemungkinan 89% lebih besar mengikuti pendidikan tingkat SMA. SUSENAS 2012 
menunjukkan bahwa proporsi/jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran paling banyak ditemukan 
pada kelompok anak putus sekolah (47%), diikuti dengan kelompok anak yang tidak pernah bersekolah 
(30%). Data SUSENAS ini juga berkorelasi dengan data dari survei PEKKA yang disajikan dalam studi ini 
dan dirangkum dalam Tabel: 100 anak perempuan dan 100 anak laki-laki.

Studi dasar ini juga menemukan beberapa contoh warga yang tersisihkan dari layanan atau manfaat yang 
seharusnya mereka peroleh, dalam kaitannya dengan kepemilikan dokumen identitas hukum:

 Satu-satunya sekolah negeri untuk anak berkebutuhan khusus (SLB) di Medan mensyaratkan 
seluruh peserta didik memiliki akta kelahiran. Hal ini membuat anak-anak yang menyandang 
disabilitas yang berasal dari keluarga miskin yang tidak dapat memenuhi syarat dokumen tersebut 
menjadi tersisihkan

 Program jaminan kesehatan yang baru, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, 
mensyaratkan para kepala keluarga menunjukkan Kartu Keluarga (KK) mereka, yang menyatakan 
bahwa mereka memang merupakan kepala sebuah keluarga dengan jumlah anak/tanggungan 
sebagaimana tercantum. Perempuan yang menjadi kepala keluarga sekaligus kepala rumah tangga 
akan memerlukan akta cerai untuk membuktikan status mereka

 Pendistribusian sebanyak lebih dari 15 juta Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang baru-baru 
ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia bagi 30% rumah tangga termiskin di tahun 2013 
menunjukkan bahwa 86% kartu tersebut diterima oleh laki-laki kepala keluarga. Data dari survei 
rumah tangga PEKKA yang disajikan dalam studi ini menunjukkan bahwa pada 30% rumah tangga 
termiskin, (i) sebanyak 34% keluarga dikepalai oleh perempuan, namun (ii) dari seluruh perempuan 
yang menyatakan bahwa mereka telah bercerai, hanya 24% yang memiliki akta cerai dan dengan 
demikian dapat memiliki kartu keluarga yang menunjukkan mereka adalah kepala keluarga. 
Alhasil, mayoritas perempuan kepala keluarga tidak memiliki dokumen (dalam bentuk KPS) yang 
dapat membuktikan bahwa rumah tangga mereka termasuk dalam 30% rumah tangga Indonesia 
termiskin. Hal ini berarti para perempuan tersebut perlu mengeluarkan uang dan mengorbankan 
waktunya untuk memperoleh dokumen lain yang dapat membuktikan status miskin mereka, seperti 
misalnya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) agar mereka bisa memperoleh layanan baik yang 
digratiskan maupun disubsidi

Bukti atas suatu kelahiran, serta bukti atas pernikahan maupun perceraian yang sah, berdampak penting 
pada berbagai hal dalam aspek sosial dan ekonomi, termasuk hak atas kepemilikan harta bergerak, akses 
pada layanan keuangan, hak waris, akses pada lapangan pekerjaan formal, serta akses pada hak untuk 
memperoleh dokumen/bukti identitas lainnya seperti misalnya paspor.

Masih belum jelas mengapa terdapat korelasi yang kuat antara capaian pembangunan yang lebih baik 
bagi perempuan dan anak-anak perempuan dan kepemilikan dokumen identitas hukum. Terdapat 
beberapa faktor yang mungkin dapat menjelaskan hal tersebut: 

1. Dokumen identitas hukum merupakan prasyarat untuk memperoleh layanan publik 
lainnya dari pemerintah (hubungan langsung sebab-akibat). Studi dasar ini menemukan 
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bahwa meskipun peraturan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyatakan bahwa dokumen 
identitas hukum tersebut merupakan prasyarat, seringkali tidak demikian yang terjadi pada 
kenyataannya. Namun ada beberapa contoh yang berhasil diidentifi kasi dalam studi ini yang 
menunjukkan bahwa terdapat warga yang tersisihkan dari pemberian layanan karena mereka tidak 
memiliki dokumen identitas hukum

2. Keluarga yang mendapatkan dokumen identitas hukum bagi anak-anak mereka dan anggota 
keluarga lainnya dapat mengakses informasi dan layanan pendampingan dari LSM 
yang memberikan penjelasan pada mereka tentang (i) mengapa dokumen identitas hukum 
merupakah hal penting bagi seseorang, dan (ii) cara mengakses berbagai program bantuan sosial 
termasuk program beasiswa dari pemerintah yang membantu anak-anak mereka mendapat 
pendidikan 12 tahun

3. Keluarga yang berhasil mengatasi rumitnya proses memperoleh dokumen identitas hukum dari 
hingga tiga instansi pemerintah yang berbeda mendapatkan pengetahuan, keyakinan, dan 
kecakapan selama proses tersebut, yang selanjutnya membuka mereka pada akses pada 
pendidikan dan layanan lainnya bagi anak-anak mereka dan anggota keluarga lainnya

Masih diperlukan lebih banyak lagi penelitian untuk memahami mengapa terdapat korelasi yang kuat 
antara kepemilikan dokumen identitas hukum dan capaian pembangunan yang lebih baik, khususnya 
bagi anak perempuan. Penelitian lebih lanjut juga akan dapat bermanfaat untuk melihat hubungan 
kausal (sebab-akibat) yang ada serta dampak dari (i) jejaring sosial, (ii) kegiatan berbagi informasi secara 
terkelompok, (iii) status kemiskinan dan disabilitas dan kaitannya dengan apakah warga dari rumah 
tangga miskin dan rentan memperoleh dokumen identitas hukum, serta (iv) pengaruh status/latar 
belakang agama dan budaya tertentu.

Kendala dalam memperoleh dokumen identitas hukum

Biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh akta kelahiran maupun akta/buku nikah kerap disebut 
sebagai alasan utama mengapa anak-anak dan pasangan suami-istri dari rumah tangga miskin tidak 
memiliki dokumen identitas hukum, diikuti alasan berikutnya yaitu jauhnya jarak menuju lokasi penyedia 
layanan, serta kurangnya pemahaman tentang cara memperoleh dokumen identitas hukum. Penjelasan 
lebih rinci diuraikan berikut ini:

Biaya, yang mencakup: 

 biaya memperoleh dokumen identitas hukum itu sendiri

 biaya memproses perkara di pengadilan, yang merupakan prasyarat untuk memperoleh dokumen 
identitas hukum tertentu (misalnya, perkara itsbat nikah (pengesahan perkawinan) harus 
disidangkan dulu di pengadilan agar dapat memperoleh akta/buku nikah)

 biaya transportasi ke dinas/kantor di ibu kota kabupaten atau di tingkat kecamatan. Biaya 
transportasi bisa jadi lebih tinggi bagi para penyandang disabilitas yang mungkin tidak dapat 
menggunakan transportasi publik pada umumnya dan perlu membayar lebih untuk biaya 
transportasi atau kendaraan pribadi

 biaya memperoleh akta kelahiran bisa mencapai lima kali lipat rata-rata pendapatan bulanan 
seseorang yang hidup di bawah maupun tepat di garis kemiskinan 

 biaya perkara itsbat nikah (pengesahan perkawinan) dan biaya perkara cerai-gugat bisa mencapai 
10 kali lipat pendapatan bulanan seseorang yang hidup di garis kemiskinan Indonesia (Rp. 253 273 
per orang per bulan), tergantung seberapa jauh lokasi tempat tinggal para pihak dari gedung 
pengadilan

Jarak, yang mencakup:

 waktu serta kesulitan dalam menempuh perjalanan menuju ibu kota kabupaten maupun ibu kota 
kecamatan untuk memperoleh dokumen identitas hukum dari instansi pemerintah terkait. Studi ini 
menemukan bahwa seseorang bisa jadi harus menempuh perjalanan hingga 8 jam pulang-pergi 
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ke kantor catatan sipil terdekat, dan orang tersebut mungkin harus datang beberapa kali untuk 
memperoleh dokumen identitas hukum

 penyandang disabilitas menghadapi kendala tambahan untuk menempuh perjalanan, bahkan 
dalam jarak pendek, untuk memperoleh layanan identitas hukum. Di beberapa kabupaten, bisa 
jadi tidak ada angkutan yang dapat digunakan yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk 
pergi ke ibu kota kabupaten

Rumitnya proses memperoleh dokumen identitas hukum: 

 untuk memperoleh dokumen identitas hukum, warga akan perlu menjalani proses dengan 
paling banyak 3 lembaga pemerintah dan lembaga peradilan. Proses ini menjadi lebih sulit bagi 
penyandang disabilitas, karena kurangnya sumber daya manusia dan sumber informasi seperti 
misalnya juru bahasa-isyarat bagi tuna rungu ataupun informasi dalam huruf Braille

 untuk memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah dan nama ibu, pihak orang tua 
harus menunjukkan akta/buku nikah mereka ke dinas catatan sipil. Mengingat lebih dari separuh 
pernikahan di Indonesia tidak dicatatkan, hal ini menjadi kendala besar bagi separuh anak-anak 
Indonesia untuk memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah

 studi ini menemukan bahwa 64% responden yang disurvei menyatakan setuju atau sangat setuju 
bahwa akta kelahiran yang hanya mencantumkan nama ibu mengandung konotasi negatif. 
Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya di tahun 2012 yaitu No 46/PUU-VIII/2010, menyatakan 
bahwa seorang anak sudah selayaknya memiliki hubungan keperdataan baik dengan ayah maupun 
ibunya, sejauh hubungan darah bisa dibuktikan, karena hal tersebut membawa implikasi luas bagi 
anak terkait waris dan dampak sosial

Jauhnya jarak serta rumitnya proses yang harus dijalani menjadi alasan yang membuat banyak orang 
menggunakan bantuan “perantara” dalam memperoleh dokumen identitas hukum, yang tentunya 
memperbesar biaya yang harus dikeluarkan. Berbagai kendala ini menimbulkan keterpurukan yang lebih 
mendalam lagi bagi masyarakat miskin, keluarga-keluarga yang kepala keluarganya adalah perempuan, 
warga yang tinggal di daerah perdesaan/terpencil, penyandang disabilitas, serta anak-anak dan orang 
dewasa dari kelompok rentan, termasuk yang memiliki latar belakang budaya atau agama tertentu.

Mengkomunikasikan alasan mengapa kepemilikan dokumen identitas 
hukum mendukung diraihnya capaian pembangunan yang lebih baik

Di tahun 2013, sudah ada beberapa perubahan yang dilakukan untuk menyederhanakan proses 
pemerolehan dokumen identitas hukum; hal ini berkat adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi RI yang 
berhasil dimenangkan dan kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang disahkan 
DPR RI pada bulan Desember 2013. Akan tetapi perubahan dalam peraturan perundang-undangan ini 
tidak akan ada maknanya tanpa adanya:

1. Kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya serta manfaat dokumen 
identitas hukum, termasuk manfaat berikut ini bagi perempuan dan anak perempuan:

 ternyata, anak perempuan yang memiliki akta kelahiran tidak mengalami pernikahan usia dini. 
Berbagai manfaat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan yang diperoleh 
bila anak perempuan menikah di usia 18 tahun atau lebih perlu disampaikan dengan jelas pada 
masyarakat

 bagi anak-anak yang menyandang disabilitas, tidak dimilikinya akta kelahiran bisa membuat 
mereka tersisihkan tidak hanya dari sekolah pada umumnya/sekolah inklusif, namun juga dari 
sekolah luar biasa (SLB) negeri

 peraturan pemerintah provinsi dan daerah (kabupaten/kota) serta kebijakan sekolah 
menyatakan bahwa akta kelahiran merupakan syarat yang harus dipenuhi agar anak dapat 
diterima bersekolah
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 perempuan yang hidup terpisah dari suami mereka memerlukan akta cerai agar dapat 
memperoleh kartu keluarga yang menerangkan bahwa mereka adalah perempuan kepala 
keluarga. Kartu keluarga ini kerap menjadi syarat untuk mengakses layanan publik bagi diri 
mereka maupun anak-anak mereka

2. Lebih banyak dukungan yang diberikan pejabat pemerintah dari berbagai instansi/lembaga untuk 
memastikan anak-anak dapat memperoleh akta kelahiran mereka sedini mungkin dan tidak luput 
dari pandangan negara sampai mereka memperoleh identitas dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) pada usia 17 tahun. Penelitian di tingkat internasional dengan jelas menunjukkan pentingnya 
intervensi dini untuk mendukung anak-anak dari rumah tangga yang rentan dan kurang 
beruntung. Hal ini mencakup akses ke pendidikan prasekolah serta imunisasi dan pemeriksaan 
kesehatan yang efektif bagi anak usia dini

3. Kolaborasi yang lebih baik antara berbagai lembaga pemerintah dan OMS/OPD (Organisasi 
Masyarakat Sipil/Organisasi Penyandang Disabilitas) untuk membantu diperolehnya akta kelahiran 
bagi anak-anak (dan juga akta/buku nikah bagi orang tua mereka, bila perlu), dan kolaborasi 
ini dapat mencakup dukungan yang diberikan oleh (i) bidan/petugas kesehatan yang terlibat 
membantu persalinan, (ii) guru yang terlibat dalam program pendidikan anak usia dini (PAUD), 
(iii) guru di sekolah dasar, dan (iv) OMS/OPD yang melakukan upaya peningkatan pengetahuan 
dan pemahaman para penyandang disabilitas tentang hak dan tanggung jawab mereka untuk 
mencatatkan kelahiran anak-anak mereka, dan (v) fasilitator/pendamping yang terlibat dalam 
program-program pembangunan sosial yang dijalankan di tingkat desa seperti misalnya PNPM 
Generasi yang kegiatannya turut melibatkan anak-anak putus sekolah, anak-anak dan orang 
dewasa yang menyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.

Indeks Kemiskinan Indonesia – Basis Data Terpadu – 40% Masyarakat 
Termiskin

Sekalipun persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan Indonesia telah menurun 
menjadi 11% di tingkat nasional (dan menjadi 14% di tingkat masyarakat perdesaan di Indonesia), 
hampir 40% penduduk berada dalam jarak yang begitu dekat dengan garis kemiskinan, yang artinya 
adalah bahwa guncangan yang relatif kecil saja sudah akan cukup untuk menjerumuskan kelompok 
rumah tangga rentan ini ke dalam kemiskinan. Lembaga-lembaga pemerintah perlu berfokus pada 
upaya pemberian layanan yang mudah diakses dan bebas biaya bagi 40% penduduk ini, yang memang 
merupakan rumah tangga miskin, atau yang amat rentan masuk ke dalam kemiskinan. Di beberapa 
kabupaten/kota, rumah tangga yang amat rentan seperti ini bahkan mencapai 70% dari keseluruhan 
jumlah penduduk. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah meluncurkan Basis 
Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial di tahun 2012 yang sumber data utamanya ialah survei 
yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli – Desember 2011 (PPLS 2011). Basis Data Terpadu 
ini merupakan sistem data elektronik yang memuat data sosial, ekonomi, dan demografi  dari 24.8 
juta rumah tangga, atau 96.7 juta orang, yang mewakili 40% warga Indonesia yang berada di tingkat 
sosial-ekonomi paling rendah. Studi ini menyarankan agar lembaga peradilan dan lembaga pemerintah 
Indonesia menggunakan Basis Data Terpadu sebagai salah satu sumber data untuk menjadi dasar 
penentuan pembebasan biaya perkara pengadilan dan biaya layanan bagi rumah tangga yang paling 
miskin dan paling rentan.

Keterlibatan masyarakat sipil dengan lembaga peradilan di Indonesia 
selama lebih dari 5 tahun terakhir ini menunjukkan adanya kemampuan 
untuk memperbaiki akses masyarakat miskin untuk memperoleh layanan

Studi ini menggarisbawahi sebuah contoh kerja sama antara Mahkamah Agung RI dan LSM PEKKA yang 
telah berlangsung sejak tahun 2006 dalam bentuk penelitian dan peningkatan kesadaran masyarakat 
yang berujung pada beberapa perubahan kebijakan yang terjadi di tahun 2008 dan seterusnya. 



9RINGKASAN EKSEKUTIF

Kepemimpinan Mahkamah Agung RI dalam 5 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa perbaikan besar 
dalam layanan keadilan bagi perempuan, masyarakat miskin, dan warga di daerah terpencil merupakan 
sesuatu yang mungkin dilakukan. Hal ini khususnya menjadi penting, karena perkara terkait identitas 
hukum, seperti misalnya perceraian dan pengesahan perkawinan (itsbat nikah), merupakan kelompok 
terbesar perkara yang ditangani dalam sistem peradilan2. Sejak tahun 2009:

 jumlah perkara itsbat nikah (pengesahan perkawinan) di 359 Pengadilan Agama di Indonesia naik 
tiga kali lipat. Di tahun 2013, Pengadilan Agama menyidangkan lebih dari 35 000 perkara itsbat 
nikah

 jumlah perkara yang disidangkan melalui sidang keliling di tingkat desa naik dua kali lipat. 
Pengadilan Agama menyidangkan lebih dari 23 000 perkara melalui sidang keliling di tahun 2012

 jumlah perkara yang diajukan masyarakat miskin yang mendapat pembebasan biaya perkara naik 
empat kali lipat. Pengadilan Agama menyidangkan lebih dari 12 000 perkara prodeo di tahun 
2012.

Di Pengadilan Agama, adanya perubahan ini membuat perempuan, pada khususnya, memperoleh 
manfaat dari pembebasan biaya perkara. Di tahun 2013, dari seluruh perkara perceraian di Pengadilan 
Agama yang dibebaskan dari keharusan membayar biaya perkara, 87% perkara perceraian tersebut 
adalah perkara yang membebaskan biaya perkara bagi perempuan. Karena dalam 69% perkara cerai 
yang menjadi pihak penggugat adalah perempuan, adanya pembebasan biaya perkara ini menunjukkan 
bahwa Pengadilan Agama menyadari bahwa perempuan menghadapi kesulitan keuangan tertentu ketika 
pernikahan mereka berakhir, dan dengan demikian alokasi anggaran pembebasan biaya perkara untuk 
perkara yang diajukan oleh perempuan mendapat porsi lebih besar.

Berbagai perubahan yang signifi kan dalam akses pada keadilan ini bermunculan dalam lima tahun terakhir 
– jangka waktu yang relatif singkat. Yang tidak kalah mengesankan ialah bahwa hasil-hasil yang dicapai 
telah didokumentasikan secara transparan, baik oleh Mahkamah Agung RI maupun oleh Badan Peradilan 
Agama (Badilag) dan Badan Peradilan Umum (Badilum) yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan 
709 Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Indonesia. Hasil ini dapat dilihat di situs web pengadilan: 
infoperkara.badilag.net untuk Peradilan Agama dan sistem data CTS untuk Peradilan Umum. Selain itu, 
Badilag juga mengembangkan pendekatan kolegiat dalam layanan keadilan bagi masyarakat miskin 
melalui situs web mereka yang menghubungkan sekitar 400 pengadilan agama, sekaligus membentuk 
forum pertukaran informasi harian antara pengadilan tersebut. Lebih dari 4400 kisah yang ditulis oleh 
berbagai Pengadilan Agama di seluruh Indonesia telah dipublikasikan melalui www.badilag.net di tahun 
2013.

Pengadilan Agama mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh kelompok-kelompok rentan dalam 
memperoleh dokumen identitas hukum dengan cara sebagai berikut:

 membebaskan biaya perkara untuk mengatasi kendala biaya

 menyelenggarakan layanan [sidang] keliling bagi perempuan, masyarakat miskin, dan warga yang 
tinggal di daerah terpencil untuk mengatasi kendala jarak

 bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan pemerintah daerah untuk mengatasi 
kerumitan prosedur dengan cara memberikan informasi dan bantuan bagi para pencari keadilan 
agar mereka dapat terhubung dengan lembaga yang dapat memberikan layanan yang sesuai 
dengan kebutuhan mereka terkait identitas hukum

Contoh di atas merupakan contoh Indonesia terkait upaya memberikan layanan yang lebih baik bagi 
kelompok rentan, yang dapat direplikasi/dicontoh oleh lembaga pemerintah lainnya.

2  Data tahun 2013 yang diperoleh dari CTS dan Infoperkara (tidak termasuk perkara lalu lintas dan perkara acara cepat).
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Pesan Utama 

1. Menjamin agar masyarakat dapat mengakses identitas hukum merupakan hal penting, 
tidak hanya sebagai bentuk upaya pemenuhan HAM, namun juga sebagai aspek 
mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang inklusif. 
Indonesia telah meratifi kasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Hak-hak 
Anak (CRC), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), 
dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), dan dengan demikian bertanggung jawab 
memenuhi kewajibannya untuk memastikan agar setiap orang tercatat kelahirannya, diberikan 
kewarganegaraan dan akta kelahiran yang mengakui identitas mereka tanpa adanya diskriminasi. 

Pemerintah memerlukan data kependudukan yang akurat agar dapat merencanakan, membiayai, 
dan mengelola pelayanan publik secara lebih efektif bagi warganya. Dalam rangka tercapainya 
pembangunan manusia Indonesia yang baik, implementasi suatu sistem yang dapat menghitung 
dan mencatat tiap kelahiran menjadi amat penting bagi pemerintah Indonesia. Berdasarkan sensus 
terakhir di tahun 2010, populasi Indonesia berjumlah 237 641 326 orang, dengan lebih dari 82.5 
juta orang berusia di bawah 18 tahun atau berusia anak. Yang perlu dijadikan tujuan ialah adanya 
suatu mekanisme yang standar dan dapat diakses masyarakat yang membuat tiap orang tercatat 
keberadaannya dan diberikan bukti identitas yang sah secara hukum, termasuk akta kelahiran, 
akta/buku nikah, dan akta cerai bagi pasangan yang telah berpisah.

Pada bulan Maret 2013, Laporan Panel Tingkat Tinggi Tokoh Terkemuka Dunia (High-Level Panel 
of Eminent Persons) untuk Agenda Pembangunan Pasca-2015 mengajukan usulan untuk MDG 
baru, dengan usulan tujuan ke-10 (Memastikan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Pranata 
(Institusi) yang Efektif) agar negara memberikan identitas hukum secara gratis dan universal (bagi 
semua orang), seperti misalnya catatan kelahiran. Bilamana nantinya usulan tujuan ke-10 ini 
diadopsi, hal ini akan berkontribusi pada pengukuran kemajuan terhadap pencapaian keseluruhan 
agenda MDG secara lebih akurat, karena bukti-bukti menunjukkan bahwa anggota populasi yang 
memiliki kemungkinan paling kecil untuk masuk dalam data populasi adalah mereka yang tinggal 
di daerah paling terpencil atau mereka yang paling kurang beruntung, termasuk anak-anak dan 
penyandang disabilitas. Penduduk inilah yang paling perlu dihitung demi utuhnya agenda MDG.

2. Akta kelahiran, dan akta/buku nikah atau akta cerai berperan penting bagi masyarakat 
miskin dan terpinggirkan, bagi perempuan dan anak-anak, dan bagi penyandang 
disabilitas agar mereka dapat mengakses pendidikan, layanan kesehatan, program 
bantuan sosial, dan perlindungan hukum. Studi dasar ini menunjukkan bahwa biaya layanan, 
jarak ke lokasi pemberi layanan terdekat, dan kurangnya pengetahuan tentang cara mengakses 
layanan tersebut merupakan kendala utama memperoleh identitas hukum. Selain itu, terdapat 
hubungan langsung antara orang tua yang tidak memiliki akta/buku nikah dan anak-anak mereka 
tidak memiliki akta kelahiran. Berbagai tantangan ini tidak berdiri sendiri, namun harus dipikirkan 
dalam konteks norma agama dan budaya yang ada serta berbagai peraturan di tingkat nasional 
maupun daerah. Diperlukan berbagai upaya multiwarsa dan multisektoral untuk dapat membuat 
perubahan yang signifi kan.

Rumitnya pemenuhan hak atas identitas hukum ini memerlukan adanya kerja sama yang 
melibatkan berbagai dimensi penting lainnya dalam bidang akses terhadap keadilan, yaitu: a) 
pemberdayaan hukum dan akses ke bantuan hukum, termasuk kegiatan paralegal dan pekerja 
sosial yang menghubungkan warga dengan layanan identitas hukum dan layanan pendukung 
lainnya seperti misalnya juru bahasa-isyarat yang berkualitas yang dapat membantu komunikasi 
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dengan tuna rungu, serta penggunaan format alternatif dalam penyajian materi (huruf Braille, 
video dengan bahasa isyarat); b) dihapuskannya persyaratan yang bersifat diskriminatif bagi 
kelompok-kelompok tertentu terkait dengan identitas hukum; c) layanan peradilan dan catatan sipil 
yang transparan, terjangkau, dan akuntabel; d) percepatan dalam upaya pemberian layanan keliling 
(mobile services) agar dapat lebih menjangkau masyarakat yang paling rentan, serta layanan yang 
lebih terpadu untuk merampingkan dan menyederhanakan prosedur; dan e) peningkatan kapasitas 
pemerintah dalam menghasilkan data yang dapat diandalkan serta dapat diakses masyarakat 
tentang layanan identitas hukum, data populasi, dan data demografi .

3. Identitas hukum lebih dari sekadar memberikan secarik kertas pada warga. Akta 
kelahiran, akta/buku nikah, dan akta cerai merupakan bagian penting dari sistem 
pencatatan sipil serta sistem data statistik vital. Mahkamah Konstitusi RI telah menyatakan 
dalam putusannya di tahun 2013 (No 18/ PUU-XI/2013) bahwa “seseorang yang tidak memiliki 
akta kelahiran, secara de jure keberadaannya tidak dianggap ada oleh negara”. Seorang anak 
yang [kelahirannya] tidak dicatatkan dianggap tidak resmi ada. Penyelenggaraan identitas 
hukum merupakan hal penting yang mendasar dalam menghitung jumlah orang yang menjadi 
tanggung jawab pemerintah – dari segi layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan sosial, 
dan perlindungan hukum. Hal ini turut mencakup menghitung jumlah orang yang menyandang 
disabilitas, yang menjadi bukti dan masukan penting yang mendasari pengambilan kebijakan dan 
keputusan dalam menentukan program layanan publik yang dapat merespon kebutuhan dan 
memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas dengan lebih baik. Disarankan agar pemerintah RI 
beralih dari penggunaan survei berbasis program yang bersifat ad-hoc, dijalankan sesekali saja, dan 
mahal untuk kemudian secara serius menanamkan upaya untuk terwujudnya sistem pencatatan 
sipil yang andal dan dapat diakses masyarakat guna mendukung pemberian layanan pemerintah 
serta mengukur kemajuan dalam meraih capaian pembangunan yang lebih luas.

 

Susunan Laporan

Bab 1 berisi informasi tentang tujuan studi dasar ini serta metodologi yang digunakan dalam penelitian 
yang merupakan komponen dalam studi ini. 

Bab 2 menyajikan informasi tentang persentase perempuan, laki-laki, dan anak-anak yang memiliki akta 
kelahiran, akta/buku nikah, dan dalam beberapa kasus, akta cerai. Bab ini juga memuat informasi tentang 
hubungan antara kemiskinan, disabilitas, usia, dan lokasi tempat tinggal dalam kaitannya dengan akses 
pada dokumen identitas hukum.

Bab 3 menelaah dampak dimilikinya identitas hukum terhadap akses pada pendidikan, kesehatan, 
bantuan sosial, dan perlindungan hukum.

Bab 4 melihat cara-cara yang digunakan warga dalam memperoleh akta kelahiran, akta/buku nikah, 
dan dalam beberapa kasus akta cerai, serta peran lembaga pemerintah dan lembaga peradilan dalam 
memberikan dokumen identitas hukum ini bagi warga. Bab ini juga menguraikan berbagai kendala 
yang menghambat anak-anak, perempuan, dan laki-laki, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh 
dokumen identitas hukum tersebut.

Bab 5 memuat informasi tentang cara-cara yang digunakan tiga lembaga pemerintah dan peradilan 
yang terlibat memberikan akta kelahiran, akta/buku nikah, dan akta cerai dalam mengumpulkan dan 
menganalisis data terkait tugas mereka di 34 provinsi di Indonesia. Bab ini juga mengkaji berbagai 
perkembangan terbaru yang ditujukan untuk menekan biaya, memberikan layanan bergerak/keliling dan 
terpadu, serta layanan nasihat hukum bagi warga yang berupaya memperoleh dokumen identitas hukum.

Bab 6 berisi rangkuman temuan utama dan rekomendasi.
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Temuan Utama

Situasi Saat Ini

1 Ada perbedaan signifi kan antara berbagai sumber data tentang jumlah orang yang tidak 
memiliki akta kelahiran di Indonesia.

SUSENAS 2012 memperkirakan bahwa 29% anak Indonesia yang berusia 0-17 tahun, atau 
lebih dari 24 juta orang, tidak memiliki akta kelahiran. Angka ini naik menjadi 47%, atau 
hampir sebanyak 40 juta anak, bila memperhitungkan jumlah anak yang orang tuanya mengaku 
memiliki akta kelahiran anak-anak mereka namun tidak dapat memperlihatkan dokumen 
tersebut.

Data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan bahwa jumlah orang yang 
belum terdaftar memiliki akta kelahiran mencapai 76% anak dan remaja berusia 0-18 tahun, 
atau lebih dari 50 juta orang.

2 Studi dasar ini menemukan bahwa lebih dari 73% orang yang memilih jawaban 
“memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkan akta tersebut” ketika 
menjawab pertanyaan survei SUSENAS sebenarnya tidak pernah memiliki akta 
kelahiran. Hal ini menunjukkan bahwa data SUSENAS tentang jumlah anak yang tidak 
memiliki akta kelahiran lebih rendah dibandingkan angka yang sesungguhnya.

Saat ini responden SUSENAS diminta menjawab pertanyaan apakah anggota keluarga mereka 
yang berusia 0-17 tahun: (i) memiliki akta kelahiran, dan dapat menunjukkan akta tersebut, (ii) 
memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkan akta tersebut, atau (iii) tidak memiliki 
akta kelahiran. 



14 STUDI DASAR AIPJ TENTANG IDENTITAS HUKUM 
JUTAAN ORANG TANPA IDENTITAS 
HUKUM DI INDONESIA

3 Indonesia memiliki Undang-undang yang berlaku secara nasional, serta berbagai 
kewajiban dalam perjanjian internasional yang berkaitan dengan pemberian dokumen 
identitas hukum bagi warganya, akan tetapi Indonesia masih belum mengumpulkan 
data terkait akta kelahiran, pernikahan, dan perceraian dalam instrumen yang 
digunakan dalam sensus, SUSENAS dan survei PPLS.

4 Kemiskinan meningkatkan kemungkinan seseorang tidak memiliki akta kelahiran pada 
seluruh kelompok usia.

Studi dasar menunjukkan bahwa pada rumah tangga yang termasuk 30% termiskin di 
Indonesia:

 71% anak usia di bawah 1 tahun tidak memiliki akta kelahiran
 58% anak usia 1-17 tahun tidak memiliki akta kelahiran
 88% orang dewasa yang berusia 18 tahun atau lebih tidak memiliki akta kelahiran

5 Studi dasar menunjukkan bahwa pada rumah tangga yang termasuk 30% termiskin 
mayoritas pasangan (55%) tidak memiliki akta/buku nikah, dan 75% anak-anak mereka 
tidak memiliki akta kelahiran.

6 Studi dasar menunjukkan bahwa pada rumah tangga yang termasuk 30% termiskin, 
dari seluruh perempuan kepala keluarga yang ketika disurvei menyatakan bahwa 
status mereka telah bercerai, hanya 24% yang memiliki akta cerai. Tanpa adanya 
perceraian yang sah secara hukum, perempuan dan laki-laki tidak dapat menikah lagi secara 
resmi, dan anak-anak mereka juga tidak dapat memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan 
nama ayah dan ibu mereka.

7 Tidak ada perbedaan signifi kan antara anak perempuan dan anak laki-laki dalam hal 
kepemilikan akta kelahiran.

8 Jumlah anak di daerah perdesaan yang tidak memiliki akta kelahiran dua kali lebih 
banyak dibandingkan di daerah perkotaan.

9 Proporsi terbesar anak yang tidak memiliki akta kelahiran ada pada kelompok 
anak yang berusia di bawah satu tahun (51%). Temuan ini penting, karena upaya 
memperoleh akta kelahiran bagi anak yang berusia di atas satu tahun semakin rumit.

10 Orang tua yang tidak memiliki akta kelahiran mempunyai kemungkinan tiga kali lebih 
besar mempunyai anak yang juga tidak memiliki akta kelahiran, yang menunjukkan 
bahwa tidak adanya kepemilikan dokumen identitas hukum merupakan masalah yang 
berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam satu keluarga.

Anak-anak memiliki kemungkinan 13.5 kali lebih besar memiliki akta kelahiran bila salah satu 
orang tua dan setidaknya satu kakek/nenek mereka memiliki akta kelahiran, dibandingkan 
dengan anak-anak dari keluarga yang orang tua maupun kakek/nenek mereka tidak memiliki 
akta kelahiran.

11 Anak-anak yang memiliki orang tua/wali yang tidak tampak menyandang disabilitas 
fi sik memiliki kemungkinan 5 kali lebih besar memiliki akta kelahiran dibandingkan 
dengan anak-anak yang orang tuanya tampak menyandang disabilitas fi sik.

Indonesia saat ini masih belum mengumpulkan dan menganalisis data terkait hubungan antara 
kemiskinan, disabilitas, dan akses pada dokumen identitas hukum.
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Dampak Identitas Hukum

12 Kurangnya kepemilikan akta kelahiran sangat berkaitan dengan perkawinan anak di 
Indonesia. Sebanyak 9 dari 10 perkawinan anak melibatkan anak perempuan dan anak laki-laki 
yang tidak memiliki akta kelahiran. Jumlah ini meningkat sebanyak hampir 100% pada rumah 
tangga yang termasuk 30% termiskin. 

13 Studi dasar ini menemukan bahwa 9% anak perempuan dari 30% rumah tangga 
termiskin menikah di bawah usia 16 tahun. Tidak ada satupun di antara anak-anak 
perempuan tersebut memiliki akta kelahiran. Tidak ada satupun di antara mereka yang 
menyelesaikan pendidikan 12 tahun.

Studi dasar ini tidak menemukan adanya anak laki-laki yang menikah di bawah umur 16 tahun.

14 Anak perempuan memiliki kemungkinan 6 kali lebih besar untuk sudah menikah pada 
usia 18 tahun dibandingkan anak laki-laki. Studi dasar menunjukkan bahwa pada rumah 
tangga yang tergolong 30% rumah tangga termiskin, 25% anak perempuan akan menikah di 
bawah usia 18 tahun, bandingkan dengan jumlah pada anak laki-laki yang hanya sebesar 4%. 
Tidak ada satupun (hanya 3 dari 1000) di antara anak-anak perempuan yang menikah di bawah 
usia 18 tahun tersebut yang menyelesaikan pendidikan 12 tahun. 

Sekolah saat ini tidak mendukung anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah 
menikah untuk melanjutkan pendidikan mereka. Hal ini berdampak pada kemampuan 
seperempat anak-anak perempuan dalam menyelesaikan pendidikan universal 12 tahun yang 
menjadi kebijakan pemerintah Indonesia sejak tahun 2013.

15 Analisis terhadap data SUSENAS dan studi dasar ini menegaskan hubungan antara 
kepemilikan akta kelahiran dan prevalensi anak yang menyelesaikan pendidikan 12 
tahun yang dicanangkan Pemerintah Indonesia dalam kebijakan pendidikan universal 
tahun 2013.

Studi dasar ini menemukan bahwa hanya 10% perempuan yang berusia 19-29 tahun yang 
tidak memiliki akta kelahiran dapat menyelesaikan pendidikan 12 tahun mereka. Sebanyak 36% 
perempuan berusia 19-29 tahun yang memiliki akta kelahiran telah menyelesaikan pendidikan 
12 tahun. Angka serupa diperoleh untuk laki-laki usia 19-29 tahun.

16 Studi dasar ini menemukan bahwa sebanyak 16% perempuan yang berusia 19-29 
tahun3 yang berasal dari rumah tangga miskin dapat menyelesaikan pendidikan 12 
tahun mereka di Indonesia. Sebanyak 94% dari perempuan tersebut menikah pada usia 
18 tahun atau lebih atau setelah dewasa.

17 Akta kelahiran merupakan suatu dokumen hukum yang membuktikan usia seseorang, 
dan selayaknya dapat membantu mencegah anak dipekerjakan sebagai buruh, 
mengalami perdagangan anak, ataupun diperlakukan sebagai orang dewasa dalam 
sistem pemidanaan.

18 Studi dasar ini menemukan bahwa anak-anak yang memiliki akta kelahiran memiliki 
akses yang lebih baik pada layanan kesehatan dasar. Di saat yang sama, para ibu 
yang anak-anaknya memiliki akta kelahiran juga memiliki akses yang lebih baik pada 
layanan kesehatan.

3 Potret tingkat capaian pendidikan tertinggi bagi anak laki-laki dan anak perempuan usia 19-29 tahun memberi gambaran 
yang lebih akurat terkait peluang yang dimiliki anak perempuan dan anak laki-laki saat ini. Ketika populasinya diperbesar 
untuk mencakup seluruh laki-laki dan perempuan usia 19 tahun atau lebih, tingkat capaian pendidikan jauh menurun, karena 
mayoritas penduduk yang berusia lebih tua di Indonesia tidak menyelesaikan pendidikan dasar.
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19 Studi dasar ini menemukan bahwa pada 17 provinsi yang disurvei, dan bagi perempuan pada 
30% rumah tangga termiskin, hanya 5 dari 10 perempuan memiliki KTP: sebanyak 17% 
perempuan di NTB dan Sulawesi Selatan memiliki KTP, dan sebanyak 37% perempuan di NTT 
memiliki KTP. Perempuan menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan hak-hak politik 
mereka, sebagian dikarenakan kesulitan mendapatkan dokumen identitas hukum (seperti KTP) 
yang menjadi prasyarat untuk mendaftar sebagai pemilih. Studi dasar ini juga menemukan 
bahwa di antara perempuan di NTB, NTT, dan Sulawesi Selatan yang mempunyai akta kelahiran, 
mereka 2 sampai 3 kali lebih mungkin memiliki KTP.

20 Studi dasar ini menemukan bahwa akta kelahiran diperlukan oleh orang dewasa untuk 
masuk menjadi pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah baik di tingkat nasional 
maupun daerah, serta menjadi syarat wajib untuk dapat bekerja di sektor formal dan 
swasta. 

Akta kelahiran harus ditunjukkan saat mengajukan permohonan untuk memperoleh paspor. 
Dengan demikian, akta kelahiran diperlukan bagi tiap orang yang ingin bekerja di luar negeri 
sebagai pekerja migran, serta siapa saja yang mungkin ingin menunaikan ibadah haji atau 
ibadah agama lainnya.

21 Studi dasar ini menemukan bahwa perempuan yang menikah namun tidak dipoligami 
secara statistik memiliki kemungkinan 3 kali lebih besar memiliki akta/buku nikah 
dibandingkan dengan perempuan yang dipoligami dan bukan merupakan istri pertama 
yang pernikahannya tidak dicatatkan. Sebagian besar anak-anak dari perkawinan poligami 
tidak dapat memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tuanya, karena 
orang tua mereka tidak mencatatkan perkawinannya.

22 Studi dasar ini menemukan bahwa pada 17 provinsi yang disurvei dan pada 30% rumah tangga 
termiskin, 90% perempuan kepala keluarga dapat mengakses program beras bersubsidi (Raskin), 
52% dapat mengakses program asuransi kesehatan, dan 41% dapat mengakses program 
bantuan langsung tunai tahun 2009. 

23 Mayoritas perempuan kepala keluarga tidak memiliki dokumen (dalam bentuk kartu 
perlindungan sosial) yang membuktikan bahwa rumah tangga mereka termasuk dalam 
25% rumah tangga termiskin di Indonesia. 

Studi dasar ini menemukan bahwa pada 17 provinsi yang disurvei dan pada 30% rumah tangga 
termiskin, (i) sebanyak 34% keluarga dikepalai perempuan, namun (ii) hanya 24% perempuan 
yang menyatakan statusnya sebagai janda cerai memiliki akta cerai dan dengan demikian dapat 
memperoleh kartu keluarga yang menunjukkan bahwa mereka adalah kepala keluarga. 

Kurangnya kepemilikan kartu perlindungan sosial (KPS) ini berdampak pada akses perempuan 
kepala keluarga pada bantuan cuma-cuma dari pemerintah – seperti pembebasan biaya perkara 
untuk pengesahan perkawinan dan perkara cerai yang disidangkan di Pengadilan di Indonesia.
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Kendala dalam Memperoleh Identitas Hukum

24 SUSENAS dan studi dasar ini menegaskan bahwa alasan utama seseorang tidak 
memiliki dokumen identitas hukum seperti misalnya akta kelahiran atau akta/buku 
nikah ialah (i) mahalnya biaya untuk memperoleh dokumen tersebut (41%); (ii) 
jauhnya jarak ke kantor layanan (15%); dan (iii) kurangnya pemahaman tentang cara 
memperoleh dokumen tersebut (12%), serta (iv) rumitnya proses yang harus dijalani 
(9%).

25 Sebelum UU No. 24/2013 yang merupakan revisi atas UU No. 23 tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan diundangkan pada bulan Desember 2013, biaya akta kelahiran 
(termasuk denda) yang dibebankan oleh dinas catatan sipil bisa mencapai 6 kali lipat 
pendapatan bulanan seseorang yang hidup pada garis kemiskinan Indonesia.

26 Biaya itsbat nikah (pengesahan perkawinan) dan perkara cerai gugat (cerai yang diajukan pihak 
istri) di Pengadilan Agama bisa mencapai 1 hingga 10 kali lipat pendapatan bulanan seseorang 
yang hidup pada garis kemiskinan Indonesia, tergantung pada seberapa jauh lokasi pengadilan 
dari tempat tinggal para pihak.

Biaya cerai talak (cerai yang diajukan pihak suami) di Pengadilan Agama bisa mencapai 2 hingga 
16 kali lipat pendapatan bulanan seseorang yang hidup pada garis kemiskinan Indonesia, 
tergantung pada seberapa jauh lokasi pengadilan dari tempat tinggal para pihak. 

27 Untuk memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah dan ibu, orang tua harus 
berurusan dengan hingga tiga lembaga untuk: (i) mendapatkan pengesahan perkawinan di 
Pengadilan; dan/atau (ii) memperoleh akta/buku nikah di KUA atau catatan sipil; dan/atau (iii) 
memperoleh akta kelahiran di catatan sipil. Tingkat kerumitan, waktu, dan biaya yang harus 
ditanggung untuk berurusan dengan tiga lembaga tersebut melampaui tingkat kemampuan 
banyak rumah tangga, khususnya rumah tangga miskin.

28 Orang yang menyandang disabilitas menghadapi berbagai kendala tambahan ketika melakukan 
perjalanan, sekalipun dengan jarak tempuh singkat, untuk memperoleh layanan identitas 
hukum. Di beberapa kabupaten, kemungkinan tidak ada sarana angkutan yang dapat diakses 
penyandang disabilitas fi sik untuk menuju ibu kota kabupaten. Selain itu, kurangnya layanan 
pendukung, seperti juru bahasa-isyarat yang berkualitas yang dapat membantu komunikasi 
dengan tuna rungu, serta penggunaan format alternatif dalam penyajian materi (huruf Braille, 
video dengan bahasa isyarat, bahan audio).
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Proses Memperoleh Identitas Hukum

29 Pada tahun 2011, Kementerian Agama mencatat sebanyak 2 207 364 pernikahan di 
Indonesia. Karena kurang dari 50% pasangan di Indonesia memiliki akta/buku nikah, 
diperkirakan bahwa tiap tahun ada lebih dari 2 juta pasangan di Indonesia yang 
tidak mencatatkan pernikahan mereka.  Dampak tersembunyi dari pernikahan yang tidak 
dicatatkan ialah bahwa anak-anak dari pernikahan tersebut tidak dapat memiliki akta kelahiran 
yang mencantumkan nama ayah dan ibu mereka.

30 Perkara cerai merupakan kelompok perkara terbesar yang ditangani dalam sistem 
peradilan Indonesia. Sebanyak 93% dari 430 000 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama 
di tahun 2013 merupakan perkara cerai dan pengesahan perkawinan (itsbat nikah). Di tahun 
2013 ada sebanyak 24 568 perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri. dan sebanyak 
9866 perkara (atau 40%) di antaranya merupakan perkara perceraian.

Sebanyak 69% perkara perceraian di Indonesia diajukan oleh perempuan. Sebanyak 
95% perkara gugatan cerai yang diajukan perempuan tersebut dikabulkan Pengadilan Agama.

31 Sejak diundangkannya UU No. 24/2013 pada 24 Desember 2013, tidak ada lagi 
biaya yang dibebankan Kementerian Dalam Negeri bagi warga non-muslim untuk 
memperoleh akta nikah, sedangkan warga muslim masih tetap harus membayar biaya 
untuk memperoleh buku nikah dari Kementerian Agama. Hal ini tidak sejalan dengan 
ketentuan non-diskriminasi dalam UUD 1945 karena adanya perbedaan perlakuan bagi Warga 
Negara Indonesia dalam memperoleh akta perkawinan dari pemerintah yang didasarkan pada 
agama mereka4.

32 UU No. 24/2013 tentang Perubahan UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan 
menyatakan bahwa apabila: (i) suatu pernikahan telah dilangsungkan secara agama dan 
(ii) pihak ayah menandatangani sebuah pernyataan yang mengakui bahwa ia adalah ayah 
dari seorang anak, dinas catatan sipil akan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak yang 
menerangkan adanya pengakuan oleh ayah dan ibu bahwa mereka adalah orang tua anak 
tersebut (Pasal 49). Seorang anak memerlukan pernyataan pengakuan anak oleh ayah tersebut 
agar ia dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

33 UU No. 24/2013 tentang Perubahan UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan 
menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk secara aktif menjangkau 
masyarakat agar mencatatkan kelahiran, perkawinan, perceraian dan peristiwa-peristiwa lainnya 
yang berkaitan dengan identitas hukum. Mahkamah Agung RI juga telah mengalokasikan 
sumber-sumber anggaran agar Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dapat memberikan 
layanan sidang di luar gedung pengadilan atau keliling.

4 UUD 1945 Pasal 28I (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak 
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
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34 Mahkamah Agung telah memprakarsai tercapainya keterbukaan informasi bagi 
masyarakat tentang kegiatan di Pengadilan di Indonesia. Keterbukaan ini dicapai melalui 
publikasi Laporan Tahunan sejak tahun 2005 serta akses daring (dalam-jaringan, on-line) 
pada data statistik perkara dan putusan pengadilan.

Dalam satu dasawarsa terakhir, Peradilan Agama telah mengembangkan sistem manajemen 
perkara secara elektronik untuk mengumpulkan data dari 359 Pengadilan Agama dan 29 
Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia. Peradilan Agama memiliki tingkat transparansi 
yang signifi kan terkait data perkara serta informasi tentang kegiatan di pengadilan, yang kini dapat 
dilihat oleh masyarakat secara daring (dalam-jaringan, online) melalui www.badilag.net dan www.
infoperkara.badilag.net.

Peradilan Umum saat ini memiliki sistem manajemen perkara secara elektronik untuk 
mengumpulkan data dari 350 Pengadilan Negeri dan 30 Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. 
Informasi manajemen perkara ini dapat dilihat dalam bentuk agregat oleh staf Mahkamah Agung RI 
(Badilum) namun belum dapat tersedia bagi publik.

35 Tidak ada data catatan sipil yang dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dapat diakses 
publik terkait jumlah akta kelahiran dan akta/buku nikah yang diterbitkan. Kementerian Agama 
mempublikasikan jumlah keseluruhan pernikahan yang dicatatkan dalam Laporan Tahunan mereka, 
namun tidak memberikan data terpilah per kabupaten/kota.

36 Di tahun 2010, para klien/pengguna layanan pengadilan yang tidak memiliki pendamping untuk 
membantu urusan hukum mereka di Pengadilan belum bisa mengakses Pos Pelayanan Hukum 
yang memberikan layanan nasihat hukum di Pengadilan Agama. Di tahun 2012, lebih dari 55 
000 pencari keadilan di Pengadilan Agama menerima nasihat hukum yang diberikan secara gratis 
melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) independen yang bertempat di Pengadilan Agama. Di 
tahun 2014, Mahkamah Agung RI menyisihkan anggaran untuk layanan ini, yang memungkinkan 
para pengguna layanan pengadilan yang tidak memiliki pendamping untuk membantu urusan 
hukum mereka di Pengadilan mengakses layanan nasihat hukum di 74 Pengadilan Agama dan 56 
Pengadilan Negeri.

37 Di tahun 2014, jumlah anggaran APBN yang diberikan kepada Peradilan Agama melalui 
DIPA Mahkamah Agung RI untuk membebaskan biaya perkara, mengadakan sidang 
keliling, dan memberikan layanan nasihat hukum di gedung pengadilan, mencapai 13 kali 
lebih besar dibandingkan angka di tahun 2007.

Akan tetapi Peradilan Agama masih belum mampu memberikan pembebasan biaya perkara dan 
mengadakan sidang keliling bagi 14% masyarakat yang mewakili populasi masyarakat desa yang 
hidup di bawah garis kemiskinan Indonesia. Di tahun 2012, Peradilan Agama menyidangkan 7% 
perkaranya melalui sidang keliling, dan 3% dari seluruh pencari keadilan berhasil mendapatkan 
pembebasan biaya perkara.
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38 Ketua MA dan dan jajaran pemimpin di MA, para Ketua Pengadilan Tinggi, serta Ketua 
Pengadilan baik di lingkungan Peradilan Agama maupun Peradilan Umum terbukti 
merupakan penggerak utama dalam meningkatkan akses ke pengadilan dalam perkara 
itsbat nikah dan perkara cerai bagi perempuan, masyarakat miskin, dan para pencari 
keadilan yang tinggal di daerah terpencil.

Sejak 2009:
 jumlah perkara yang disidangkan melalui sidang keliling di tingkat desa naik dua kali lipat. Pada 

tahun 2012 pengadilan agama menyidangkan lebih dari 23 000 perkara melalui sidang keliling
 jumlah perkara itsbat nikah (pengesahan perkawinan) yang diajukan di 359 pengadilan agama 

di seluruh Indonesia naik tiga kali lipat. Pada tahun 2013, pengadilan agama menyidangkan 
lebih dari 35 000 perkara itsbat nikah

 jumlah perkara yang diajukan masyarakat miskin yang kemudian mendapatkan pembebasan 
biaya perkara naik empat kali lipat. Pada tahun 2012, pengadilan agama menyidangkan lebih 
dari 12 000 perkara yang mendapatkan pembebasan biaya perkara
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“Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan banyak lembaga yang berperan 
penting dalam masyarakat. Salah satu tanggung jawab kelembagaan yang paling 
mendasar ialah memberikan identitas hukum. Tiap tahun, ada sekitar 50 juta kelahiran 
yang tidak tercatat di manapun, yang mengakibatkan anak-anak tersebut tidak memiliki 
identitas hukum. Mereka bagai terperangkap menjadi individu yang tidak beridentitas, 
dan seringkali terpinggirkan dari berbagai kegiatan yang sederhana – mulai dari tidak 
bisa membuka rekening bank hingga tidak bisa mendapatkan pendidikan di sekolah 
yang baik – kegiatan yang kerap mensyaratkan adanya identitas hukum.”5

Di tingkat global, keberadaan hampir separuh anak-anak di dunia ini tidak tercatat6, dan kondisi ini 
lantas bermuara pada suatu fenomena yang disebut sebagai “skandal warga siluman” (“the scandal 
of invisibility”)7. Akta kelahiran merupakan sebuah bukti identitas yang sah yang menerangkan bahwa 
seorang anak telah mendapat pengakuan hukum oleh Negara. Tanpa adanya dokumen identitas hukum 
yang mencantumkan nama, tempat dan tanggal lahir, serta nama orang tua sang anak, maka status anak-
anak ini secara hukum adalah “warga siluman”8. 

Studi dasar ini dilakukan di antara tahun 2012-2013 dan memuat analisis awal tentang dampak dan 
alasan mengapa separuh hingga tiga per empat dari seluruh jumlah anak di Indonesia tidak memiliki akta 

5 United Nations. (2013). A New Global Partnership: Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 
Development Agenda

6  WHO World Health Organization: Mediacentre factsheets http://www.who.int/mediacentre.factsheets/fs324/en/

7 Setel, P. W., et al. (2007). A scandal of invisibility: making everyone count by counting everyone.

8  Ibid.
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kelahiran, serta mengapa hampir separuh dari seluruh pasangan (suami-istri) tidak memiliki akta/buku 
nikah. Waktu pelaksanaan studi dasar ini bersamaan dengan terjadinya beberapa perkembangan terkait 
identitas hukum, baik di tingkat internasional maupun di Indonesia. Perkembangan tersebut di antaranya:

Pada bulan Maret 2013, Laporan Panel Tingkat Tinggi Tokoh Terkemuka Dunia (High-Level Panel of 
Eminent Persons) tentang Agenda Pembangunan Pasca-2015 mengajukan usulan untuk MDG (Tujuan 
Pembangunan Milenium) baru, dengan usulan tujuan ke-10: Memastikan Tata Kelola Pemerintahan yang 
Baik dan Lembaga yang Efektif, agar negara memberikan identitas hukum secara gratis dan universal 
(bagi semua orang), seperti misalnya pencatatan kelahiran. Bilamana nantinya usulan tujuan ke-10 ini 
diadopsi, akan lebih mungkin dilakukan pengukuran kemajuan terhadap pencapaian keseluruhan agenda 
MDG secara lebih akurat. Bukti menunjukkan bahwa anggota populasi yang memiliki kemungkinan 
paling kecil untuk masuk dalam data populasi adalah mereka yang tinggal di daerah paling terpencil 
atau mereka yang kondisinya paling kurang beruntung, termasuk anak-anak dan penyandang disabilitas. 
Penduduk inilah yang paling perlu dihitung demi utuhnya pencapaian agenda MDG.

Pada bulan April 2013, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mencabut persyaratan agar 
anak yang berusia di atas satu tahun perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri (melalui 
Permohonan Penetapan Pencatatan Kelahiran) untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Persyaratan 
ini sebelumnya tercantum dalam UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Putusan 
Mahkamah Konstitusi memberi penekanan bahwa seseorang yang tidak memiliki akta kelahiran, secara 
de jure keberadaannya tidak dianggap ada oleh negara, dan bahwa akta kelahiran merupakan dokumen 
yang penting karena memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi hak-hak seseorang 
sebagai individu dan sebagai warga negara.

Pada bulan Desember 2013, beberapa pasal utama pada UU Administrasi Kependudukan (UU No. 
23/2006) mengalami revisi, dan perubahan tersebut kemudian diundangkan melalui UU No. 24 tahun 
2013. Beberapa perubahan yang patut dicatat di antaranya ialah:

1. Adanya landasan dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan putusan 
Mahkamah Konstitusi (i) tahun 2012 guna memastikan agar seorang anak memiliki hubungan 
perdata dengan ayah dan ibunya yang telah melangsungkan pernikahan secara agama namun 
belum mencatatkan pernikahan tersebut, dan (ii) tahun 2013 yang menghapuskan persyaratan 
memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran bagi anak yang berusia 
di atas satu tahun9. Khususnya, akan ada persyaratan yang menggantikan persyaratan berupa akta/
buku nikah apabila (i) pasangan tersebut telah melangsungkan pernikahan secara agama namun 
belum mendapat akta/buku nikah, dan (ii) pihak ayah mengakui anaknya melalui suatu pernyataan 
berupa surat pengakuan anak oleh ayah10 Persyaratan tersebut akan diperjelas dalam Peraturan 
Pelaksanaan untuk UU No. 24 tahun 2013 yang harus mulai diberlakukan per tanggal 24 Desember 
2014.

2. Pemerintah kini memiliki kewajiban untuk secara aktif menjangkau masyarakat untuk melakukan 
pencatatan warganya11.

3. Pencatatan sipil kini dapat dilakukan bebas biaya terlepas dari waktu dilakukannya pencatatan, 
yang dapat berarti tidak ada lagi denda yang dikenakan untuk keterlambatan pencatatan 
menunggu kejelasan lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaan12.

9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 32

10 Ibid, Pasal 49 

11 Ibid, Mukadimah.

12 Ibid, Pasal 79A dan Penjelasan Pasal 27
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4. Pemungutan biaya apapun akan dikenakan sanksi pidana13.

5. Pencatatan dapat dilakukan di wilayah tempat tinggal (domisili)14.

Pencatatan kelahiran tiap anak merupakan hal yang penting bila negara ingin melakukan perencanaan 
dan penganggaran yang memadai untuk program-program pembangunan sosial, termasuk dalam 
memberikan layanan kesehatan dan pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan warga. Kurangnya 
upaya penguatan (investasi) pada sistem pencatatan sipil, khususnya di negara-negara berpendapatan 
rendah dan menengah, dianggap sebagai “satu-satunya kegagalan pembangunan yang paling 
mengkhawatirkan dalam 30 tahun terakhir”.15 Data yang disajikan dalam studi dasar ini menunjukkan 
bahwa separuh hingga tiga per empat anak Indonesia tidak memiliki akta kelahiran karena kelahiran 
mereka tidak dicatatkan di daerah tempat mereka dilahirkan. Hal ini berarti bahwa, dengan pengecualian 
pada tahun sensus yang terjadi sekali dalam 10 tahun, pemerintah Indonesia masih belum memiliki data 
yang akurat untuk mendukung perencanaan dan penganggaran untuk memenuhi kebutuhan anak-anak 
yang berusia di bawah 18 tahun di bidang kesehatan, pendidikan dan layanan sosial, terutama bagi anak-
anak yang hidup dalam kemiskinan.  

Studi dasar ini menunjukkan bahwa anak-anak dari rumah tangga termiskin memiliki kemungkinan 
lebih kecil memiliki akta kelahiran, meski kelompok inilah yang justru perlu terlihat lebih kentara dalam 
data pemerintah agar penetapan sasaran untuk pemberian layanan dapat dilakukan dengan lebih baik. 
Pemerintah Indonesia saat ini melakukan upaya penguatan untuk mewujudkan e-KTP (Kartu Tanda 
Penduduk elektronik) bagi warga yang berusia 17 tahun atau lebih. Akan tetapi, anak-anak akan lebih 
berpeluang terentaskan dari kemiskinan bila berbagai upaya penguatan (investasi) dilakukan pada 
program-program kesehatan, pendidikan dan layanan sosial bagi anak usia dini, khususnya bagi rumah 
tangga paling miskin.

Pasal 7 Konvensi Hak-hak Anak secara khusus menegaskan bahwa negara harus melindungi “hak anak 
agar namanya tercatat secara sah, dan secara resmi diakui oleh pemerintah”. Studi dasar ini menelaah 
bagaimana pencatatan secara hukum ini tidak hanya membuka akses pada hak-hak dasar namun juga 
memberi perlindungan bagi anak yang menghadapi risiko. 

Terlihat adanya lingkaran negatif yang terjadi ketika kondisi kemiskinan membuat seseorang menjadi 
makin rentan menghadapi kesulitan dalam mengakses identitas hukum, sedangkan tidak dimilikinya 
identitas hukum tersebut ke depannya menghambat kemampuan orang dimaksud untuk dapat keluar 
dari kemiskinan. Studi dasar ini bertujuan untuk mendorong diskusi kebijakan serta analisis tentang 
cara memastikan adanya akses universal untuk memperoleh dokumen identitas hukum bagi anak-anak, 
perempuan, dan laki-laki di Indonesia.

Berbagai Peristiwa Penting Terkait Identitas Hukum

1990 Indonesia meratifi kasi Konvensi Hak-hak Anak melalui Keppres 36/1990

2002 UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak

2006 UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan 

2008 Strategi Nasional Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya –  dengan tujuan 
bahwa pada tahun 2011 tiap anak memiliki akta kelahiran

13 Ibid, Pasal 95B

14 Ibid, Pasal 102 bagian b

15 AbouZahr., et al., (2007). The way forward, in Setel, P. W., et al. (2007). A scandal of invisibility: making everyone count by 
counting everyone.  Lancet, 370
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2009 Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan 

2011 Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) dan konsolidasi data ke dalam Basis 
Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial.

2012 Mahkamah Konstitusi RI menyatakan bahwa Pasal 49(1) UU Perkawinan harus 
ditafsirkan sebagai berikut: Seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan 
laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan 
darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (Putusan No 46/PUU-
VIII/2010).

Maret 2013 Laporan Panel Tingkat Tinggi Tokoh Terkemuka Dunia tentang Agenda 
Pembangunan Pasca-2015 mengajukan usulan MDG baru, dengan usulan tujuan 
ke-10: Memastikan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Lembaga yang Efektif, 
agar negara memberikan identitas hukum secara gratis dan universal (bagi semua 
orang), seperti misalnya pencatatan kelahiran.

April 2013 Mahkamah Konstitusi RI mengeluarkan putusan yang menghapuskan persyaratan 
agar anak yang berusia di atas satu tahun perlu mendapatkan penetapan dari 
Pengadilan (melalui Permohonan Penetapan Pencatatan Kelahiran) untuk dapat 
memperoleh akta kelahiran. Persyaratan ini sebelumnya tercantum dalam UU 
No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Putusan No 18/ PUU-
XI/2013). 

Desember 2013 UU No. 23 tahun 2006 direvisi melalui UU No. 24 tahun 2013, dan perubahannya 
dapat dibaca di bagian sebelumnya.

Januari 2014 Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan arahan berupa Peraturan MA [PERMA 
No. 1 tahun 2014 yang menggantikan SEMA 10 tahun 2010]16 yang memberikan 
penjelasan tentang cara pengadilan dapat memberikan pembebasan biaya 
perkara, mengadakan sidang di luar gedung Pengadilan di daerah terpencil, serta 
memberikan bantuan bagi pengguna layanan pengadilan yang tidak memiliki 
informasi hukum agar mereka dapat memperoleh layanan di Pengadilan di 
Indonesia. Anggaran MA RI tahun 2014 telah menyisihkan biaya untuk ketiga 
layanan ini. 

Beberapa Defi nisi Utama

Identitas Hukum dalam laporan ini mengacu pada bukti identitas [yang sah secara] hukum yang dimiliki 
seseorang, yang dalam hal ini difokuskan pada tiga jenis dokumen: Akta Kelahiran, Akta/Buku nikah, dan 
Akta Cerai.

Akta Kelahiran di Indonesia merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil 
berdasarkan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Akta kelahiran ini merupakan 
dokumen hukum yang membuktikan kelahiran, kewarganegaraan, dan identitas seseorang yang 
dikeluarkan berdasarkan kelahiran yang dicatatkan. 

Akta/Buku nikah di Indonesia merupakan dokumen yang dapat dikeluarkan oleh dua pihak yang 
berwenang: Kantor Urusan Agama bagi muslim dan Kantor/Dinas Catatan Sipil bagi non-muslim. Akta/
buku nikah ini merupakan dokumen hukum yang membuktikan status pernikahan suatu pasangan 
berdasarkan pencatatan pernikahan sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 
23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di 
Pengadilan
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Akta Cerai di Indonesia dapat dikeluarkan oleh dua pihak yang berwenang: Pengadilan Agama bagi 
muslim, dan Pengadilan Negeri dan Dinas Catatan Sipil bagi non-muslim. UU Administrasi Kependudukan 
mensyaratkan suatu perceraian dicatatkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal dikeluarkannya putusan 
cerai yang berkekuatan hukum tetap.17. Setelah Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan cerai, salah 
satu pihak dalam perceraian tersebut harus membawa salinan putusan pengadilan tersebut ke Dinas 
Catatan Sipil sehingga perceraian tersebut dapat dicatatkan di Register Akta Perceraian untuk kemudian 
dikeluarkan akta cerai. Akan tetapi untuk perceraian yang putusan cerainya dijatuhkan Pengadilan 
Agama, akta cerai akan dicetak dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan dinyatakan 
berkekuatan hukum tetap18.

Tujuan Studi Dasar

Studi dasar ini dilakukan di tahun 2012-2013 oleh AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice, 
Kemitraan Australia-Indonesia untuk Keadilan) dan merupakan perwujudan dari suatu upaya penelitian 
kolaboratif yang menggabungkan data dan analisis dari beberapa sumber dan studi penelitian yang 
dilakukan AIPJ dan berbagai organisasi yang menjadi mitranya. Studi ini bertujuan untuk:

memberikan informasi mengapa kepemilikan akta kelahiran merupakan hal yang penting bagi 
kesejahteraan dan pembangunan sosial anak-anak di Indonesia

memberikan informasi mengapa akta/buku nikah dan akta cerai serta berbagai dokumen identitas 
hukum lainnya merupakan hal penting bagi kesejahteraan dan pembangunan sosial perempuan di 
Indonesia

menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh warga masyarakat, khususnya perempuan 
miskin, anak-anak rentan, dan penyandang disabilitas, dalam upaya memperoleh akta kelahiran, 
akta/buku nikah, atau akta cerai di Indonesia

memberikan usulan kebijakan strategis serta tanggapan-pelaksanaan yang dapat diambil untuk 
mengatasi berbagai kendala dalam upaya memperoleh akta kelahiran, akta/buku nikah, atau akta 
cerai di Indonesia sebagaimana telah diidentifi kasi sebelumnya.

Studi dasar ini dilakukan bekerja sama dengan:

Mahkamah Agung RI, termasuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi serta 
Pengadilan Tinggi Agama

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), termasuk dinas-dinas yang ada di tingkat kabupaten dan 
provinsi 

Kementerian Agama (Kemenag), termasuk dinas-dinas yang ada di tingkat kabupaten dan provinsi

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (BAPPEDA), dan pemerintah daerah

Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA)

LSM Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 40

18 Putusan akan berkekuatan hukum tetap dalam waktu 14 hari setelah putusan tersebut dibacakan di pengadilan di hadapan para 
 pihak. Bila kedua pihak tidak hadir di pengadilan, putusan akan berkekuatan hukum tetap dalam waktu 14 hari setelah putusan 

tersebut diterima oleh para pihak (UU No. 7/1989, pasal 54 dan HIR pasal 128 dan 129 (2)). Bila pihak tergugat tidak dapat 
ditemukan, pengadilan akan mengirim putusan ini kepada Bupati/Walikota untuk diumumkan melalui kantor mereka. HIR pasal 
390 (3). 
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Metodologi

Studi dasar ini melakukan kompilasi dan analisis atas data yang diperoleh dari berbagai sumber dan studi 
berikut ini: 

Survei rumah tangga terhadap lebih dari 320.000 orang di 17 provinsi yang dilakukan oleh PEKKA; 
Studi kuantitatif cross-sectional di Jawa Barat, NTB, dan NTT serta studi kualitatif di Jawa Barat, 

NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara yang dilakukan oleh PUSKAPA
Data SUSENAS
Data layanan identitas hukum, termasuk data dari Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jendral 

Badan Peradilan Agama (Badilag) dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum (Badilum), data 
dari Kemendagri dan Kemenag di tingkat nasional, serta data dari dinas-dinas yang berada di 20 
kabupaten di Jawa Barat, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara

Wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan utama yang merupakan pengambil 
kebijakan atau penyedia layanan di 5 provinsi (Jawa Barat, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan 
Sumatera Utara) dan 20 kabupaten. Wawancara dilakukan oleh Program Identitas Hukum AIPJ dan 
PUSKAPA, dan meliputi wawancara dengan:
– Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama
– Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama
– Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi dan kabupaten
– Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten
– Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten
– Dinas Sosial provinsi dan kabupaten
– Kanwil Kumham provinsi dan kabupaten
– Kanwil Agama dan Kantor Urusan Agama provinsi dan kabupaten
– BPS Daerah di provinsi dan kabupaten
– Ornop/LSM (organisasi non-pemerintah/lembaga swadaya masyarakat), OMS (organisasi 

masyarakat sipil), OBM (organisasi berbasis masyarakat), Forum/Jaringan di tingkat setempat, 
dan

– Perguruan tinggi setempat; serta
– Kunjungan ke (i) sekolah dasar, (ii) sekolah luar biasa, dan (iii) puskesmas di tiap kabupaten.

Penelitian ini menggunakan pendekatan bauran-metode, yang mencakup digunakannya metode 
kuantitatif (survei rumah tangga yang dilakukan PUSKAPA dan PEKKA), analisis data administrasi pada 
penyedia layanan kesehatan dan pendidikan/sekolah dan metode kualitatif (Diskusi Kelompok Fokus/FGD, 
wawancara tatap-muka, dan diskusi kelompok dengan para pemangku kepentingan) serta analisis data 
sekunder atas data SUSENAS dan data layanan identitas hukum. 

Kegiatan Lapangan PEKKA (2012)

Selama bulan Maret-Juni 2012, PEKKA melakukan survei di tingkat komunitas yaitu SPKBK (Sistem 
Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas)19. Survei ini bertujuan (i) memperoleh data komprehensif 
tentang kesejahteraan keluarga dan pemilihan beberapa indikator terkait jender, dan (ii) membangun 
ketrampilan dan pengalaman para kader dan staf PEKKA dalam mengumpulkan, menganalisis, dan 
kemudian menggunakan data tersebut. Agar data yang dihasilkan dapat diperbandingkan dengan 
rangkaian data lainnya yang ada di tingkat nasional, seperti misalnya data Survei Sosial Ekonomi Nasional 
(Susenas) dan data dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS), maka pada bagian awal SPKBK 
menggunakan format survei yang digunakan dalam pengumpulan data dasar di tingkat nasional. 

19 Lockley, A., Warda, N., & Zulminarni, N. (2013). SPKBK Methodology  .
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Data bagian awal ini kemudian dimodifi kasi dengan beberapa penambahan utama, seperti misalnya 
pengembangan kategori dan tambahan informasi terkait dengan status pernikahan seseorang20 dan 
identitas hukum. 

Kuesioner akhir SPKBK terdiri dari tujuh bagian: I. Karakteristik kepala keluarga dan anggota keluarga; 
II. Pengurangan kemiskinan, termasuk subbagian tentang pendapatan keluarga, konsumsi, ketahanan 
pangan, dan akses pada program pemerintah dan bantuan sosial; III. Kesehatan Keluarga, termasuk 
upaya/perilaku kesehatan, kesehatan ibu dan anak, angka kematian, dan kondisi lingkungan; IV. 
Ekonomi, termasuk kondisi rumah, harta yang dimiliki, simpanan dan pinjaman; V. Keamanan, khususnya 
pengalaman terkait kejahatan dan kekerasan; VI. Teknologi, informasi, dan komunikasi; dan VII. Jender, 
yang mencakup pertanyaan tentang partisipasi laki-laki dan perempuan dalam kegiatan di tingkat 
komunitas, peran dalam pengambilan keputusan, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, dan sikap 
terhadap kepemimpinan perempuan. 

Perbedaan utama lainnya antara SPKBK dan survei-survei yang dilakukan oleh pemerintah ialah bahwa 
SPKBK merupakan survei yang didasarkan pada satuan keluarga, dan bukan rumah tangga. Dalam UU 
No. No.52/2009, keluarga didefi nisikan sebagai satuan/unit yang [bisa] terdiri dari suami dan istri; suami, 
istri, dan anaknya; ayah dan anaknya; atau ibu dan anaknya. Pada kenyataannya, ada banyak versi 
keluarga sebagai suatu satuan/unit – janda yang tinggal sendiri, kakek/nenek yang tinggal bersama cucu 
mereka dengan atau tanpa pihak yang merupakan generasi yang menjembatani mereka, atau rumah 
tangga yang hanya terdiri dari anak-anak. PEKKA melengkapi defi nisi yang ada dengan memasukkan 
kelompok atau satuan/unit lain yang secara internal memiliki otonomi mengelola sumber daya serta 
mengambil keputusan pada unit tersebut. PEKKA menemukan bahwa ada sembilan jenis keluarga yang 
dapat membentuk suatu rumah tangga. Pendekatan yang menggunakan keluarga sebagai satuan/unit 
pengukuran merupakan upaya untuk mengetahui jumlah sesungguhnya perempuan yang menjadi kepala 
keluarga, ciri-ciri mereka, serta pengalaman mereka terkait kemiskinan. Pengalaman PEKKA selama dua 
belas tahun bekerja di lapangan memunculkan pemahaman akan berbagai situasi keluarga yang dikepalai 
oleh perempuan-perempuan yang menjadi kepala keluarga karena bercerai dari suaminya, atau akibat 
menjanda, dan juga perempuan yang suaminya berada di tempat lain, mengalami kepayahan, atau tidak 
memberikan nafkah pada keluarga. Peran sebagai kepala keluarga kemudian secara tidak resmi jatuh ke 
tangan perempuan, dan PEKKA ingin membuat kenyataan ini tampak jelas.

Penetapan Sampel: SPKBK melakukan pemilihan lokasi secara bertujuan (purposeful site selection). 
Karena data yang diperoleh juga dimaksudkan untuk menjadi informasi dasar (baseline) di beberapa 
wilayah, serta untuk dijadikan masukan bagi analisis atas program-program yang saat itu tengah di 
jalankan di wilayah lainnya, maka seluruh wilayah yang didatangi merupakan tempat-tempat yang 
saat itu merupakan wilayah kerja PEKKA atau yang direncanakan akan menjadi wilayah kerja PEKKA di 
masa mendatang. PEKKA menggunakan metode sensus, yang berarti bahwa survei ini mendata seluruh 
keluarga yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Upaya ini menghasilkan kumpulan data yang begitu besar, 
yang mencakup 321 487 orang dari 89 960 keluarga. Rangkuman data lokasi survei dapat dilihat pada 
Tabel 1 di bawah ini.

20 PPLS 2011, sebagaimana format data yang digunakan BPS sebelumnya, hanya menggunakan empat kategori: belum menikah, 
menikah, cerai, janda. SPKBK menggunakan tujuh kategori – kategori ‘menikah’ dibagi menjadi: menikah dan tinggal bersama, 
menikah namun tidak tinggal bersama dalam satu rumah, menikah namun diabaikan suami/istri, dan menikah de facto. 
Penggunaan kategori ini memungkinan diperolehnya data yang lebih akurat terkait berbagai situasi rumah tangga yang ada, 
khususnya yang menjadi dasar resmi/tidaknya status perempuan sebagai kepala keluarga. Bagian yang berisi data perorangan 
juga memasukkan pertanyaan tentang status hukum pernikahan dan perceraian, penyebab perceraian, dan usia ketika pertama 
kali menikah.
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Tabel 1.1: 
Lokasi 
dan 
besarnya 
populasi 
pada 
sampel 
survei 
SPKBK 

Provinsi
(Total: 17)

Kabupaten
(Total: 19)

Kecamatan
(Total: 35, 
termasuk 111 
desa)

Jumlah keluarga yang disurvei Jumlah individu 
pada keluarga yang disurvei 

Perempuan 
Kepala 

Keluarga 

Laki-laki 
Kepala 

Keluarga 

Total Perempuan Laki-laki Total

Aceh Aceh Barat 
Daya

Tangan Tangan, 
Kuala Batee

879 3 240 4 119 7 552 7 557 15 109

Aceh Timur Idi Rayeuk 452 1 658 2 110 4 260 4 247 8 507
Jawa Barat Cianjur Pacet 1 313 7 422 8 735 15 255 16 902 32 157

Sukabumi Cibadak 1 262 5 899 7 161 12 333 12 840 25 173
Jawa 
Tengah

Brebes Larangan 1 746 10 396 12 142 19 560 19 782 39 342

Sumatra 
Utara

Asahan Tanjung Balai, 
Air Joman

545 3 878 4 423 9 174 9 794 18 968

Jawa Timur Bangkalan Tanah Merah 523 1 800 2 323 4 142 3 976 8 118
DI 
Yogyakarta

Bantul Pleret 690 3 640 4 330 6 473 6 615 13 088

Sulawesi 
Utara

Bolaang 
Mongondow

Lolak 168 1 233 1 401 2 397 2 526 4 923

Sulawesi 
Selatan

Bone Awang Pone, 
Tenete Riatang 
Timur

549 1 766 2 315 4 362 3 952 8 314

Sulawesi 
Tenggara

Buton Batauga, 
Sampolawa, 
Pasarwajo, 
Walowa, 
Siontapina

881 4 297 5 178 10 526 11 013 21 539

NTT Flores Timur Larantuka, 
Demong, 
Pagong, 
Kelubagolit, 
Adonara, 
Witihama, Ile 
Boleng 

1 877 4 741 6 618 12 481 11 532 24 013

Maluku 
Utara

Halmahera 
Utara

Galela Selatan, 
Galela Induk

281 1 651 1 932 3 805 3 856 7 661

Kalimantan 
Selatan

Hulu Sungai 
Utara

Sungai Pandan 364 1 022 1 386 2 304 2 181 4 485

Kalimantan 
Barat

Kubu Raya Sei Raya 915 7 243 8 158 14 788 15 497 30 285

NTB Lombok 
Barat

Gerung 1 769 7 138 8 907 14 039 13 825 27 864

Sumatra 
Selatan

Ogan 
Komering Ilir

Sirah Pulau 
Padang

229 1 319 1 548 2 591 2 644 5 235

Sumatra 
Barat

Sijunjung Kamang Baru 174 1 011 1 185 2 241 2 351 4 592

Banten Tanggerang Kemiri 1 027 4 962 5 989 10 927 11 187 22 114
Total 15 644 74 316 89 960 159 210 162 277 321 487
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Analisis Data: Setelah data dikumpulkan dan dibuat bersih, analis data dari SMERU mengolah data 
tersebut menggunakan teknik principle components analysis (PCA) untuk menggolongkan keluarga-
keluarga tersebut ke dalam sepuluh desil (per-sepuluh bagian) tingkat kemiskinan, meskipun analisis 
selanjutnya dilakukan berbasis kuintil (rentang dua puluh persen). Teknik PCA digunakan untuk 
mengidentifi kasi serta memberikan bobot pada kelompok-kelompok indikator yang paling membedakan 
tingkat kesejahteraan keluarga di suatu wilayah. Kelompok indikator ini bisa mencakup infomasi tentang 
kepemilikan properti, struktur keluarga, dan faktor-faktor sosial-ekonomi seperti misalnya pendidikan dan 
pekerjaan. Mengingat begitu beragamnya kondisi sosial-ekonomi di Indonesia, kemampuan tiap indikator, 
atau kelompok indikator, dalam menangkap variasi tingkat kesejahteraan juga akan berbeda di tiap 
wilayah. Oleh karena itu, metode ini digunakan pada satuan wilayah yang paling kecil, yaitu untuk tingkat 
desa. Pada Bab 2 laporan studi ini, data dari survei SPKBK yang dilakukan PEKKA ini disajikan berdasarkan 
(i) seluruh individu dalam survei, dan (ii) individu yang masuk dalam 3 desil (per-sepuluh bagian) termiskin. 

Analisis statistik untuk mengidentifi kasi tingkat kesejahteraan suatu keluarga (atau rumah tangga) 
memiliki tingkat kesulitannya sendiri. Di Indonesia, teknik proxy means testing (PMT) kerap digunakan 
untuk keperluan ini. Teknik PMT, yang umumnya diterapkan pada satuan rumah tangga, memperkirakan 
konsumsi rumah tangga berdasarkan beberapa dimensi kemiskinan, termasuk pendidikan, data demografi  
rumah tangga tersebut, pekerjaan, kondisi rumah, dan harta yang dimiliki. Akan tetapi, teknik PCA 
membandingkan kondisi sosial-ekonomi suatu rumah tangga atau keluarga secara relatif dengan rata-
rata kondisi sosial-ekonomi di wilayahnya. Teknik PCA dipilih untuk menghasilkan pemeringkatan 
tingkat kesejahteraan di survei SPKBK karena teknik ini lebih peka pada kondisi/karakteristik dalam suatu 
keluarga, seperti misalnya cara keluarga tersebut memenuhi kebutuhan pangannya, dan penerapannya 
yang lebih spesifi k pada wilayah setempat. 

PEKKA telah bekerja sama dengan beberapa organisasi dan individu untuk menginterpretasikan dan 
menganalisis hasil survei mereka, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang bersifat praktis. Data yang 
dipaparkan dalam studi dasar ini telah dianalisis dan disajikan dengan bantuan dari Program Identitas 
Hukum AIPJ dan Family Court of Australia (Pengadilan Keluarga Australia). 

Kegiatan Lapangan PUSKAPA (2013)

Survei Rumah Tangga: PUSKAPA menggunakan rancangan penelitian yang bersifat cross-sectional, di 
mana survei rumah tangga yang dilakukan oleh petugas pewawancara merupakan instrumen kuantitatif 
utama yang dipakai. Survei angka dasar (baseline) rumah tangga tersebut dilakukan pada bulan Juni-
Juli 2013. Survei rumah tangga tersebut mengumpulkan informasi tentang anak kandung yang berusia 
di bawah 18 tahun yang tinggal di dalam dan di luar suatu rumah tangga, serta anak yang bukan anak 
kandung yang tinggal di dalam suatu rumah tangga. Kepala rumah tangga yang usianya 16 tahun atau 
lebih, yang memiliki setidaknya satu anak, dianggap memenuhi syarat dan diminta turut serta dalam 
studi tersebut. Sebisa mungkin survei tersebut lebih condong pada rumah tangga yang dikepalai oleh 
perempuan. Survei tersebut mengumpulkan informasi tentang: I. status sosio-demografi s dan sosio-
ekonomi; II. akses pada layanan sosial; III. layanan pendidikan dan kesehatan; IV apakah anggota keluarga 
di rumah tangga tersebut memiliki akta kelahiran, akta/buku nikah, dan, di beberapa kasus, akta cerai 
V. kendala yang dialami anggota keluarga di rumah tangga tersebut dalam memperoleh akta kelahiran, 
akta/buku nikah, dan akta cerai; VI. kondisi disabilitas; VII. capaian kesehatan anak (misalnya, tingkat 
kematian anak); dan VIII. tingkat pengetahuan dan persepsi tentang dokumen identitas hukum. 
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Tabel 1.2: 
Lokasi 
daerah 
intervensi 
dan non-
intervensi 
yang dipilih 
secara acak 
di Jawa 
Barat, Nusa 
Tenggara 
Timur (NTT), 
dan Nusa 
Tenggara 
Barat (NTB)

Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa
Intervensi/non-
intervensi

West Java Cianjur
Cianjur
Bogor
Bogor
Garut
Garut
Sukabumi
Sukabumi
Purwakarta
Purwakarta
Karawang
Karawang
Bandung Barat
Bandung Barat

Cilaku
Leles
Parung
Parung Panjang
Banjarwangi
Kadungora
Simpenau
Warung Kiara
Maniis
Pondohsalam
Cilamaya Wetan
Telukjambe Barat
Sindankerta
Cipatat

Rahong
Pusakasiri
Waru
Kabasiran
Wangunjaya
Cisaat
Kertajaya
Tarisi
Sinargalih
Salam Mulya
Muara
Margamulya
Sindangkerta
Sumurbandung

Intervensi
Intervensi
Intervensi
Intervensi
Intervensi
Intervensi
Intervensi
Intervensi
Non-intervensi
Non-intervensi
Non-intervensi
Non-intervensi
Non-intervensi
Non-intervensi

Nusa 
Tenggara 
Timur (NTT)

Sumba Barat Daya Wewewa Selatan Delo Intervensi

Sumba Barat Daya Wewewa Barat Wali Ate Intervensi

Belu Atambua Selatan Fatukbot Intervensi

Belu Tasifeto Barat Lookeu Intervensi

Manggarai Timur Kota Komba Lembur Intervensi

Manggarai Timur Lamba Leda Compang Mekar Intervensi

Timor Tengah Utara Naibenu Benus Intervensi

Timor Tengah Utara Insana Barat Letneo Intervensi

Timor Tengah 
Selatan

Amantun Utara Tauanas Non-intervensi

Timor Tengah 
Selatan

Boking Sabun Non-intervensi

Sumba Tengah Umbu Ratu Nggay 
Barat

Umbu Kawolu Non-intervensi

Sumba Tengah Katiku Tana Umbu Riri Non-intervensi

Nagekeo Aesensa Selatan Langedhawe Non-intervensi

Nagekeo Aesesa Ngegedhawe Non-intervensi

Nusa 
Tenggara 
Barat (NTB)

Lombok Utara Gangga Sambik Bangkol Intervensi

Lombok Utara Tanjung Medana Intervensi

Lombok Barat Lembar Sekotong Timur Intervensi

Lombok Barat Kediri Kediri Intervensi

Dompu Pekat Nangamiro Intervensi

Dompu Pajo Jambu Intervensi

Bima Parado Lere Intervensi

Bima Sanggar Boro Intervensi

Lombok Timur Sikur Kotaraja Non-intervensi

Lombok Timur Sakar Sakra Selatan Non-intervensi

Sumbawa Plampang Sepayung Non-intervensi

Sumbawa Moyohilir Moyo Mekar Non-intervensi
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PUSKAPA juga mengumpulkan data dari sekolah tentang kepemilikan akta kelahiran di kalangan siswa. 
Di masing-masing daerah intervensi, dilakukan pengumpulan data kepemilikan akta kelahiran dan surat 
kenal lahir dari satu sekolah dasar (SD), satu sekolah menengah (SMP), dan satu sekolah luar biasa (SLB), 
dan data ini terpilah berdasarkan jenis kelamin. Di SD dan SLB, data identitas hukum dikumpulkan dari 
siswa kelas 1dan 6, sedangkan di SMP, data identitas hukum dikumpulkan dari siswa kelas 7 dan 9. 
Selain itu, studi ini juga membandingkan jumlah kelahiran hidup di tahun 2011 (dari data Pemda 
yang tersedia secara daring (dalam-jaringan, on-line) di 20 kabupaten yang dipilih AIPJ dan data ini 
dibandingkan dengan estimasi SUSENAS terkait jumlah anak usia 0 s.d. 1 tahun yang memiliki akta 
kelahiran di tahun 2012. 

Guna memahami status sosial-ekonomi pada populasi yang dijadikan sampel, para responden 
dikategorikan ke dalam kuartil (per-empat bagian) tingkat kekayaan berdasarkan barang-barang yang 
mereka miliki (misalnya, barang rumah tangga, ternak, transportasi, sumber air). Karena survei ini 
mengambil sampel hanya di daerah yang masyarakatnya berpendapatan rendah, seluruh responden akan 
dianggap miskin jika dibandingkan dengan populasi secara umum. 

Penetapan Sampel: Di tiap desa, aplikasi Google Earth digunakan untuk memilih daerah pencacahan 
serta lokasi survei rumah tangga. Tiap desa dibagi ke dalam empat bagian yang kurang-lebih sama besar, 
dan satu bagian akan dipilih secara acak untuk dijadikan sampel. Untuk memperoleh estimasi jumlah 
rumah tangga dalam tiap perempat bagian tersebut, dilakukan penghitungan jumlah atap rumah yang 
terlihat, dan kemudian dilakukan pembagian sampai diperoleh daerah dengan rata-rata jumlah rumah 
sebanyak 30-100 rumah. 

Metode Kualitatif: Dalam upaya memahami seberapa besar dampak kepemilikan akta kelahiran pada 
anak-anak, PUSKAPA juga menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Diskusi Kualitatif dengan Kelompok Fokus (FGD) yang diikuti anak-anak: FGD yang diikuti oleh 
anak-anak yang berusia 12-16 tahun dilakukan secara terpisah antara kelompok anak yang masih 
bersekolah dan kelompok anak yang tidak lagi bersekolah pada salah satu desa di daerah intervensi 
dan di daerah non-intervensi di ketiga provinsi yang terpilih untuk disurvei. Anak-anak penyandang 
disabilitas dimasukkan dalam kelompok diskusi anak yang masih bersekolah.

2. FGD Kualitatif dan Participatory Ranking Methodology (PRM) yang diikuti orang dewasa: guna 
melengkapi FGD kualitatif yang diikuti oleh anak-anak dan untuk melakukan triangulasi data 
kuantitatif, dilakukanlah FGD kualitatif yang diikuti para orang tua serta wawancara mendalam 
(terhadap orang dewasa usia 16+, setidaknya memiliki satu anak) di 3 provinsi yang terpilih.

3. Participatory Ranking Methodology21 (Metode Penetapan Peringkat secara Partisipatif): guna 
memahami berbagai hal yang dianggap merupakan kendala dalam memperoleh akta kelahiran dan 
akibat yang ditimbulkannya, para peneliti menggunakan teknik Participatory Ranking Methodology 
(PRM). Cara ini memungkinkan suatu kelompok merundingkan berbagai tema nominal yang 
merupakan jawaban atas suatu pertanyaan, dan kemudian menyepakati susunan peringkat tema-
tema tersebut berdasarkan tingkat kepentingannya. 

4. Cognitive Interviewing22 (Wawancara Kognitif): para peneliti menggunakan teknik ini untuk 
mencari tahu apakah disabilitas merupakan kondisi yang jarang dijumpai di kalangan responden, 
apakah berbagai pertanyaan yang membahas isu disabilitas sulit dipahami atau ditafsirkan oleh 
responden, atau apakah ada faktor-faktor di masyarakat yang mempengaruhi pengakuan seorang 
responden terkait isu disabilitas. Teknik ini melihat: 1) tingkat pemahaman atas makna pertanyaan 

21  Ager, A., et al,. (2011). Rapid Appraisal in Humanitarian Emergencies Using Participatory Ranking Methodology (PRM)

22  Willis, Gordon B. Cognitive Interviewing: A “How To” Guide. Research Triangle Institute, 1999



34 STUDI DASAR AIPJ TENTANG IDENTITAS HUKUM 
JUTAAN ORANG TANPA IDENTITAS 
HUKUM DI INDONESIA

dan penafsiran terhadap istilah ‘disabilitas’ dan ‘fungsi’, 2) daya ingat (kemampuan menarik 
informasi dari ingatan) dan cara seorang responden mengingat jawaban tertentu yang ia berikan, 
dan 3) persepsi budaya dan sosial yang berpengaruh, yang terkait dengan isu disabilitas.  

Analisis Data: Analisis data rumah tangga diawali dengan melihat frekuensi, persentase, rerata 
(mean dan median) dari seluruh variabel. Teknik principal component analysis (PCA) digunakan untuk 
menciptakan kategori untuk status sosial-ekonomi, berdasarkan jenis barang yang dimiliki warga di 
rumah mereka (misalnya, televisi, kompor/tungku, ternak, kendaraan). PUSKAPA melakukan analisis 
regresi multilevel multivariat serta teknik Generalized Estimating Equations untuk mengelompokkan anak-
anak dari berbagai rumah tangga untuk mencari hubungan antara akta akta kelahiran, kemungkinan 
capaian, dan kemungkinan kendala yang ada. Analisis atas seluruh FGD dan PRM dilakukan dengan 
membuat transkrip kelompok secara verbatim. Tema-tema yang muncul kemudian ditandai dengan kode, 
sejalan dengan pertanyaan penelitian dalam studi ini dan dengan kepustakaan yang ada, dan kemudian 
dianalisis melalui perbandingan dengan temuan dari studi kuantitatif. Tema, konsep, dan kutipan-kutipan 
pernyataan yang telah ditandai tersebut kemudian digunakan terutama untuk mendukung, menjelaskan, 
atau mematahkan temuan-temuan yang diperoleh melalui studi kuantitatif.

Analisis Data SUSENAS dan Data Layanan Identitas Hukum (2010- 2013)
Program Identitas Hukum AIPJ dan PUSKAPA telah menganalisis beberapa sumber data sebagai bentuk 
kajian awal (baseline), yaitu:

data nasional yang tersedia bagi publik terkait penyediaan dokumen identitas hukum bagi warga 
Indonesia

data identitas hukum di 20 kabupaten yang dikumpulkan melalui studi dasar/angka dasar (baseline) 
ini

melihat apakah data identitas hukum di Indonesia memuat informasi tentang identitas hukum 
dalam kaitannya dengan (1) jender, (ii) status disabilitas, (iii) status kemiskinan, dan (iv) lokasi 
tempat tinggal warga (perkotaan/perdesaan).

Kegiatan Lapangan Program Identitas Hukum AIPJ dan PUSKAPA (2013) 
Pada tahun 2013, Program Identitas Hukum AIPJ dan PUSKAPA melakukan ratusan wawancara dengan 
para penyedia layanan identitas hukum dan para pengambil kebijakan di tingkat nasional, provinsi (Jawa 
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Barat, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara), dan kabupaten (20 kabupaten di 5 provinsi). Para 
pemangku kepentingan ini meliputi:

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dinas catatan sipil di tingkat kabupaten dan 
kecamatan sebagai instansi utama yang bertanggung jawab atas pencatatan kelahiran bagi seluruh 
WNI serta pencatatan perkawinan dan perceraian (bagi WNI non-muslim)

Mahkamah Agung RI, khususnya melalui kerja sama dengan Badan Peradilan Umum dan Badan 
Peradilan Agama yang (i) menyidangkan perkara yang kemudian memfasilitasi pencatatan 
kelahiran, perkawinan, dan perceraian, dan (ii) mendukung pemberian layanan yang terjangkau 
dan mudah diakses bagi perempuan dan anak-anak, masyarakat miskin dan rentan (termasuk 
penyandang disabilitas) atau warga yang tinggal di daerah terpencil dalam bentuk pembebasan 
biaya perkara pengadilan, sidang di luar gedung pengadilan, dan pos bantuan hukum Pengadilan 

Kementerian Agama (Kemenag) dan Kanwil Agama serta KUA di tingkat kabupaten dan 
kecamatan, sebagai instansi utama yang bertanggung jawab melakukan pencatatan pernikahan 
seluruh WNI beragama Islam

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mengawasi proses 
perencanaan dan penganggaran pada Kementerian sektoral, termasuk melakukan monitoring dan 
evaluasi atas program-program mereka. Bidang-bidang perencanaan di Bappenas yang memiliki 
program yang terkait identitas hukum ialah: Hukum dan HAM, Kependudukan, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, Otonomi Daerah, dan Perlindungan dan Kesejahteraan 
Masyarakat

Program-program kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial serta kementerian yang terkait 
(Kementerian Kesehatan/Kemenkes, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemendikbud, 
dan Kementerian Sosial/Kemensos) yang mengumpulkan data (baik saat ini maupun di masa 
mendatang) terkait kepemilikan dokumen identitas hukum di kalangan perempuan dan/atau 
anak-anak serta memfasiltasi para penerima program bantuan tersebut dalam mengakses layanan 
dasar (seperti misalnya PNPM Generasi, PKH, PKSA, dan beberapa program dan intervensi berbasis 
sekolah)

Berbagai pelaku dari kalangan non-pemerintah, termasuk OMS (Organisasi Masyarakat Sipil), OPD 
(Organisasi Penyandang Disabilitas), dan paralegal yang memberikan bantuan bagi masyarakat 
untuk memperoleh akta kelahiran, akta/buku nikah, dan akta cerai

Para pemimpin di tingkat provinsi dan kabupaten di Indonesia yang telah mencobakan berbagai 
pendekatan dalam menyediakan akta kelahiran bagi seluruh warga di daerah mereka. 
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Bab ini membahas persentase perempuan, laki-laki, dan anak-anak yang dapat 
memperoleh akta kelahiran, akta/buku nikah, dan dalam beberapa kasus, akta cerai. 
Bab ini juga melihat hubungan antara kemiskinan, disabilitas, usia, dan lokasi dalam 
kaitannya dengan akses pada dokumen identitas hukum. Kepemilikan akta kelahiran 
pada orang tua atau kakek/nenek juga dikaji terkait dampaknya pada kepemilikan 
dokumen identitas hukum secara lintas generasi. Sebagaimana telah dijelaskan pada 
bab sebelumnya, sumber data utama pada bab ini mencakup data nasional yang 
disiapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (termasuk data Susenas), data dari penelitian 
PEKKA di 17 provinsi, dan penelitian awal yang dilakukan AIPJ/ PUSKAPA yang 
difokuskan pada lima provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, NTB, 
dan NTT. Analisis atas data layanan identitas hukum dari Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) juga dimasukkan pada bab ini.

Mendefi nisikan Rumah Tangga Miskin 

Tahun 2013, Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan bahwa 11% penduduk, atau sebanyak 28 juta 
orang, hidup di bawah garis kemiskinan yang dipatok pada angka Rp. 271 626 (US$27) per orang per 
bulan. Di tingkat desa, sebanyak 14% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan perdesaan yang 
dipatok pada angka Rp. 253 273 (US$25) per orang per bulan.

Persentase penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan telah menurun menjadi separuh 
dari angka yang dicapai di tahun 1999 (23.4%).  Akan tetapi, informasi dari Bank Dunia baru-baru ini 
menyebutkan bahwa: 

Bab 2
Dokumen Identitas 
Hukum: Siapa Memiliki 
Apa?
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Menurunnya angka kemiskinan justru menutupi sebagian kondisi yang sesungguhnya masih menyimpan 
tingkat kerentanan yang tinggi: banyak penduduk Indonesia masih berada di posisi hanya sedikit di atas 
garis kemiskinan tahun 2011 yang dipatok pada angka Rp. 233 000 per bulan (sekitar US$27 berdasarkan 
nilai tukar tahun 2011). Sekitar 24 persen penduduk Indonesia tergolong sebagai penduduk hampir-
miskin, yaitu hidup di bawah 1.2 kali garis kemiskinan, sedangkan sebanyak 38 persen penduduk hidup 
di bawah 1.5 kali garis kemiskinan dan juga tergolong rentan. Guncangan kecil sekalipun akan membuat 
rumah tangga rentan tersebut terdorong masuk ke dalam jurang kemiskinan23.

Di tahun 2011, Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS), suatu sistem pengumpulan data di 
Indonesia yang digunakan untuk menetapkan sasaran bagi program-program perlindungan sosial, 
mengidentifi kasi bahwa ada 23.4 juta anak yang hidup dalam 40% rumah tangga termiskin. 

Pada dua dari lima provinsi yang menjadi fokus kegiatan AIPJ, persentase penduduk yang hidup di bawah 
garis kemiskinan Indonesia untuk daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (lihat 
Tabel 2.1 di bawah ini)24.

Tabel 2.1: 
Persentase 
penduduk 
yang hidup di 
bawah garis 
kemiskinan 
untuk daerah 
perdesaan di 
Indonesia

Persentase penduduk yang hidup 
di bawah garis kemiskinan untuk 
daerah perdesaan di Indonesia.

Nasional 14.3%

Sumatra Utara 10%

Jawa Barat 11.6%

Sulawesi Selatan 12%

NTB 16%

NTT 22%

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dibentuk Pemerintah Indonesia 
telah meluncurkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial di tahun 2008 yang kemudian 
diperbarui di tahun 2011. Basis data ini merupakan suatu sistem data elektronik yang memuat data sosial, 
ekonomi, dan demografi  dari kurang-lebih 24 juta rumah tangga, atau sebanyak 96 juta orang, yang 
mewakili 40% warga Indonesia pada tingkat sosial-ekonomi yang paling rendah. Kebijakan pemerintah 
dalam pengurangan kemiskinan difokuskan pada kelompok masyarakat ini, yaitu 30% penduduk 
Indonesia termiskin.  
 
Dalam bab ini juga disajikan data survei PEKKA untuk 40% rumah tangga termiskin pada tiap provinsi 
tempat survei tersebut dilakukan.

AKTA KELAHIRAN

Data Nasional – Gambaran Umum

Meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk pencatatan seluruh kelahiran pada 
201125, tingkat kepemilikan identitas hukum dalam bentuk akta kelahiran tetap sangat rendah. Data 

23 World Bank (2012), Protecting Poor and Vulnerable Households, hal.12.

24 Berita Resmi Statistik: Badan Pusat Statistik. No. 47/07/Th.XVI, Juli 2013, Profi l Kemiskinan di Indonesia Maret 2013, hal.8

25 Pemerintah Indonesia. (2008). Rencana Strategis Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya pada 2011. 
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Susenas 2012 mengindikasikan bahwa 29% anak Indonesia, atau lebih dari 24 juta orang, tidak memiliki 
akta kelahiran26. Angka ini meningkat menjadi hampir 40 juta anak atau 47% bila memasukkan anak-
anak yang orang tuanya mengaku memilliki akta kelahiran untuk anak-anak tersebut namun tidak dapat 
menunjukkan dokumen dimaksud. 

Tabel 2.2: 
Anak yang 
memiliki 
dan yang 
tidak 
memiliki 
akta 
kelahiran 
(data 
SUSENAS 
2012)

Memiliki dan mampu menunjukan
Memiliki namun tidak dapat menunjukan
Tidak memiliki
Tidak tahu

1%%1

29%

18%

52%

Sumber: SUSENAS 2012

Saat ini SUSENAS menanyakan pada responden tentang apakah anggota keluarga mereka yang 
berusia 0-17 tahun: (i) memiliki akta kelahiran, dan dapat menunjukkan akta tersebut (ii) memiliki akta 
kelahiran, namun tidak dapat menunjukkan akta tersebut, dan (iii) tidak memiliki akta kelahiran. Studi 
ini menemukan bahwa lebih dari 73% orang yang memilih jawaban nomor (ii) sebenarnya tidak pernah 
memiliki akta kelahiran. Pada survei AIPJ-PUSKAPA, responden survei yang menjawab “memiliki akta 
kelahiran, namun tidak dapat menunjukkan akta tersebut” ditanya lebih lanjut mengapa mereka tidak 
dapat menunjukkan akta tersebut, dan lebih dari 73% mengaku bahwa mereka sebenarnya tidak pernah 
memiliki akta dimaksud. Dengan demikian disarankan agar pilihan jawaban yang kedua tersebut, yaitu 
“memiliki akta kelahiran, namun tidak dapat menunjukkan akta tersebut”, dihilangkan, agar dapat 
diperoleh perkiraan yang lebih akurat tentang berapa jumlah anak yang memiliki akta kelahiran dan 
berapa yang tidak.

Pada dua dari lima provinsi yang menjadi lokasi fokus kegiatan AIPJ (NTT dan Sumatra Utara), 51% atau 
lebih dari separuh anak di sana tidak memiliki akta kelahiran.

Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan bahwa sebanyak 76% anak dan remaja 
yang berusia 0-18 tahun tidak memiliki akta kelahiran. Kemendagri menghitung angka ini berdasarkan 
informasi kependudukan yang dikumpulkan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di 
tahun 2010. 

Yang perlu dijadikan tujuan ialah 1) adanya suatu mekanisme yang standar dan dapat diakses masyarakat, 
sehingga tiap orang tercatat dan diberikan bukti identitas yang sah secara hukum, khususnya akta 
kelahiran dan akta/buku nikah atau akta cerai, yang digabungkan dengan 2) adanya upaya penguatan 
(investasi) pada sistem pencatatan sipil yang lebih andal dan dapat diakses publik guna mendukung 
pemberian layanan pemerintah sekaligus mengukur kemajuan atas tercapainya tujuan pembangunan 
yang lebih luas.

26 SUSENAS (2012)
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Tidak ada perbedaan yang signifi kan antara anak perempuan dan anak laki-laki dalam hal kepemilikan 
akta kelahiran. Akan tetapi, latar belakang berasal dari keluarga miskin merupakan determinan penting 
yang menentukan akankah seorang anak memiliki akta kelahiran atau tidak. Survei ini menemukan 
bahwa warga pada rumah tangga yang termasuk dalam kuintil paling miskin memiliki kemungkinan 
lebih kecil untuk memiliki akta kelahiran; di provinsi NTT kemungkinan ini 9 kali lebih kecil sedangkan 
di provinsi Jawa Barat kemungkinan ini 7 kali lebih kecil. Data SUSENAS 2012 menunjukkan bahwa 
jumlah terbesar anak yang tidak memiliki akta kelahiran ada pada kelompok rumah tangga termiskin. 
Sebanyak 62.5% anak yang tidak memiliki akta kelahiran ditemukan pada 40% masyarakat termiskin 
di Indonesia, sedangkan pada kuintil ke tiga, ke empat, dan kuintil terakhir yang merupakan kelompok 
masyarakat paling kaya, jumlah ini masing-masing sebesar 18.5%, 12.9%, dan 6%. Setelah dilakukan 
penghitungan atas jumlah anak di masing-masing kategori sosial-ekonomi, sebanyak 46% anak pada 
kelompok keluarga paling miskin dan sebanyak 34.2% anak pada kuintil ke dua tidak memiliki akta 
kelahiran, bandingkan dengan hanya 10.6% anak pada kuintil terakhir (kelompok masyarakat paling 
kaya) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3: 
Jumlah anak 
yang tidak 
memiliki 
akta 
kelahiran 
berdasarkan 
tingkat 
pendapatan 
per kuintil

46,2%

34,2%

26,5%

19,8%

10,6%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
Sumber: SUSENAS 2012

SUSENAS yang sama menunjukkan bahwa jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran di daerah 
perdesaan dua kali lebih banyak dibandingkan di daerah perkotaan. Tabel 2.4 menunjukkan persentase 
anak yang tidak memiliki akta kelahiran di daerah perdesaan dan perkotaan secara nasional serta di lima 
provinsi yang tercakup dalam studi AIPJ.
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Tabel 2.4: 
Persentase 
anak yang 
tidak 
memiliki akta 
kelahiran 
di daerah 
perdesaan 
dan 
perkotaan

Provinsi
Persentase anak yang tidak memiliki akta 

kelahiran berdasarkan daerah
Perkotaan Perdesaan

Nasional 17% 36.5%
Jawa Barat 23% 40%
NTB 28% 54%
NTT 21% 57%
Sumatera Utara 42% 61%
Sulawesi Selatan 14% 31%

Berdasarkan data SUSENAS 2012, jumlah terbesar anak yang tidak memiliki akta kelahiran ada pada 
kelompok usia di bawah satu tahun. Tabel 2.5 menunjukkan bahwa lebih dari separuh anak yang berusia 
di bawah satu tahun tidak memiliki akta kelahiran (50.8%). Hal ini menjadi penting, karena upaya 
memperoleh akta kelahiran bagi anak yang berusia di atas satu tahun lebih rumit, sebab orang tua harus 
mendapat persetujuan dari kepala dinas catatan sipil27 untuk mencatatkan kelahiran anak mereka setelah 
60 hari. Studi ini menemukan bahwa hampir seperempat anak (24%) tidak memiliki Surat Kenal Lahir 
yang dikeluarkan oleh penolong persalinan atau tenaga kesehatan, yang merupakan prasyarat untuk 
memperoleh akta kelahiran. 

Tabel 2.5: 
Estimasi 
data 
SUSENAS 
2012 (%) 
tentang 
kepemilikan 
akta 
kelahiran 
berdasarkan 
kelompok 
usia

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 0.7

0.7

1

0.8

0.7

0.8

0.4

0.8

0.7

0.9

0.8

0.7

0.9

0.6

1

1.2

0.6

1.5

36 636.6

33 633.6

32 732.7

31 631.6

2626

28 328.3

26 626.6

26 326.3

26 226.2

25 725.7

26 526.5

24 724.7

2626

23 523.5

24 624.6

24 724.7

26 126.1

50 850.812 212.2

14 314.3

16 616.6

15 515.5

16 916.9

17 917.9

17 517.5

18 718.7

17 817.8

18 918.9

20 520.5

20 420.4

19 819.8

20 720.7

21 121.1

19 919.9

21 721.7

22 322.3

36.2

48.4

48.7

51

50.7

55.3

53.8

53.8

55.1

53.9

52.9

52.3

54.6

52.7

54.4

54.3

53

50.1

Punya dan menunjukkan Punya tapi tidak bisa menunjukkan

Tidak punya Tidak tahu
Sumber: SUSENAS 2012

27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi 
Kependudukan, Pasal 27 dan 32
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Studi dasar ini juga membandingkan jumlah kelahiran hidup pada tahun 2011 di 20 kabupaten yang 
tercantum dalam Tabel 2.6 dan membandingkannya dengan estimasi berdasarkan data SUSENAS tentang 
jumlah anak usia 0 s.d. 1 tahun yang memiliki akta kelahiran di tahun 2012. Studi ini menemukan bahwa 
pada 10 dari 17 kabupaten yang datanya memang tersedia, kurang dari 50% anak usia 0-1 memiliki akta 
kelahiran.

Tabel 2.6: 
Persentase 
anak usia 0-1 
tahun yang 
memiliki akta 
kelahiran 
dibandingkan 
dengan 
jumlah 
kelahiran 
hidup pada 
tahun 
sebelumnya

Kabupaten

2011 2012 Persentase anak 
usia 0-1 tahun 
yang memiliki 
akta kelahiran 
dibandingkan 

dengan jumlah 
kelahiran hidup pada 

tahun sebelumnya

Jumlah 
kelahiran 

hidup 
2011

Estimasi 
SUSENAS 
tentang 
jumlah 

anak usia 
0 s.d. 1 
tahun 
yang 

memiliki 
akta 

kelahiran 
2012

Estimasi 
SUSENAS 
tentang 

jumlah anak 
usia 0 s.d. 
1 tahun 

yang tidak 
memiliki 

akta 
kelahiran 

2012

SUMUT     
 Mandailing Natal n/a 3858 11 603 n/a
 Asahan n/a 9597 12 363 n/a
 Langkat 20 447 11 303 25 556 55
 Humbang Hasundutan n/a 1772 6432 n/a
JABAR     
 Kab Bogor 112 378 52 650 133 855 47
 Sukabumi 52 370 33 165 75 428 63
 Cianjur 50 480 35 928 53 278 71
 Garut 56 727 43 461 68 114 77
NTB     
 Lombok Barat 13 252 7080 12 547 53
 Dompu 5064 1745 8519 34
 Bima 10 094 1103 13 908 11
 Lombok Utara 4643 2859 5545 62
NTT     
 Timor Tengah Utara 5444 0 7693 0
 Belu 7701 549 17 910 7
 Sumba Barat Daya 5226 638 13 299 12
 Manggarai Timur 5080 1208 9451 24
SULSEL     
 Bulukumba 6974 2657 7393 38
 Jeneponto 6538 1119 10 946 17
 Bone 13 190 5505 7242 42
 Wajo 7459 5436 5956 73

* Jumlah kelahiran hidup diperoleh dari data kesehatan PEMDA yang tersedia daring (dalam-jaringan, online)
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Kepemilikan akta/buku nikah pada orang tua ternyata merupakan determinan penting yang menentukan 
akses anak pada akta kelahiran. Anak memiliki kemungkinan dua kali lebih besr memiliki akta kelahiran 
bila kepala keluarga memiliki akta/buku nikah. Anak-anak yang lebih tua juga memiliki kemungkinan 
lebih besar memiliki akta kelahiran.28 

Ada hubungan yang kuat antara kepemilikan akta kelahiran pada orang tua serta kakek/nenek dan 
kepemilikan akta kelahiran pada anak-anak. Orang tua yang tidak memiliki akta kelahiran memiliki 
kemungkinan 3 kali lebih besar mempunyai anak yang tidak memiliki akta kelahiran, yang menunjukkan 
bahwa kepemilikan identitas hukum merupakan hal yang bersifat lintas generasi di dalam suatu keluarga. 
Bila salah satu orang tua memiliki akta kelahiran, seorang anak memiliki kemungkinan 4.5 lebih besar 
memiliki akta kelahiran dibandingkan anak yang orang tuanya tidak memiliki akta kelahiran. 

Hubungan antargenerasi terkait kepemilikan akta kelahiran tidak hanya terlihat antara anak dan orang 
tua, namun juga dengan kakek/nenek. Seorang anak memiliki kemungkinan 13.5 lebih besar memiliki 
akta kelahiran bila kedua orang tua dan setidaknya salah satu dari kakek/neneknya memiliki akta 
kelahiran, dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang orang tua dan kakek/neneknya tidak 
memiliki akta kelahiran. Analisis lintas generasi dalam survei ini mengungkapkan bahwa adanya salah 
satu orang tua yang memiliki akta kelahiran merupakan faktor yang dapat secara kuat memprediksi 
kepemilikan akta kelahiran pada anak. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa program pencatatan 
kelahiran seharusnya menyasar orang dewasa dari seluruh kalangan usia, dan tidak hanya anak-anak, 
agar diperoleh keberhasilan menyeluruh dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran, sekaligus untuk 
mendukung terbentuknya ekspektasi masyarakat bahwa seluruh anggota keluarga – anak, orang tua, dan 
kakek/nenek – seharusnya memiliki akses untuk memperoleh akta kelahiran.

Diperlukan lebih banyak lagi penelitian untuk memahami hubungan antara disabilitas dan kepemilikan 
akta kelahiran. Anak-anak dengan orang tua/wali yang tampak memiliki disabilitas fi sik ternyata memiliki 
kemungkinan 5 kali lebih kecil memiliki akta kelahiran dibandingkan anak-anak yang orang tuanya tidak 
tampak memiliki disabilitas fi sik.

Survei PEKKA dan dampak kemiskinan terhadap akses pada dokumen 
identitas hukum bagi perempuan, laki-laki, dan anak-anak

Hasil survei rumah tangga PEKKA disajikan secara rinci di bawah ini, yang menunjukkan dampak 
kemiskinan terhadap akses pada dokumen identitas hukum bagi perempuan, laki-laki, dan anak-anak. 
Survei PEKKA yang dilakukan di tahun 2012 ini mencakup 320 000 orang di hampir 90 000 rumah 
tangga. Data survei PEKKA tersebut disajikan di bawah ini untuk rumah tangga yang masuk dalam 30% 
rumah tangga termiskin di tingkat provinsi serta untuk seluruh rumah tangga. Hasil yang diperoleh dari 
seluruh populasi dalam survei PEKKA ini menegaskan data SUSENAS yang telah disajikan sebelumnya.

28 Berkorelasi dengan survei rumah tangga PEKKA yang diuraikan berikutnya.
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AKTA KELAHIRAN – ANAK DI BAWAH USIA 1 TAHUN

Survei PEKKA – 30% rumah tangga termiskin: Pada 30% rumah tangga termiskin, sebanyak 71% 
anak yang berusia di bawah 1 tahun tidak memiliki akta kelahiran. Di NTB, Sumatera Utara, dan Sulawesi 
Selatan, 9 dari 10 anak yang berusia di bawah satu tahun pada rumah tangga miskin tidak memiliki akta 
kelahiran. Bandingkan dengan anak-anak di Jogjakarta, di mana 9 dari 10 anak memiliki akta kelahiran.

Survei PEKKA – seluruh rumah tangga: Dalam survei rumah tangga PEKKA 2012, sebanyak 57% dari 
4220 anak yang berusia di bawah 1 tahun yang disurvei tidak memiliki akta kelahiran. Akan tetapi di NTT 
dan NTB, masing-masing sebanyak 75% dan 73% anak yang berusia di bawah 1 tahun tidak memiliki 
akta kelahiran. Di Jogjakarta, sebanyak 86% anak yang berusia di bawah 1 tahun memiliki akta kelahiran.

Tabel 2.7: 
Survei 
PEKKA: 
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AKTA KELAHIRAN  - ANAK USIA 1 -17 TAHUN

Survei PEKKA – 30% rumah tangga termiskin: Pada kelompok rumah tangga yang termasuk dalam 
30% rumah tangga termiskin, sebanyak 58% anak yang berusia 1-17 tahun tidak memiliki akta kelahiran. 
Di Banten, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan NTB, lebih dari 75% anak yang berusia 1-17 
tahun tidak memiliki akta kelahiran. Sebaliknya, di Aceh, Kalimantan Barat, dan Jogjakarta, lebih dari 
separuh anak di sana memiliki akta kelahiran.

Survei PEKKA – seluruh rumah tangga: Sebanyak 40% dari 109 000 anak yang berusia 1-17 tahun 
yang disurvei tidak memiliki akta kelahiran. Angka ini berada dalam kisaran antara 79% anak di Banten 
dan 11% anak di Jogjakarta yang tidak memiliki akta kelahiran.
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Tabel 2.8: 
Survei 
PEKKA: 
Anak usia 
1-17 tahun 
yang tidak 
memiliki 
akta 
kelahiran 
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AKTA KELAHIRAN – DEWASA USIA 18 TAHUN atau lebih

Survei PEKKA – 30% rumah tangga termiskin: Pada 30% rumah tangga termiskin, sebanyak 88% 
orang dewasa yang berusia 18 tahun atau lebih tidak memiliki akta kelahiran.

Survei PEKKA – seluruh rumah tangga: Dalam survei rumah tangga PEKKA 2012, sebanyak 74% dari 
206 900 orang dewasa yang berusia 18 tahun atau lebih yang disurvei tidak memiliki akta kelahiran. 

Tabel 2.9: 
Survei PEKKA: 
Dewasa usia 
18 tahun atau 
lebih yang 
tidak memiliki 
akta kelahiran 
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AKTA/BUKU NIKAH

Survei PEKKA – 30% rumah tangga termiskin: pada 30% rumah tangga termiskin, sebanyak 55% 
pasangan tidak memiliki akta/buku nikah. Sebanyak 75% anak dari pasangan tersebut tidak memiliki akta 
kelahiran. Di NTT dan NTB, hanya 1 dari tiap 10 pasangan memiliki akta/buku nikah, bandingkan dengan 
Jogjakarta, di mana 8 dari tiap 10 pasangan memiliki akta/buku nikah.

Survei PEKKA – seluruh rumah tangga: Dari 17 provinsi, sebanyak 36% dari 89 000 pasangan yang 
disurvei oleh PEKKA tidak memiliki akta/buku nikah. Di NTT, hanya 20% pasangan memiliki akta/buku 
nikah sedangkan di Jogjakarta angka ini mencapai 89%.

Tabel 2.10: 
Survei PEKKA: 
Persentase 
pasangan yang 
tidak memiliki 
akta/buku 
nikah
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AKTA CERAI

Berdasarkan undang-undang di Indonesia, bila pasangan yang bercerai tidak memiliki akta cerai, maka 
pernikahan mereka berikutnya tidak dianggap sah secara hukum, dan oleh karenanya akta/buku nikah 
tidak dapat diberikan. Akta/buku nikah diperlukan agar anak dari pernikahan tersebut dapat memiliki akta 
kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tuanya.

Survei PEKKA – 30% rumah tangga termiskin: Dari 17 provinsi dan di rumah tangga termiskin, hanya 
satu dari empat orang (24%) perempuan kepala keluarga yang menyatakan telah bercerai yang memiliki 
akta cerai. Bandingkan dengan angka di NTB yang hanya 5%, dan di Jogjakarta yang mencapai 72%.

Survei PEKKA – seluruh rumah tangga: Dari 17 provinsi, dari sebanyak 3270 perempuan kepala 
keluarga yang dalam survei PEKKA ini menyatakan bahwa mereka telah bercerai, hanya 30% yang 
memiliki akta cerai. Angka ini hanya sebesar 7% di NTB, sedangkan di DI Jogjakarta ada sebanyak 78% 
perempuan kepala keluarga yang menyatakan telah bercerai yang memiliki akta cerai.

Pengalaman dari berbagai provinsi yang proporsi tingkat kepemilikan akta kelahiran, akta/buku nikah, 
dan akta cerai di penduduk mereka amat tinggi menjadi penting untuk dipelajari. Di DI Jogjakarta, 9 dari 
10 anak memiliki akta kelahiran, dan hampir tidak ada perbedaan antara total populasi yang disurvei 
di Jogjakarta dan 30% rumah tangga termiskin. Di rumah tangga termiskin di Jogjakarta, 7 dari 10 
pasangan memiliki akta/buku nikah dan 7 dari 10 perempuan yang bercerai memiliki akta cerai. 

Table 2.11:  
Survei 
PEKKA: 
Persentase 
Kepala 
Keluarga 
Perempuan 
yang 
Bercerai 
yang 
Memiliki 
Akta Cerai
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72

Angka-angka yang amat baik ini justru nyaris berbanding terbalik dengan angka di provinsi-provinsi 
termiskin di kawasan Indonesia timur, yang memiliki norma budaya yang berbeda terkait pernikahan, 
dengan lebih banyak jumlah penduduk di daerah perdesaan yang hidup pada atau di bawah garis 
kemiskinan, serta dengan lebih jauhnya jarak yang harus ditempuh oleh warga di sana untuk datang ke 
ibu kota kabupaten tempat mereka dapat memperoleh dokumen identitas hukum.
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Informasi serta dokumen yang membuktikan adanya hak suatu rumah tangga untuk mengakses 
program perlindungan sosial kerap dianggap menjadi tanggung jawab kepala keluarga. Di Indonesia, 
sebanyak 86% rumah tangga dikepalai oleh laki-laki. Pendistribusian sebanyak lebih dari 15 juta Kartu 
Perlindungan Sosial (KPS) yang baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia bagi 30% rumah 
tangga termiskin di tahun 2013 menunjukkan bahwa 86% kartu tersebut diterima oleh laki-laki yang 
merupakan kepala keluarga, alih-alih didistribusikan pada laki-laki dan perempuan dewasa. Data dari 
survei rumah tangga PEKKA menunjukkan bahwa pada 30% rumah tangga termiskin, (i) sebanyak 34% 
keluarga dikepalai oleh perempuan, namun (ii) dari seluruh perempuan yang menyatakan bahwa mereka 
telah bercerai, hanya 24% yang memiliki akta cerai dan dengan demikian dapat memiliki kartu keluarga 
yang menunjukkan mereka lah yang merupakan kepala keluarga. Alhasil, mayoritas perempuan kepala 
keluarga tidak memiliki dokumen (dalam bentuk KPS) yang dapat membuktikan bahwa rumah tangga 
mereka termasuk dalam 30% rumah tangga Indonesia termiskin. Tidak dimilikinya KPS ini berdampak 
pada kemungkinan perempuan kepala keluarga memperoleh layanan pemerintah secara bebas biaya 
– seperti misalnya pembebasan biaya perkara pengadilan untuk perkara isbat nikah (pengesahan 
perkawinan) dan perkara cerai yang diajukan ke pengadilan di Indonesia.

Kemiskinan meningkatkan kemungkinan seseorang tidak memiliki akta kelahiran, akta/buku nikah, atau 
akta cerai. Permasalahan kronis terkait besarnya jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran serta 
orang tua yang tidak memiliki akta/buku nikah tidak akan dapat diatasi kecuali apabila program-program 
penanggulangannya diarahkan pada kelompok masyarakat yang tergolong 30 hingga 40% penduduk 
termiskin. 

Tabel 2.12: 
Survei PEKKA: 
Persentase 
Perempuan 
Kepala Keluarga 
yang Telah 
Bercerai yang 
Memiliki Akta 
Cerai

NASIONAL SUMUT JABAR NTTNTB SULSEL
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ANAK INDONESIA TANPA 
AKTA KELAHIRAN:

Berapa Banyak?
 

29% atau lebih dari 24 Juta anak

47% atau hampir 40 Juta anak apabila termasuk mereka yang 
orang tuanya mengaku anaknya memiliki akta kelahiran

tetapi tidak dapat menunjukkannya. 
(SUSENAS 2012)

76% anak dan pemuda berusia 0-18 tahun
 atau lebih dari 50 Juta individu belum terdaftar memiliki

 (Kemendagri)

Akta/Buku Nikah orang tua diperlukan sebagai syarat untuk 
mendapatkan akta kelahiran anak yang mencantumkan 

nama ayah dan nama ibu
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Menjamin tersedianya akses bagi masyarakat untuk memperoleh identitas hukum 
merupakan hal penting, tidak hanya sebagai upaya pemenuhan HAM namun juga 
sebagai aspek mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan 
yang inklusif. Indonesia telah meratifi kasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik 
(ICCPR), Konvensi Hak-hak Anak (CRC), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas 
(CRPD), dan berkewajiban memenuhi hak setiap orang agar kelahirannya dicatatkan, 
diberi kewarganegaraan dan akta kelahiran yang mengakui identitas mereka tanpa 
adanya diskriminasi. 

Pemerintah memerlukan data kependudukan yang akurat agar dapat merencanakan, 
membiayai, serta mengelola pelayanan publik secara lebih efektif bagi warganya. Dalam 
rangka tercapainya pembangunan manusia Indonesia yang baik, implementasi suatu 
sistem yang dapat menghitung dan mencatat tiap kelahiran menjadi amat penting bagi 
pemerintah Indonesia. Berdasarkan sensus terakhir di tahun 2010, jumlah penduduk 
Indonesia ialah 237 641 326 orang, dengan lebih dari 82.5 juta orang berusia di bawah 
18 tahun atau berusia anak. Yang perlu dijadikan tujuan ialah adanya suatu mekanisme 
yang standar dan dapat diakses masyarakat, yang memungkinkan semua orang tercatat 
dan diberikan bukti identitas yang sah secara hukum, khususnya berupa akta kelahiran, 
akta/buku nikah, dan juga akta cerai bagi pasangan yang telah berpisah.

Bab ini membahas dampak kepemilikan identitas hukum dalam kaitannya dengan akses 
pada pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan perlindungan hukum.

Bab 3
Dampak Identitas 
Hukum: Seberapa 
Penting?
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Akta Kelahiran dan Akses pada Pendidikan

Hasil SUSENAS 2012 menunjukkan bahwa tidak dimilikinya akta kelahiran dapat menghambat akses 
seorang anak untuk memperoleh pendidikan dan/atau kemampuan anak tersebut untuk tetap bersekolah. 
Terungkap bahwa jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran paling banyak ditemukan pada anak 
putus sekolah (47%), dan berikutnya pada anak yang tidak pernah bersekolah (30%). Dari seluruh 
anak yang saat ini mengenyam pendidikan sekolah, hanya 23% yang tidak memiliki akta kelahiran. 
Analisis regresi terhadap data SUSENAS menunjukkan bahwa kepemilikan akta kelahiran dapat terkait 
dengan kelanjutan pendidikan seorang anak ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya dari sekolah dasar 
(SD) ke sekolah menengah pertama (SMP). Pada kelompok anak usia sekolah, kemungkinan seorang 
anak mengenyam pendidikan di sekolah meningkat 68% bila anak tersebut memiliki akta kelahiran. 
Ketika golongan/kohort29 pada anak usia sekolah tersebut dikaji lebih lanjut, kemungkinan seorang 
anak mengenyam pendidikan di tingkat SD hanya meningkat 1.4% bila anak tersebut memiliki akta 
kelahiran. Akan tetapi, bila seorang anak memiliki akta kelahiran, maka kemungkinan seorang anak 
tersebut mengenyam pendidikan di tingkat SMP meningkat hingga sebesar 54% dan untuk tingkat SMA 
kemungkinannya ialah sebesar 89%.

Studi dasar ini menemukan bahwa pada perempuan yang berusia 19-29 tahun yang tidak memiliki akta 
kelahiran, hanya 10% yang dapat menyelesaikan pendidikan 12 tahun, sedangkan pada perempuan 
berusia 19-29 tahun yang memiliki akta kelahiran, 36% dapat menyelesaikan pendidikan 12 tahun.  
Untuk laki-laki, hanya 9% laki-laki berusia 19-29 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran dapat 
menyelesaikan pendidikan 12 tahun, dan 33% laki-laki berusia 19-29 tahun yang memiliki akta kelahiran 
dapat menyelesaikan pendidikan 12 tahun. 

Secara statistik, masih ada ketidakjelasan tentang apa yang menjadi alasan mendasar yang menyebabkan 
seorang anak tidak mengikuti pendidikan di sekolah. Meskipun 74% anak yang tak pernah bersekolah 
tidak memiliki akta kelahiran, hanya sedikit sekali responden yang menyatakan bahwa tidak dimilikinya 
akta kelahiran merupakan alasan anak mereka tidak bersekolah (0.8%), ataupun merupakan alasan anak 
mereka saat ini tidak lagi bersekolah meski sebelumnya sempat mengikuti pendidikan sekolah (2%). Oleh 
karena itu, dalam beberapa kasus, tidak dimilikinya akta kelahiran memang telah menghambat anak-anak 
ini dalam mengikuti pendidikan sekolah, namun tidak demikian halnya pada kasus-kasus lainnya. Hal ini 
menunjukkan bahwa banyak orang tua tidak pernah berupaya memasukkan anak mereka di sekolah, 
dan/atau bahwa akta kelahiran memang tidak dijadikan persyaratan bagi seorang anak untuk dapat 
mengikuti pendidikan di sekolah dan bahwa anak kemudian tidak bersekolah karena alasan-alasan lain. 
Namun yang tampak jelas ialah bahwa populasi anak yang tidak memiliki akta kelahiran adalah mereka 
yang sama dengan populasi anak yang tidak mengikuti pendidikan sekolah. Selain itu, temuan-temuan 
tersebut menunjukkan bahwa orang tua yang anaknya memiliki akta kelahiran lebih menyadari betapa 
pentingnya memasukkan anak-anak mereka ke sekolah dan terus mengikuti pendidikan, dibandingkan 
dengan orang tua yang tidak memandang penting kepemilikan identitas hukum.

Di lapangan, studi dasar ini menemukan bahwa kebijakan pendidikan dapat mempengaruhi kepemilikan 
akta kelahiran di kalangan siswa. Di 20 kabupaten yang terpilih menjadi daerah prioritas AIPJ, dari 
beberapa SD dan SMP yang didatangi, hampir seluruhnya menyatakan bahwa akta kelahiran merupakan 
persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pendaftaran siswa di sekolah mereka. Yang mengagetkan, 
hal ini ternyata juga diberlakukan di sekolah luar biasa (SLB), di mana jumlah permintaan dari anak 
berkebutuhan khusus lebih besar dibandingkan jumlah bangku sekolah yang dapat diisi. Dari 20 
kabupaten, lima di antaranya memiliki peraturan daerah (perda) tentang persyaratan tersebut, sedangkan 
di sebagian besar kabupaten, persyaratan tersebut merupakan kebijakan sekolah yang dituangkan dalam 
bentuk arahan kepala sekolah. Kebanyakan sekolah, termasuk sekolah yang berlokasi di kabupaten yang 
memiliki perda tadi, masih bersedia menerima siswa yang dapat menunjukkan bentuk identifi kasi diri 

29 SD 7-12 tahun, SMP 13-15 tahun, SMA 16-18 tahun, namun yang masuk dalam penghitungan hanya yang berusia 7-17 tahun.
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selain akta kelahiran, seperti misalnya Surat Keterangan Lahir/SKL atau Kartu Keluarga/KK. Data dari studi 
ini menunjukkan bahwa hampir separuh (46%) anak usia sekolah diharuskan menunjukkan akta kelahiran 
mereka untuk urusan sekolah, termasuk pendaftaran siswa.

Akta kelahiran juga kerap disebut menjadi salah satu persyaratan mengikuti ujian nasional saat siswa 
duduk di kelas 6. Hal ini menjelaskan mengapa di seluruh sekolah yang didatangi oleh tim peneliti studi ini 
jumlah siswa kelas 6 yang memiliki akta kelahiran lebih banyak dibandingkan dengan jumlah siswa kelas 
1 yang memiliki akta kelahiran. Akan tetapi kebijakan ini tidak diterapkan secara ketat. Banyak pejabat 
sekolah yang mengatakan mereka masih menerima KK atau SKL bila siswa tidak dapat menunjukkan akta 
kelahiran. Hal ini bisa jadi menjelaskan mengapa hanya 2% responden dalam studi ini yang mengatakan 
pernah diminta menunjukkan akta kelahiran sehubungan dengan ujian sekolah yang akan diikuti anak 
mereka. Pendaftaran siswa di sekolah dan ujian akhir nasional bagi siswa kelas 6 merupakan dua titik 
peristiwa yang memungkinkan terlihatnya kepemilikan akta kelahiran seorang anak, serta apakah orang 
tuanya memiliki akta/buku nikah. Bila suatu keluarga tidak memiliki dokumen identitas hukum tersebut, 
sekolah dapat memfasilitasi lembaga-lembaga terkait untuk memberikan akta/buku nikah bagi orang tua 
(bila orang tua tersebut menikah secara agama) serta akta kelahiran bagi anak mereka. Studi ini belum 
melihat kerja sama kelembagaan yang efektif antara sekolah dan dinas catatan sipil dalam mendorong 
akses pada dokumen identitas hukum. 

Melalui wawancara dengan orang tua, studi dasar ini menemukan bahwa akta kelahiran juga menjadi 
dokumen yang dipersyaratkan ketika anak/siswa turut ambil bagian dalam perlombaan ekstrakurikuler 
yang diadakan di tingkat kabupaten atau provinsi. Meski masih bersifat anekdotal (hanya berdasarkan 
keterangan yang belum dapat dibuktikan secara statistik), hal ini menunjukkan bahwa tidak dimilikinya 
akta kelahiran menghambat partisipasi lebih lanjut seorang anak/siswa dalam kegiatan akademik dan 
non-akademik. Keikutsertaan dalam perlombaan dapat menumbuhkan perasaan berprestasi, amat 
berbeda dengan perasaan terkucil yang mungkin muncul pada anak/siswa akibat tidak diterima dalam tim 
kegiatan hanya karena ia tidak memiliki dokumen identitas hukum.

Akta Kelahiran dan Hak atas Perlindungan

Tidak dimilikinya akta kelahiran sangat erat terkait pernikahan dini di Indonesia. Pada 30% rumah tangga 
termiskin, 25% anak perempuan menikah di usia 18 tahun atau kurang. Sebanyak 95% anak perempuan 
yang menikah di usia dini ini tidak memiliki akta kelahiran. Undang-undang Perkawinan di Indonesia 
menyatakan bahwa usia minimum untuk menikah ialah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi 
laki-laki. Akan tetapi Undang-undang Perlindungan Anak di Indonesia (UU No. 23 tahun 2002), yang 
diundangkan jauh sesudahnya, menegaskan bahwa yang dimaksud anak (di bawah umur) ialah mereka 
yang usianya di bawah 18 tahun. Mayoritas pernikahan di bawah umur yang terjadi di Indonesia dan 
melibatkan anak-anak perempuan dapat dilihat pada Tabel 3.1:
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Tabel 3.1: Usia 
Ketika Pertama 
Kali Menikah 
pada Anak 
Perempuan 
dan Anak Laki-
laki pada 30% 
Rumah Tangga 
Termiskin 
(Survei PEKKA)

13 Tahun 14 Tahun 15 Tahun 16 tahun 17 Tahun 18 Tahun

0 0 00 1 2
4

1 2
4

9

13

19

25

Persentase Perempuan menikah Persentase anak laki-laki menikah

12 Tahun

Pada tahun 2013, pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan pendidikan 12 tahun bagi semua 
warga. Sekolah saat ini tidak mendukung anak-anak perempuan maupun laki-laki yang sudah menikah 
untuk melanjutkan pendidikan mereka. Hal ini berdampak pada jumlah anak perempuan yang berhasil 
menyelesaikan pendidikan 12 tahun mereka yaitu hanya seperempat dari seluruh anak perempuan.

Studi dasar ini menemukan bahwa sebanyak 16% perempuan yang berusia 19-2930 tahun dari rumah 
tangga miskin menyelesaikan pendidikan 12 tahun mereka di Indonesia. Sebanyak 94% di antara 
perempuan ini menikah pada usia 18 tahun atau lebih. Dengan adanya kebijakan baru di bidang 
pendidikan di Indonesia tentang pendidikan 12 tahun bagi semua warga, kementerian yang bertanggung 
jawab di bidang pendidikan (Kemendikbud dan Kemenag) selayaknya memikirkan cara untuk mendorong 
anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki (baik yang telah menikah maupun belum) agar mereka 
dapat menyelesaikan pendidikan 12 tahun.

Akta kelahiran juga merupakan dokumen yang sah secara hukum yang membuktikan usia seseorang, dan 
selayaknya dapat membantu mencegah anak dipekerjakan sebagai buruh, mengalami perdagangan anak, 
ataupun diperlakukan sebagai orang dewasa dalam sistem pemidanaan. Laporan global terbaru yang 
dikeluarkan UNICEF31 menegaskan hubungan ini berdasarkan berbagai kisah dan studi kasus dari berbagai 
negara di dunia. 

Pemalsuan dokumen identitas hukum merupakan hal yang umum terjadi dalam kasus perdagangan 
manusia, termasuk pemalsuan usia anak dalam dokumen perjalanan seperti misalnya paspor.32 Pada bulan 
November 2013, perhatian media terfokus pada kasus Wilfrida33, seorang pekerja migran Indonesia, yang 
disidangkan di Malaysia atas tuduhan pembunuhan dan terancam hukuman mati. Pada saat itu kemudian 
terbukti bahwa usia Wilfrida sesungguhnya empat tahun lebih muda dibandingkan usia yang tertera pada 
paspornya. Setelah menunjukkan akta kelahirannya, Wilfrida kemudian berkesempatan untuk disidangkan 
sebagai anak-anak dan dihindari dari ancaman hukuman mati. Laporan Perdagangan Manusia yang 
dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat tahun 2013 (pada bagian tentang Indonesia) menegaskan 

30 Potret tingkat capaian pendidikan tertinggi pada anak laki-laki dan anak perempuan yang berusia 19-29 tahun memberikan 
gambaran yang lebih akurat terkait peluang yang dimiliki anak perempuan dan anak laki-laki saat ini. Ketika populasinya 
diperbesar untuk mencakup seluruh laki-laki dan perempuan usia 19 tahun atau lebih, tingkat capaian pendidikan menjadi jauh 
berkurang karena mayoritas penduduk yang berusia lebih tua di Indonesia tidak menyelesaikan pendidikan dasar.

31 UNICEF (2013), Every Child’s Birth Right: Inequities and Trends in Birth Registration, UNICEF, New York, hal.6.

32 ICMC Indonesia & ACILS (2006), Ketika Mereka Dijual: Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Propinsi di Indonesia, ICMC & 
ACILS, Jakarta, p.73, 140, 222, 387, 417.

33 Jakarta Post (18 November, 2013), Proof that Wilfrida was Underage May Save Her Life (http://www.thejakartapost.com/
news/2013/11/18/proof-wilfrida-was-underage-may-save-her-life.html)
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bahwa semakin meluasnya penggunaan sistem biometri untuk dokumen perjalanan (yang mensyaratkan 
adanya akta kelahiran) menjadikan dokumen perjalanan palsu lebih mahal dan lebih sulit dibuat.

Akta Kelahiran dan Akses pada Kesehatan

Studi dasar ini menemukan bahwa kepemilikan akta kelahiran dikaitkan dengan semakin besarnya 
kemungkinan mengakses layanan kesehatan dalam 60 hari terakhir di NTB dan NTT, yang menunjukkan 
bahwa populasi anak yang tidak memiliki akta kelahiran berkorelasi dengan anak-anak yang kurang 
memiliki akses pada layanan kesehatan. Di NTB, anak-anak yang memiliki akta kelahiran memiliki 
kemungkinan 75% lebih besar dapat mengakses layanan kesehatan dibandingkan dengan anak-anak 
yang tidak memiliki akta kelahiran. Di NTT, angka perbandingan kemungkinan ini mencapai 68%. Di 
tiga provinsi, sebagian besar (61%) anak pernah mengakses layanan kesehatan dalam 60 hari terakhir, 
dengan persentase terbesar ada di NTB (68%), diikuti Jawa Barat (64%), dan NTT (53%). Sebagian besar 
anak mengakses layanan kesehatan mereka di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) atau layanan 
pendukung Puskesmas lainnya (59%), dan kebanyakan menjalani perawatan akibat sakit (56%) atau 
untuk memperoleh imunisasi (31%).34 Layanan kesehatan lain yang juga dicari ialah layanan dari bidan 
(23%), atau dokter di rumah sakit (12%). Hanya sedikit sekali responden yang mendatangi dokter praktik 
swasta (3%) ataupun dukun/pehusada (2%). 

Studi dasar ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan yang menyasar layanan kesehatan seharusnya 
difokuskan pada Puskesmas dan layanan pendukung Puskesmas lainnya, karena kedua tempat layanan 
kesehatan inilah yang paling umum didatangi. Selain itu, data yang ada juga menunjukkan bahwa para 
dukun/pehusada bukanlah pihak yang dianggap penting. 

Studi ini menemukan bahwa perempuan yang memiliki akta kelahiran lebih mungkin mengakses layanan 
kehamilan, suatu layanan yang membuat ibu dan bayi yang dilahirkannya terhubung dengan sistem 
kesehatan formal, yang sekaligus meningkatkan kemungkinan seorang anak memiliki akta kelahiran. Para 
responden yang memiliki akta/buku nikah lebih mungkin mengakses layanan kehamilan, yang berarti 
bahwa mereka masuk dalam sistem layanan kesehatan formal yang membawa manfaat kesehatan bagi 
ibu dan anak. Untuk tiap anak balita, tiap responden yang disurvei ditanya apakah ibu anak tersebut 
mendapat layanan kehamilan semasa mengandung. Persentase tertinggi perempuan yang memiliki akta/
buku nikah yang mengakses layanan kehamilan ada di NTB (97%), diikuti Jawa Barat (96,5%) dan NTT 
(90%). Anak-anak dari ibu yang mendapat layanan kehamilan memiliki kemungkinan 2.5 kali lebih besar 
memiliki akta kelahiran dibandingkan anak-anak yang ibunya tidak mendapat layanan kehamilan.

Perempuan yang memiliki akta/buku nikah memiliki kemungkinan hampir dua kali lipat lebih besar 
mendapat layanan pascapersalinan dibandingkan perempuan yang tidak memiliki akta/buku nikah. Selain 
itu, anak-anak yang ibunya mendapat layanan pascapersalinan lebih mungkin memiliki akta kelahiran. 
Secara keseluruhan, 84% ibu menyatakan bahwa mereka mendapat layanan pascapersalinan, dengan 
persentase terbesar ditemukan di NTB (95,3%), diikuti Jawa Barat (90%) dan NTT (70%). Keterkaitan 
yang paling erat ditemukan antara layanan pascapersalinan dan kepemilikan akta kelahiran seorang 
anak. Anak-anak yang ibunya mendapat layanan pascapersalinan memiliki kemungkinan 3.7 kali lebih 
besar memiliki akta kelahiran dibandingkan dengan anak-anak yang ibunya tidak mendapat layanan 
pascapersalinan. Hal ini menunjukkan adanya perputaran informasi yang bernilai penting yang melibatkan 
ibu-ibu yang mendukung upaya pemerolehan dokumen identitas hukum dan layanan pascapersalinan.

34 Puskesmas merupakan pusat layanan kesehatan milik pemerintah yang memberikan layanan kesehatan menyeluruh bagi 
masyarakat, yang umumnya mencakup suatu kecamatan atau bagian dari suatu kecamatan (tergantung kepadatan penduduk). 
Layanan Puskesmas seringkali dilengkapi dengan jaringan layanan pendukung termasuk: Pustu (Puskesmas Pembantu) 
yang berukuran lebih kecil dan memberikan layanan yang tidak terlalu menyeluruh; serta Pusling (Puskesmas Keliling) yang 
memberikan layanan kesehatan keliling dengan sepeda motor. Puskesmas juga didukung oleh Bidan di Desa (BDD).
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Tampak jelas bahwa masa-masa sebelum dan sesudah seorang anak dilahirkan merupakan peluang 
pertama yang menentukan dalam upaya meningkatkan jumlah anak yang memiliki akta kelahiran. 
Keterlibatan dini dalam sektor layanan formal ini mungkin menjelaskan mengapa ibu-ibu yang mendapat 
layanan kehamilan lebih mungkin memperoleh akta kelahiran bagi anak-anaknya. Hal ini didukung 
oleh temuan yang menunjukkan bahwa ibu-ibu yang mendapat layanan pascapersalinan juga lebih 
mungkin memperoleh akta kelahiran bagi anak-anaknya. Memperbaiki akses pada layanan kehamilan 
dan pascapersalinan bisa menjadi salah satu cara penting meningkatkan jumlah anak yang memiliki akta 
kelahiran. 

Survei yang sama juga menemukan bahwa anak-anak yang memiliki kartu imunisasi memiliki 
kemungkinan hampir dua kali lebih besar memiliki akta kelahiran dibandingkan dengan anak-anak yang 
tidak memiliki kartu imunisasi. Terlepas dari keterbatasan dalam mengukur hubungan tersebut, temuan 
ini menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki akta kelahiran juga mendapat layanan imunisasi dasar, 
atau sebaliknya. Pemeriksaan kesehatan ibu dan anak serta pemberian imunisasi selayaknya menjadi titik 
layanan yang dapat dimanfaatkan para tenaga kesehatan untuk mengecek ada/tidaknya akta kelahiran 
anak, dan memberitahu dinas catatan sipil bila ditemukan anak yang tidak memiliki akta kelahiran untuk 
ditindaklanjuti dengan layanan yang dapat menjangkau keluarga anak tersebut.

Akta Kelahiran dan Akses pada Dokumen Identitas Hukum Lainnya

Dari survei ini, hanya 17% responden menyatakan pernah diminta menunjukkan dokumen identitas 
hukum mereka dalam dua tahun terakhir, baik berupa akta/buku nikah ataupun akta kelahiran. Hal ini 
mengindikasikan bahwa warga menggunakan cara lain dalam mengidentifi kasi diri untuk keperluan 
administrasi. Akta kelahiran diminta ditunjukkan untuk beberapa alasan, dan alasan paling umum ialah 
untuk urusan pendidikan (19%), dan untuk urusan pekerjaan atau melamar kerja (2%). Alasan terbesar 
menunjukkan akta/buku nikah ialah untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak. Kenyataan bahwa 
orang tua/wali jarang diminta menunjukkan dokumen-dokumen tersebut bisa jadi mengurangi insentif 
bagi orang tua untuk secara aktif mengupayakan diperolehnya akta kelahiran bagi anak mereka. 

Studi dasar ini menemukan bahwa pada 17 provinsi yang disurvei, dan bagi perempuan pada 30% 
rumah tangga termiskin, hanya 5 dari 10 perempuan memiliki KTP: sebanyak 17% perempuan di NTB 
dan Sulawesi Selatan memiliki KTP, dan sebanyak 37% perempuan di NTT memiliki KTP. Perempuan 
menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan hak-hak politik mereka, sebagian dikarenakan 
kesulitan mendapatkan dokumen identitas hukum (seperti KTP) yang menjadi prasyarat untuk mendaftar 
sebagai pemilih. Studi dasar ini juga menemukan bahwa di antara perempuan di NTB, NTT, dan Sulawesi 
Selatan yang mempunyai akta kelahiran, mereka 2 sampai 3 kali lebih mungkin memiliki KTP. Seperti 
dikatakan di bagian sebelumnya, masih belum jelas mengapa terdapat korelasi yang kuat antara capaian 
pembangunan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak perempuan dan kepemilikan dokumen 
identitas hukum. Terdapat beberapa faktor yang mungkin dapat menjelaskan hal tersebut: 

1. Dokumen identitas hukum merupakan prasyarat untuk memperoleh layanan publik 
lainnya dari pemerintah (hubungan langsung sebab-akibat). Studi dasar ini menemukan 
bahwa meskipun peraturan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyatakan bahwa dokumen 
identitas hukum tersebut merupakan prasyarat, seringkali tidak demikian yang terjadi pada 
kenyataannya. Namun ada beberapa contoh yang berhasil diidentifi kasi dalam studi ini yang 
menunjukkan bahwa terdapat warga yang tersisihkan dari pemberian layanan karena mereka tidak 
memiliki dokumen identitas hukum

2. Keluarga yang mendapatkan dokumen identitas hukum bagi anak-anak mereka dan anggota 
keluarga lainnya dapat mengakses informasi dan layanan penasihat dari LSM yang 
memberikan penjelasan pada mereka tentang (i) mengapa dokumen identitas hukum 
merupakah hal penting bagi seseorang, dan (ii) cara mengakses berbagai program bantuan sosial 
termasuk pentingnya memiliki KTP
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3. Keluarga yang berhasil mengatasi rumitnya proses memperoleh dokumen identitas hukum dari 
hingga tiga instansi pemerintah yang berbeda mendapatkan pengetahuan, keyakinan, dan 
kecakapan selama proses tersebut, yang selanjutnya meningkatkan kemampuan mereka 
memperoleh KTP

Tabel 3.2:  
Persentase 
Perempuan 
yang Punya 
Akta Kelahiran 
yang juga 
Punya KTP

70%

77%

72%

48%

62%

35%

54%
51%

69%

17%

37%

17%

Nasional SUMUT JABAR SULSEL

Persentase Perempuan dengan KTPPersentase Perempuan dengan 
Akta Kelahiran dan KTP

Akta Kelahiran dan Peluang Mendapat Pekerjaan

Dari berbagai wawancara dalam studi ini, akta kelahiran ternyata merupakan syarat yang harus dipenuhi 
oleh seseorang yang ingin mendaftar menjadi PNS/pegawai pemerintah baik di tingkat pusat maupun 
daerah. Akta kelahiran juga menjadi syarat yang wajib dipenuhi untuk dapat bekerja di kebanyakan 
sektor swasta dan formal. Selain itu, akta kelahiran juga harus ditunjukkan saat mengajukan permohonan 
memperoleh paspor. Oleh karena itu, siapapun yang ingin bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran 
maupun menunaikan ibadah haji atau ibadah agama lainnya di luar negeri perlu memiliki akta kelahiran.

Akta/Buku Nikah dan Akta Cerai

Survei PEKKA menunjukkan bahwa pada rumah tangga miskin, sebagian besar pasangan (55%) tidak 
memiliki akta/buku nikah, dan 75% anak mereka tidak memiliki akta kelahiran. Di NTT dan NTB, masing-
masing hanya sebanyak 6% dan 10% pasangan di rumah tangga miskin memiliki akta/buku nikah. 
Kemiskinan meningkatkan kemungkinan seseorang/pasangan tidak memiliki akta/buku nikah. Tabel 3.4 
menunjukkan bahwa anak-anak yang orang tuanya memiliki akta/buku nikah memiliki kemungkinan dua 
kali lebih besar memiliki akta kelahiran dibandingkan dengan anak-anak yang orang tuanya tidak memiliki 
akta/buku nikah. Banyak warga yang termasuk dalam 30% rumah tangga termiskin mengalami siklus 
pernikahan dan perceraian yang tidak dianggap sah secara hukum. Tidak diperolehnya dokumen hukum 
terkait pernikahan dan perceraian dikaitkan dengan tingginya persentase anak yang tidak memiliki akta 
kelahiran.



58 STUDI DASAR AIPJ TENTANG IDENTITAS HUKUM 
JUTAAN ORANG TANPA IDENTITAS 
HUKUM DI INDONESIA

Tabel 3.3: 
Survei PEKKA: 
Kaitan antara 
Akta/Buku 
Nikah Orang 
Tua dan Akta 
Kelahiran 
Anak Mereka 
di 30% 
Keluarga 
Termiskin

SUMUT JABAR NTB NTT SULSEL

25

10

27

17

40

15

46

25

44

36

72

37

Persentase Anak dengan BC ketika Orang tua memiliki MC
Persentase Anak dengan BC ketika orang tua tidak memiliki MC

NASIONAL

Akta/Buku Nikah dan Akses pada Bantuan Sosial

Program asuransi kesehatan yang baru, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS), mengharuskan kepala keluarga menunjukkan Kartu Keluarga (KK) yang 
menerangkan siapa yang menjadi kepala di keluarga tersebut dan siapa saja yang menjadi tanggungan. 
Perempuan yang menjadi kepala keluarga sekaligus kepala rumah tangga akan perlu memiliki akta cerai 
untuk membuktikan status mereka. Di tahun 2013, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) hanya diberikan pada 
kepala keluarga. Studi ini menemukan bahwa di kelompok rumah tangga miskin, dari seluruh perempuan 
yang menyatakan bahwa mereka telah bercerai, hanya 24% perempuan kepala keluarga ini yang memiliki 
akta cerai. Untuk dapat memperoleh KPS, para perempuan tersebut harus dapat menunjukkan akta cerai 
yang membuktikan bahwa mereka benar-benar merupakan kepala keluarga.

Studi dasar ini menemukan bahwa di 17 provinsi, dan pada 30% rumah tangga termiskin, sebanyak 90% 
perempuan kepala keluarga dapat memperoleh Raskin, 52% memperoleh program jaminan kesehatan, 
dan 41% memperoleh program bantuan tunai di tahun 2009 (lihat Tabel 3.4 di samping ini). Di NTB, studi 
ini menemukan bahwa perempuan yang memiliki akta/buku nikah memiliki kemungkinan 74% lebih 
besar mengakses layanan jaminan kesehatan seperti misalnya Jamkesmas, Jamkesda, atau Askeskin. Di 
provinsi yang sama, perempuan yang dapat menunjukkan akta/buku nikah memiliki kemungkinan 84% 
lebih besar mengakses bantuan beras bersubsidi (Raskin). 
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Tabel 3.4: Akses 
pada Program 
Bantuan 
Pemerintah 
Indonesia 
dalam Bentuk 
Raskin, Jaminan 
Kesehatan, dan 
Bantuan Tunai 
di Kalangan 
Perempuan 
Kepala 
Keluarga 
(pada 30% 
rumah tangga 
termiskin)

31
37

44
40

31

41

73

5855
50

39

52 50

9394
908790

NASIONAL SUMUT JABAR SULSEL

Dapat akses Raskin

Dapat Akses BLT 2009

Dapat Akses Jamkesmas/da

NTB NTT

Akta/Buku Nikah dan Pernikahan Poligami

Survei awal ini menemukan bahwa perempuan yang menikah dan tidak dipoligami secara statistik 
memiliki kemungkinan 3 kali lebih besar memiliki akta/buku nikah dibandingkan dengan perempuan 
yang dipoligami dan bukan merupakan istri pertama, yang pernikahannya tidak dicatatkan. Perempuan-
perempuan yang bukan istri pertama di pernikahan poligami memiliki kemungkinan lebih kecil memiliki 
akta/buku nikah dibandingkan dengan para istri pertama dan para istri yang tidak dipoligami. Dari seluruh 
responden dalam survei ini, 10% berstatus menikah dan dipoligami, dan 26% dari seluruh responden 
dengan status tersebut merupakan istri pertama. Di kalangan perempuan yang menikah dan dipoligami, 
istri pertama memiliki kemungkinan lebih dari 4 kali lebih besar memiliki akta/buku nikah dibandingkan 
dengan perempuan yang bukan istri pertama yang pernikahannya tidak dicatatkan. Temuan-temuan ini 
menegaskan bukti kualitatif yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan untuk keperluan penetapan 
ruang lingkup studi di awal, dan hal ini menunjukkan bahwa perempuan dalam pernikahan poligami yang 
pernikahannya tidak dicatatkan, khususnya perempuan yang bukan istri pertama, mungkin menghadapi 
banyak kesulitan dalam memperoleh akta/buku nikah.

Temuan ini mendukung penelitian lain35 yang mengisyaratkan bahwa terlepas dari adanya kewajiban 
secara hukum untuk mencatatkan pernikahan poligami, banyak pasangan tidak memenuhi kewajiban 
tersebut. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hal ini sebagian mungkin disebabkan oleh 
kurangnya pemahaman terkait pencatatan pernikahan.36 Anak-anak dari kebanyakan pernikahan poligami 
tidak memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tua karena pernikahan orang tua 
mereka memang tidak tercatat.

Berbagai lembaga pemerintah melalui kerja sama dengan berbagai OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) 
perlu meningkatkan kesadaran akan fakta bahwa para perempuan di Indonesia tidaklah memperoleh 
perlindungan yang memadai atas berbagai hak sipil dan hak asasi mereka kecuali apabila pernikahan 
mereka tersebut telah tercatat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.  

35 Sulistyowati Irianto et al (2011), Fenomena Pernikahan Siri: Kajian Terhadap Akses Perempuan Kepada Hukum dan Keadilan. 
Jakarta: FHUI. Huis, SC van (2010) ‘Rethinking the Implementation of Child Support Decisions: Post-Divorce Rights and Access to 
the Islamic Court in Cianjur, Indonesia’, 15 Law, Social Justice and Global Development Journal (LGD).

36 Van Huis and Wirastri (2012), Marriage Registration Laws Cannot Overcome Compliance Flaw, Australian Journal of Asian Law, 
Vol 13, no 1, Article 5: 1-17.
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Akta/Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak yang Hanya Mencantumkan 
Nama Ibu

Studi dasar ini menemukan kebanyakan orang tidak menyukai akta kelahiran yang hanya mencantumkan 
nama ibu. Sebagian besar warga yang diwawancara dalam studi dasar ini menganggap bahwa akta 
kelahiran yang hanya mencantumkan nama ibu membawa stigma negatif (64%). Tampaknya norma 
budaya dan stigma budaya terkait orang tua tunggal di Indonesia bisa jadi merupakan disinsentif yang 
kuat bagi ibu-ibu tunggal atau orang tua yang tidak menikah dalam memperoleh akta kelahiran bagi 
anak mereka. 

Tabel 3.5: 
Persepsi 
Masyarakat 
tentang Akta 
Kelahiran 
yang Hanya 
Mencantumkan 
Nama Ibu 

1.57%9.52%

1.67%

23.36%

50.36%

13.52%

Sangat setuju itu negatif
Setuju itu negativ
Tidak setuju itu negatif
Sangat tidak setuju itu negatif
Tidak tahu
Tidak menjawab

Kotak 3.1: Bagi perempuan, laki-laki, dan anak-anak, adanya bukti pernikahan dan perceraian yang 
sah secara hukum berdampak penting pada begitu banyak bidang pembangunan sosial dan ekonomi, 
termasuk:

 keamanan dan bukti identitas seringkali menjadi isu penting dalam perkara pidana terkait 
penganiayaan/kekerasan dalam rumah tangga dan kasus perdagangan manusia; 

 nama siapa yang dicantumkan pada bukti kepemilikan tanah bersama (milik suami-istri) 
menjadi hal penting dalam menentukan hak kepemilikan seseorang; 

 nama pihak yang dianggap memiliki kendali atas harta bergerak akan berdampak pada 
kemampuan mendatangkan penghasilan bagi keluarga dan untuk menyediakan agunan dalam 
memperoleh pinjaman; 

 kartu identitas (KTP) dan kartu keluarga (KK) dapat digunakan untuk membuktikan kemiskinan 
dan memperoleh akses pada jaminan layanan kesehatan, layanan pemerintah lainnya serta 
bantuan tunai; 

 perkawinan dengan anak-anak yang belum menginjak usia sah untuk menikah menjadi 
semakin jarang terjadi, karena pernikahan yang salah satu pihaknya adalah anak-anak (masih 
di bawah usia yang sah untuk menikah) hanya dapat disahkan melalui putusan pengadilan; 

 akta/buku nikah merupakan prasyarat agar anak-anak dari pernikahan tersebut dapat 
memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tuanya; 

 permasalahan dalam hak waris bagi anak dari pernikahan yang tidak sah secara hukum; 
 perceraian yang sah menyediakan mekanisme agar mantan pasangan bertanggung jawab 

memberi nafkah bagi anak-anak dari pernikahan tersebut; dan
 perceraian yang sah memberikan kejelasan keputusan terkait pengaturan hak asuh anak.



DALAM RUMAH TANGGA 30% TERMISKIN...

55% pasangan tidak memiliki akta/buku nikah

75% anak-anak mereka tidak punya akta kelahiran
   

Di NTT dan NTB hanya 6% dan 10% pasangan

 di rumah tangga 30% termiskin yang punya akta/buku nikah

Akta/Buku Nikah orang tua diperlukan sebagai syarat untuk 
mendapatkan akta kelahiran anak yang mencantumkan 

nama ayah dan nama ibu.
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Bab ini akan mengulas cara yang ditempuh warga masyarakat dalam memperoleh akta 
kelahiran, akta/buku nikah, dan dalam beberapa kasus, akta cerai, serta sistem yang 
ada, peran pemerintah dan lembaga peradilan dalam memberikan dokumen identitas 
hukum tersebut. Bab ini juga menguraikan berbagai kendala yang menghambat 
diperolehnya dokumen identitas hukum ini bagi sebagian besar anak, perempuan, dan 
laki-laki yang berasal dari rumah tangga miskin maupun yang mengalami kondisi lain 
yang kurang menguntungkan. 

Cara Warga Memperoleh Akta Kelahiran

Akta Kelahiran

Penyedia Lokasi Biaya

Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil 

Kabupaten 
Bebas biaya (sejak 
Desember 2013)

Bab 4
Cara Warga 
Memperoleh Dokumen 
Identitas Hukum & 
Kendala yang Dihadapi
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Siapa yang bertanggung jawab? 

Di tiap kabupaten/kota, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertanggung jawab memberikan akta 
kelahiran37.

Di mana dapat dijumpai?

Di Indonesia, pencatatan kelahiran dan pemberian akta kelahiran diselenggarakan oleh Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil di tingkat kabupaten/kota38.

Prosesnya dapat dilihat pada Tabel 4.1:

Tabel 4.1: 
Proses 
Pencatatan 
Kelahiran dan 
Memperoleh 
Akta 
Kelahiran

 

Menerangkan
Kelahiran

Pencatatan
Kelahiran

Pencatatan Kelahiran & Akta Kelahiran

Kelahiran
dicatatkan pada

buku register atau
sistem online

Surat
Keterangan

Lahir

oleh petugas penolong
kelahiran, petugas

kesehatan atau di beberapa
kasus oleh kepala desa

CAPIL CAPIL

Pencatatan
Kelahiran

Penerbitan
Akta Kelahiran
& Kutipan Akta

Kelahiran

Syarat apa yang harus dipenuhi?

Berbagai dokumen berikut ini perlu dilengkapi agar seorang anak dapat memperoleh akta kelahiran yang 
mencantumkan nama kedua orang tuanya:

1. Surat lahir dari dokter/rumah sakit/bidan/penolong persalinan

2. Nama dan identitas saksi kelahiran

3. Kartu Keluarga orang tua

4. KTP orang tua

5. Fotokopi akta/buku nikah orang tua (sesuai UU No. 24 tahun 2013, persyaratan akta/buku nikah 
kemungkinan tidak lagi diberlakukan bila pasangan (i) telah melangsungkan pernikahan secara 
agama namun belum memperoleh akta/buku nikah, dan (ii) pihak ayah memberikan pernyataan 

37 Permendagri No. 68 Tahun 2012, pada bagian Cakupan Penebitan Kutipan Akta Kelahiran: akta kelahiran diberikan mengikuti 
tata cara yang telah dibakukan.

38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan, pasal 52
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mengakui anaknya, melalui surat pengakuan anak oleh ayah 39. Persyaratan baru ini akan lebih jelas 
diuraikan lebih lanjut melalui Peraturan Pelaksana untuk UU No. 24 tahun 2013

6. Surat keterangan dari polisi, khusus bagi anak yang orang tua dan asal-usulnya tidak diketahui

7. Formulir permohonan akta kelahiran yang telah diisi lengkap40

Berapa biayanya?

Sebelum revisi UU No. 23 tahun 2006 pada bulan November 2013, biaya memperoleh akta kelahiran 
(termasuk denda) bisa mencapai hingga enam kali lipat rata-rata pendapatan bulanan seseorang yang 
hidup di garis kemiskinan. UU Perlindungan Anak yaitu UU No. 23 tahun 2002 menjamin hak anak 
untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis. UU Administrasi Kependudukan yaitu UU No. 23 tahun 
2006 mengatur bahwa akta kelahiran dapat diperoleh secara gratis hanya dalam waktu 60 hari setelah 
kelahiran anak tersebut. Pada bulan Desember 2013, revisi atas UU No. 23 tahun 2006 tersebut telah 
menghapuskan biaya pencatatan kelahiran yang sebelumnya dikenakan oleh pemerintah provinsi atau 
pemerintah kabupaten/kota. Sebelum revisi undang-undang tersebut, di sebanyak 14 kabupaten dari 20 
kabupaten tempat penelitian ini dilakukan, dinas catatan sipil mengenakan denda pada pihak yang ingin 
memperoleh akta kelahiran yang telah melewati jangka waktu 60 hari setelah kelahiran anak. 

Di survei awal ini, biaya untuk memperoleh akta kelahiran di berbagai provinsi bervariasi mulai dari 23% 
hingga hampir enam kali lipat rata-rata pendapatan bulanan keluarga miskin di Indonesia.

Tabel 4.2: 
Daftar 
Denda yang 
Dikenakan 
di 20 
Kabupaten 
Percontohan 
AIPJ (Survei 
PUSKAPA)

Nama 
Kabupaten

Biaya Akta Kelahiran
Di bawah 60 hari 60 hari s.d. 1 tahun Lebih dari 1 tahun

Wajo Tidak dikenakan 
biaya

Rp. 20 000
(Perda No. 39 Tahun 2011 
pasal 105 ayat 2)

Rp. 20 000
(Perda No. 39 Tahun 2011 
pasal 105 ayat 2)

Bulukumba Tidak dikenakan 
biaya

Rp. 50 000
(Perda No. 1 Tahun 2013 
pasal 81 ayat 2)

Rp. 50 000
(Perda No. 1 Tahun 2013 
pasal 81 ayat 2)

Bone Tidak dikenakan 
biaya

Rp. 100 000
(belum diterapkan)

Rp. 100 000
(belum diterapkan)

Jeneponto Tidak dikenakan 
biaya

Tidak dikenakan biaya Tidak dikenakan biaya

Garut Tidak dikenakan 
biaya

Maksimum Rp. 1 000 000 
(belum diterapkan)

Maksimum Rp. 1 000 000 
(belum diterapkan)

Cianjur Tidak dikenakan 
biaya

Maksimum Rp. 50 000
(Perda No. 10 Tahun 2010 
Pasal 86 ayat 2)

Maksimum Rp. 50 000
(Tidak diatur dalam Perda)

Bogor Tidak dikenakan 
biaya

Maksimum Rp. 50 000
(Perda No. 09 Tahun 2009 
Pasal 115 ayat 2)

Maksimum Rp. 50 000
(Perda No. 09 Tahun 2009 
Pasal 115 ayat 2)

Sukabumi Tidak dikenakan 
biaya

Rp. 25 000
(Perda No. 7 Tahun 2013)

Rp. 25.000
(Perda No. 7 Tahun 2013)

Lombok Utara Tidak dikenakan 
biaya

Tidak dikenakan biaya Tidak dikenakan biaya

Dompu Tidak dikenakan 
biaya

Tidak dikenakan biaya Tidak dikenakan biaya

Bima Tidak dikenakan 
biaya

Rp. 50 000
(Perda No. 1 Tahun 2011 
Pasal 77 ayat 3)

Rp. 50 000
(Perda No. 1 Tahun 2011 
Pasal 77 ayat 3)

39 Ibid, Pasal 49 

40 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pasal 52
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Tabel 4.2: 
Daftar 
Denda yang 
Dikenakan 
di 20 
Kabupaten 
Percontohan 
AIPJ (Survei 
PUSKAPA)

Nama 
Kabupaten

Biaya Akta Kelahiran
Di bawah 60 hari 60 hari s.d. 1 tahun Lebih dari 1 tahun

Lombok Barat Tidak dikenakan 
biaya

Tidak dikenakan biaya Tidak dikenakan biaya

Timor Tengah 
Utara

Tidak dikenakan 
biaya

Rp.  20 000
(Peraturan Bupati TTU No. 
3 Tahun 2013)

1-5 tahun Rp. 30 000
5-10 tahun Rp. 40 000
10-15 tahun Rp. 50 000
15-20 tahun Rp. 75 000
>20 tahun Rp. 100 000
(Peraturan Bupati  TTU 
No. 3 Tahun 2013)

Belu Tidak dikenakan 
biaya

Anak ke-1 dan ke-2: 
Rp.10 000
Anak ke-3 dan 
seterusnya: Rp.15 000
(Perda No. 11 Tahun 
2006)

Tidak dikenakan biaya

Sumba Barat 
Daya

Tidak dikenakan 
biaya

Rp. 15 000
(Perda No. 20 Tahun 
2008)

Rp. 15 000
(Perda No. 20 Tahun 
2008)

Manggarai Timur Tidak dikenakan 
biaya

Rp. 50 000
(Perda No 1 Tahun 2012)

Rp. 50 000
(Perda No 1 Tahun 2012)

Asahan Tidak dikenakan 
biaya

Rp. 25 000
(Perda No. 05 Tahun 2009 
Pasal 91 ayat 5)

Rp. 25.000
(Perda No. 05 Tahun 2009 
Pasal 91 ayat 5)

Humbang 
Hasundutan

Tidak dikenakan 
biaya

Tidak dikenakan biaya Tidak dikenakan biaya

Langkat Rp. 15 000
(Perda 03 Tahun 
2009 Pasal 90)

Rp. 5 000
(Perda 03 Tahun 2009)

Rp. 5 000
(Perda 03 Tahun 2009)

Mandailing Natal Tidak ada 
informasi

Tidak ada informasi Tidak ada informasi

Cara Warga Memperoleh Akta/Buku Nikah 

Akta/buku nikah

Penyedia Lokasi Biaya

Warga muslim Kantor Urusan Agama Kecamatan Rp. 30 000

Warga non-muslim 
Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil 
Kabupaten

Bebas biaya (sejak 
Desember 2013)
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Siapa dan di mana ?

Di Indonesia, pencatatan pernikahan dan pemberian akta/buku nikah diselenggarakan oleh dua instansi 
yang berbeda, tergantung pada agama warga terkait:

 WNI non-muslim dapat memperoleh akta/buku nikah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di 
tingkat kabupaten, dan

 WNI muslim dapat memperoleh akta/buku nikah di Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan.

Sebuah pernikahan di Indonesia akan dianggap sah bila dilangsungkan sesuai dengan persyaratan 
sebagaimana tercantum dalam UU Perkawinan tahun 1974. Pernikahan tersebut juga harus dicatatkan 
sesuai dengan ketentuan dalam UU Administrasi Kependudukan, termasuk persyaratan bahwa 
pernikahan tersebut harus dicatatkan dalam waktu 60 hari41 ke KUA (Kantor Urusan Agama) bagi warga 
muslim dan ke dinas catatan sipil bagi warga non-muslim. Setelah mencatatkan pernikahan mereka 
secara resmi ke KUA atau ke dinas catatan sipil, pasangan suami istri akan mendapatkan buku nikah atau 
kutipan akta nikah. Dokumen ini menjadi penting apabila pasangan tersebut kemudian memiliki anak 
dan perlu mengurus akta kelahiran bagi anak mereka yang mencantumkan nama mereka berdua sebagai 
orang tuanya, serta apabila pasangan tersebut nantinya ingin bercerai secara sah.

Bila pasangan tidak mencatatkan pernikahan mereka dalam jangka waktu 60 hari, mereka harus 
memperoleh penetapan pengadilan42.

Di tahun 2013, lebih dari 35 000 perkara pengesahan perkawinan diajukan ke Peradilan Agama, dan 
lebih dari 1300 perkara diajukan ke Peradilan Umum. Pada perkara tersebut, pengadilan memberikan 
dokumen kepada pemohon yang dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadi pernikahan43. Dokumen ini 
dapat digunakan di catatan sipil untuk memperoleh dokumen identitas hukum lainnya, termasuk akta/
buku nikah dan akta kelahiran. Proses ini dapat dilihat pada Tabel 4.3:

Tabel 4.3: 
Proses 
Pencatatan 
Pernikahan 
dan 
Pemerolehan 
Akta/buku 
nikah

Pencatatan Pernikahan & Akta/Buku Nikah

Penerbitan
Akta Nikah

Pendaftaran
Nikah

Pendaftaran
Nikah

Penerbitan
Buku Nikah

 

KUA KUA KUA ke CAPIL

KUA

CAPIL

CAPIL CAPIL

Melaporkan
jumlah pernikahan

dan penerbitan
buku nikahPernikahan

dicatat pada Buku
Register atau
sistem online

untuk
muslim

untuk
non-muslim

41 Ibid Pasal 34

42 Ibid Pasal 36

43 http://infoperkara.badilag.net dan Badilum CTS, 21 November 2013..
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Syarat apa yang wajib dipenuhi?

Bagi warga non-muslim, persyaratan berikut ini harus dipenuhi untuk dapat memperoleh akta nikah dari 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil44:

 Surat keterangan nikah dari pemuka agama/pastor
 KTP suami dan istri
 Foto suami dan istri
 Akta kelahiran suami dan istri
 Paspor bagi suami atau istri yang merupakan WNA 

Bagi WNI muslim, persyaratan berikut ini harus dipenuhi untuk dapat memperoleh buku nikah dari Kantor 
Urusan Agama45:

 Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/kelurahan 
 Salinan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan dari kepala desa/kelurahan atau 

yang lainnya, yang menerangkan asal pasangan 
 Persetujuan dari pasangan
 Surat keterangan terkait orang tua (ibu dan ayah) pasangan dari kepala desa/kelurahan atau 

pejabat lain yang berwenang
 Ijin tertulis dari orang tua atau wali bila pasangan belum berusia 21 tahun
 Ijin tertulis dari pengadilan, bila orang tua atau wali (sebagaimana tercantum pada butir e) tidak 

ada 
 Surat izin/dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berusia 19 tahun, dan bagi calon 

istri yang belum berusia 16 tahun
 Ijin tertulis dari atasan/kesatuan bila pasangan adalah anggota TNI atau POLRI 
 Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi pasangan yang bercerai sebelum 

diundangkannya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh kepala desa/kelurahan 

atau pejabat lain yang berwenang bagi janda/duda
 Ijin tertulis dari kedutaan/konsulat bagi WNA

Berapa biayanya?

Sejalan dengan revisi UU No. 23 tentang Administrasi Kependudukan di bulan Desember 2013, 
pencatatan sipil yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri tidak lagi dikenakan biaya. Ini mencakup 
pencatatan pernikahan bagi WNI non-muslim. 

Akan tetapi, Kementerian Agama masih mengenakan biaya sebesar Rp. 30 000 untuk pencatatan 
pernikahan WNI muslim46. Perbedaan ini belum sejalan dengan ketentuan non-diskriminasi yang terdapat 
pada UUD 194547 yang menyatakan: setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif 
atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif 
itu.

Terlepas dari biaya yang dikenakan oleh Kementerian Agama untuk pencatatan pernikahan yaitu sebesar 
Rp. 30 000, survei ini menemukan berbagai jenis biaya yang umumnya disebut dengan “bedolan”, 

44 Ibid Pasal 68

45 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan, pasal 5

46 PP No. 51 tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama

47 UUD Tahun 1945, pasal 281 (2) 
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yang dibebankan oleh KUA untuk upacara pernikahan yang dilakukan di luar kantor KUA. Salah satu 
contohnya ialah di Jawa Barat, dengan biaya sebesar Rp. 70 000 yang harus dibayar oleh pasangan 
demi memperoleh buku nikah. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dimaksudkan 
agar pemberian uang semacam bedolan ini dianggap ilegal, dan hal ini ditegaskan lagi dalam Keputusan 
Kementerian Agama tahun 200748. Keputusan Menteri Agama No. 104 tahun 2007 berarti tidak ada lagi 
biaya atau beban tambahan yang boleh dikenakan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota yang melebihi 
standar biaya layanan sebesar Rp. 30 000.

Kementerian Agama mungkin perlu mempertimbangkan mengadopsi pendekatan yang sama yang 
digunakan Kementerian Dalam Negeri dan membebaskan seluruh biaya terkait pemberian akta/buku 
nikah untuk menghindari adanya pembedaan biaya akta/buku nikah antara yang dikeluarkan oleh 
Kemendagri bagi warga non-muslim dan yang dikeluarkan oleh Kemenag bagi warga muslim. Tiap hal 
yang dapat menjadi disinsentif bagi warga muslim di Indonesia untuk mencatatkan pernikahan mereka 
perlu dihilangkan, karena akta/buku nikah memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-
anak49. 

Ketentuan pembebasan biaya buku nikah bagi masyarakat miskin 

Kementerian Agama di tahun 2008 mengeluarkan instruksi pada para kepala Kantor Urusan Agama 
(KUA) di Indonesia yang mengisyaratkan bahwa pembebasan biaya untuk mencatatkan pernikahan 
dapat diberikan bila pasangan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa/
kelurahan50. Akan tetapi, adanya pembebasan biaya untuk buku nikah di KUA ini tidak banyak diketahui 
oleh warga yang tidak mampu.

Cara Warga Memperoleh Akta Cerai

Akta Cerai

Penyedia Lokasi Biaya

Warga 
muslim 

Pengadilan Agama 

Gedung pengadilan di 
ibu kota kabupaten dan 
sidang keliling di daerah 

terpencil 

Biaya perkara pengadilan bervariasi, 
tergantung seberapa jauh tempat tinggal 

seseorang dari gedung pengadilan: 
Rp. 341,000 – Rp. 2,591,000

Warga 
non-

muslim 
Pengadilan Negeri

Gedung pengadilan di 
ibu kota kabupaten 

Biaya perkara pengadilan bervariasi, 
tergantung seberapa jauh tempat tinggal 

seseorang dari gedung pengadilan 

48 Keputusan Menteri Agama  no. 104 Tahun 2007 tentang Pencabutan Instruksi Menteri Agama no. 2 Tahun 2004

49 Ketua Kamar Peradilan Agama, Dr H. Andi Syamsu Alam, SH, MH: Itsbat nikah melindungi hak isteri dan anak (http://www.aipj.
or.id/en/legal_identity/article/134)

50 Departemen Agama R.I. (January 24, 2008) Instruksi Menteri Agama Nomor DJ.II/ HK.00/074/2008 
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Siapa yang bertanggung jawab?

Pengadilan Agama menyidangkan dua jenis perkara cerai, dan masing-masing memiliki persyaratannya 
sendiri. Jenis perkara cerai pertama ialah cerai yang diajukan oleh suami (cerai-talak), dan jenis kedua ialah 
cerai yang diajukan oleh istri (cerai-gugat). Lebih dari dua per tiga (69%) perkara cerai yang masuk ke 
Pengadilan Agama di tahun 2013 merupakan cerai-gugat, dan 95% gugatan cerai yang diajukan pihak 
istri tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama51.

Pengadilan Negeri menyidangkan satu jenis perkara cerai dan tidak membedakan pihak (suami/istri) yang 
mengajukan gugatan cerai tersebut.

UU Administrasi Kependudukan mengharuskan suatu perceraian dicatatkan dalam waktu 60 hari sejak 
tanggal putusan cerai dinyatakan berkekuatan hukum tetap52. Setelah Pengadilan Negeri menjatuhkan 
putusan cerai, salah satu pihak dalam perceraian tersebut harus membawa salinan putusan pengadilan 
ke Dinas Catatan Sipil sehingga perceraian tersebut dapat dicatatkan di Register Akta Perceraian untuk 
kemudian dikeluarkan akta cerai. Akan tetapi untuk perceraian yang putusan cerainya dijatuhkan 
Pengadilan Agama, akta cerai akan dicetak dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan 
dinyatakan berkekuatan hukum tetap53. Panitera di Pengadilan Agama akan menyampaikan salinan 
putusan pengadilan ke Dinas Catatan Sipil dalam waktu 30 hari sejak putusan dinyatakan berkekuatan 
hukum tetap54. Langkah tambahan yang mengharuskan pengguna layanan Pengadilan Negeri membawa 
salinan putusan pengadilan ke Dinas Catatan Sipil dalam waktu 60 hari berarti banyak perkara tidak 
dicatatkan jangka waktu yang telah ditetapkan dan pencatatan perceraian di Dinas Catatan Sipil ini lantas 
menjadi bermasalah.

Di mana?

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama bertempat di ibu kota kabupaten. Mahkamah Agung RI 
menyadari bahwa rumah tangga miskin, khususnya warga yang tinggal di daerah terpencil, akan 
mengalami kesulitan mengakses pengadilan. Arahan Mahkamah Agung RI dalam bentuk PERMA No. 1 
tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan55, 
menguraikan bagaimana pengadilan dapat memberikan layanan dengan cara mengadakan sidang di 
luar gedung pengadilan secara keliling ke daerah-daerah terpencil untuk menjalankan kewenangan 
peradilan mereka. Antara 2009-2012, Peradilan Agama telah berhasil meningkatkan jumlah perkara yang 
disidangkan melalui sidang keliling di tingkat desa hingga dua kali lipat, dengan jumlah perkara yang 
disidangkan melalui sidang keliling di tahun 2012 mencapai lebih dari 23 000 perkara. Proses ini dapat 
dilihat pada Tabel 4.4:

51 Laporan tentang Perkara Yang Diterima dan Diputus- L1PA.8 (2008). (http://infoperkara.badilag.net)

52 Undang-Undang no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 40.

53 Putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap dalam waktu 14 hari setelah putusan tersebut dibacakan di pengadilan di 
hadapan para pihak. Bila kedua pihak tidak hadir di pengadilan, putusan akan berkekuatan hukum tetap dalam waktu 14 hari 
setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak (UU No. 7/1989, pasal 54 dan HIR pasal 128 dan 129 (2)). Bila pihak tergugat 
tidak dapat ditemukan, pengadilan akan mengirim putusan ini kepada Bupati/Walikota untuk diumumkan melalui kantor 
mereka. HIR pasal 390 (3). 

54 Undang-Undang no.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 84.

55 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di 
Pengadilan, menggantikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010
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Tabel 4.4: 
Proses 
Perkara 
Cerai dan 
Pemerolehan 
Akta Cerai

 
 

 
 

 

 

 

 

Pencatatan Perceraian & Akta Cerai

PA PA PA
PA

PN PN oleh para pihak

Menyidangkan
permohonan/
gugat cerai

Putusan
Pengadilan

Putusan
Pengadilan

Penerbitan
Akta Cerai

(dalam 14 hari
 setelah

perkara cerai
disetujui)

Salinan Akta Cerai
dikirimkan ke CAPIL

(dalam 30 hari)

Penerbitan
Akta Cerai

untuk
muslim

untuk
non-muslim

Perceraian
dicatat 

pada buku
register atau
sistem online

Putusan
didaftarkan
pada CAPIL

Menyidangkan
permohonan/
gugat cerai

CAPIL

Syarat apa yang wajib dipenuhi?

Dalam mengajukan perkara cerai, surat-surat dan kesaksian berikut ini akan dijadikan bukti dalam perkara 
tersebut. Selain surat/dokumen dan kesaksian ini, pihak yang mengajukan gugatan akan perlu membuat surat 
gugatan cerai dan mendaftarkannya ke pengadilan dan membayar biaya pengadilan.

Pengadilan Agama (untuk Cerai Gugat):

 Buku nikah asli
 KTP asli
 Akta kelahiran anak-anak asli (bila terdapat anak)
 Dokumen yang menunjukkan bukti kepemilikan harta yang diperoleh semasa pernikahan
 Setidaknya dua orang saksi dewasa yang bisa merupakan anggota keluarga atau tetangga. Akan tetapi 

saksi ini harus secara langsung mengetahui peristiwa yang mendasari kasus perceraian tersebut.

Pengadilan Negeri:

 Akta nikah asli dari Dinas Catatan Sipil
 KTP asli
 Akta kelahiran anak-anak asli
 Dokumen lain yang mendukung alasan perceraian sebagaimana dituangkan dalam gugatan cerai
 Setidaknya dua orang saksi dewasa yang bisa merupakan anggota keluarga atau tetangga. Akan tetapi 

saksi ini harus secara langsung mengetahui peristiwa yang mendasari kasus perceraian tersebut.

Berapa biayanya?

Seperti dapat dilihat pada Tabel 4.5 di bawah ini, biaya untuk berperkara di pengadilan terdiri dari komponen 
biaya dasar dan sejumlah biaya tertentu untuk melakukan pemanggilan para pihak ke pengadilan. Biaya 
pemanggilan ini dihitung berdasarkan seberapa jauh tempat tinggal seseorang dari gedung pengadilan, dan biaya 
ini bisa jadi berkali lipat lebih besar dari pada biaya komponen dasar berperkara. Ada sebanyak 5 biaya panggilan 
yang harus dibayarkan untuk perkara pengesahan perkawinan dan perkara cerai-gugat56. Untuk perkara cerai-
talak, ada sebanyak 8 biaya panggilan yang harus dibayarkan57.

56 Rumusan yang digunakan oleh Pengadilan ialah 2 panggilan untuk pemohon dan 3 panggilan untuk termohon = 5 panggilan.

57 Rumusan yang digunakan oleh Pengadilan ialah 3 panggilan untuk pemohon dan 4 panggilan untuk termohon dan 1 panggilan untuk 
pembacaan ikrar talak di Pengadilan = 8 panggilan.
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Tabel 4.5: 
Biaya perkara 
pengesahan 
perkawinan 
dan perkara 
perceraian di 
Pengadilan 
Agama pada 5 
Provinsi yang 
Disurvei 

Biaya 
Dasar 
(Rp)

Biaya 
panggilan 

terendah (Rp)

Biaya 
panggilan 
tertinggi 

(Rp)

Kisaran 
biaya 

Perkara 
pengesahan 
perkawinan dan 
cerai-gugat di 
Pengadilan Agama

91 000 50 000 x 5 = 
250 000

500 000 x 5 = 
2 500 000

341 000 – 
2 591 000

Cerai-talak 91 000 50 000 x 8 = 
400 000

500 000 x 8 = 
4 000 000

491 000 – 
4 091 000

Biaya pengesahan perkawinan dan cerai-gugat (cerai yang diajukan istri) bisa mencapai 1 hingga 10 
kali pendapatan bulanan seseorang yang hidup di garis kemiskinan (Rp. 253 273 per orang per bulan), 
tergantung pada jauhnya tempat tinggal para pihak dari gedung pengadilan.  

Perkara cerai yang diajukan oleh suami (cerai-talak) biayanya bisa mencapai 2 hingga 16 kali pendapatan 
bulanan seseorang yang hidup di garis kemiskinan, tergantung pada jauhnya tempat tinggal para pihak 
dari gedung pengadilan.  

Survei rumah tangga PEKKA menunjukkan bahwa di kelompok rumah tangga miskin, dari seluruh 
perempuan kepala keluarga yang disurvei dalam studi ini yang menyatakan bahwa mereka berstatus cerai, 
hanya 24% yang memiliki akta cerai. 

Ketika separuh penduduk Indonesia hidup hanya dengan kurang dari $2 (sekitar Rp. 20 000) per hari58, 
biaya pengesahan perkawinan dan perceraian menjadi jauh di luar jangkauan kebanyakan warga 
Indonesia, kecuali bila pengadilan terus melanjutkan pembaruan yang mereka lakukan di bidang akses 
pada keadilan yang ditujukan pada pemberian pembebasan biaya perkara pengadilan, mengadakan 
sidang keliling di lokasi terpencil, dan memberikan layanan nasihat hukum bagi para pengguna 
pengadilan di gedung pengadilan. 

Kendala dalam Memperoleh Dokumen Identitas Hukum

Biaya

Studi dasar ini dan SUSENAS 2012 sama-sama menunjukkan bahwa biaya merupakan kendala utama 
bagi masyarakat dalam mengakses dokumen identitas hukum. Dari data SUSENAS, ditemukan bahwa 
sebanyak 38.4% penduduk Indonesia mengatakan akta kelahiran merupakan dokumen yang mahal 
dan tak terjangkau, sehingga mereka tidak mengurus akta kelahiran bagi anak-anak mereka, sedangkan 
sebanyak 13% mengatakan mereka tidak tahu cara memperoleh akta kelahiran. Pada survei awal 
PUSKAPA, ditemukan berbagai alasan seseorang tidak memiliki akta kelahiran, meskipun biaya tetaplah 
merupakan alasan yang paling sering dikemukakan kepala keluarga yang tidak mencatatkan kelahiran 
anaknya. Ketika para kepala keluarga ditanya mengapa mereka tidak mengurus akta kelahiran bagi 
anak-anak mereka, 41% menjawab bahwa mereka mengalami kendala biaya, 15% menjawab bahwa 
pusat layanan letaknya terlalu jauh untuk disambangi, hampir 12% mengatakan mereka tidak tahu cara 
memperoleh dokumen tersebut, dan 9% mengatakan bahwa prosesnya terlalu rumit.

58 World Bank (2012), Protecting Poor and Vulnerable Households hal.13.
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Bagan 4.1: 
Alasan 
Seorang 
Anak Tidak 
Memiliki 
Akta 
Kelahiran 
(Survei 
PUSKAPA)

1
1
1

3
3
3
4

7
9

12
15

41mahal
jauh

Tidak tahu bagaimana

rumit
Proses dimulai, belum selesai

Belum punya kesempatan

Tidak memiliki persyaratan
Tidak tahu lahir harus didaftarkan

belum menikah

tidak bertanggung jawab

Tunggu sampai anak mendaftar ke sekolah

Jangan berpikir itu penting

Yang menarik ialah, sebagian besar responden yang mengurus akta kelahiran mereka juga menyatakan 
bahwa biaya, jarak, dan proses yang rumit merupakan kendala yang mereka hadapi. Terdapat perbedaan 
jenis kendala yang paling sering dikemukakan di tiap provinsi: responden dari Jawa Barat menyebutkan 
biaya sebagai kendala utama, responden dari NTT menyebutkan jarak, dan responden dari NTB 
menyebutkan proses yang rumit. 

Biaya dan jarak ke tempat penyedia layanan terdekat secara konsisten merupakan alasan yang paling 
banyak disebutkan oleh perempuan kepala keluarga yang tidak memiliki akta/buku nikah atau akta 
cerai. Survei PEKKA tahun 2012 menunjukkan bahwa di kelompok rumah tangga miskin, sebagian besar 
pasangan (55%) tidak memiliki akta/buku nikah. Pada survei PEKKA di tahun 2007 dan 2009, sebanyak 
sembilan dari sepuluh kepala keluarga PEKKA yang disurvei tidak dapat mengakses pengadilan untuk 
mengajukan perkara cerai atau memintakan pengesahan atas perkawinan mereka yang belum dicatatkan. 
Studi ini menemukan bahwa biaya pengadilan dan biaya transportasi ke pengadilan terdekat dipandang 
sebagai kendala yang memberatkan dalam mengakses pengadilan59. Di survei PUSKAPA, jauhnya jarak 
dan prosedur yang rumit merupakan dua alasan yang paling umum dikemukakan oleh pasangan menikah 
yang tidak memiliki akta/buku nikah.

Jarak

Semakin jauh tempat tinggal responden dari ibu kota kabupaten, semakin lama waktu dan semakin 
mahal biaya perjalanan yang harus dikeluarkan untuk mendatangi dinas catatan sipil. Banyak responden 
bertempat tinggal  jauh dari penyedia layanan identitas hukum, dengan rata-rata jarak ke kantor dinas 
catatan sipil sejauh 26 km. Jarak maksimum ke suatu kantor/dinas penyedia layanan identitas hukum 
di Jawa Barat ialah sejauh 18 km, sedangkan di NTB dan NTT angka ini mencapai 200 km. Akan tetapi, 
jarak tidak secara akurat dapat diterjemahkan menjadi waktu, kesulitan, dan biaya terkait dengan 
perjalanan untuk memperoleh layanan identitas hukum. Perjalanan dari suatu daerah terpencil ke kantor 
dinas catatan sipil seringkali dipenuhi kendala fi nansial, budaya, fi sik, dan kadang psikologis bagi orang 
yang menempuh perjalanan tersebut. Kendala fi nansial bisa mencakup biaya transportasi yang harus 
dikeluarkan untuk menempuh perjalanan dari daerah terpencil ke daerah perkotaan selama beberapa 
kali, sesuai jumlah yang dipersyaratkan untuk memperoleh dokumen identitas hukum, serta hilangnya 
pendapatan yang terjadi saat melakukan perjalanan tersebut. Kendala fi sik bisa mencakup beratnya 
medan di lapangan, jadwal angkutan laut yang tidak pasti atau tidak rutin, serta masalah keamanan di 
beberapa daerah dalam jalur menuju gedung pengadilan. Kendala budaya dan/atau psikologis kerap 

59 Sumner C (2010), Access to Justice: Empowering Female Heads of Household in Indonesia AusAID and PEKKA and Sumner 
C, ‘Providing Justice to the Justice Seeker: A Report on the Indonesian Religious Courts Access and Equity Study 2007 (2008) 
AusAID dan Mahkamah Agung
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menghalangi perempuan dan anak-anak melakukan perjalanan dari desa mereka ke daerah pusat kota 
untuk mencatatkan dan mengajukan perkaranya untuk disidangkan secara resmi di pengadilan.

Penyandang disabilitas menghadapi kendala tambahan ketika melakukan perjalanan, sekalipun dengan 
jarak tempuh singkat, untuk memperoleh layanan identitas hukum. Biaya transportasi bisa jadi lebih 
mahal bagi warga dengan hambatan fi sik yang kesulitan menggunakan angkutan umum yang ada 
sehingga mereka terpaksa menggunakan taksi atau kendaraan pribadi. Di beberapa kabupaten, 
kemungkinan tidak ada bentuk angkutan yang dapat diakses oleh warga dengan hambatan fi sik untuk 
menuju ibu kota kabupaten.

Kurangnya Pemahaman dan Digunakannya Jasa Perantara 

Observasi lapangan menunjukkan bahwa prosedur memperoleh dokumen identitas hukum bisa jadi 
rumit, dengan penerapan yang berbeda-beda di berbagai provinsi, dan makan waktu. Studi dasar 
ini menemukan bahwa bila seorang ibu, yang belum mencatatkan pernikahannya, ingin anaknya 
memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tuanya, perempuan ini akan perlu 
berurusan dengan tiga instansi: (i) Pengadilan, untuk menyidangkan perkara pengesahan perkawinan, 
(ii) Kantor Urusan Agama (KUA) atau dinas catatan sipil untuk memperoleh akta/buku nikah, dan (iii) 
Dinas catatan sipil untuk memperoleh akta kelahiran. Tiap langkah mungkin akan makan waktu selama 
beberapa hari untuk memperoleh satu atau beberapa dokumen identitas hukum. Kurangnya pemahaman 
akan prosedur yang berlaku, serta waktu dan biaya yang diperlukan untuk memproses dokumen tersebut 
di tidak lebih dari tiga instansi yang berbeda, menjelaskan mengapa sebagian besar (80%) responden 
studi dasar ini menggunakan jasa “perantara” untuk mendapatkan akta kelahiran, dan lebih dari 70% 
menggunakan jasa “perantara”  untuk mendapatkan akta/buku nikah.

Bagan 4.2: 
Cara warga 
mengurus 
akta 
kelahiran 
bagi anak 
mereka 

80%

20% Dibantu orang lain

 Mengurus sendiri

Bagan 4.3: 
Cara warga 
mengurus 
akta/buku 
nikah 

Tidak Menjawab

27.5%

70.4% Mengurus sendiri
Dibantu orang lain
Tidak Tahu

Biaya perantara ini amat bervariasi di seluruh sampel, namun umumnya membuat biaya memperoleh 
akta kelahiran atau akta/buku nikah menjadi lebih besar. Biayanya berkisar antara Rp. 25 000 hingga 120 
000 (kurang-lebih $2,5-12) untuk akta kelahiran. Untuk pengurusan akta/buku nikah, kisaran biayanya 
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ialah Rp. 50 000 hingga 300 000 (kurang-lebih $5-30). Rata-rata biaya ini bervariasi di berbagai provinsi, 
dengan adanya kecenderungan bahwa penggunaan perantara ini membuat biaya pemerolehan dokumen 
naik signifi kan.

Studi dasar ini mengidentifi kasi berbagai jenis “perantara”. Pejabat desa merupakan pihak yang paling 
umum (67%) menjadi perantara untuk akta/buku nikah, dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) 
(48%) paling umum menjadi perantara untuk akta/buku nikah bagi muslim. Responden nasrani di NTT 
menyatakan bahwa petugas di gereja/paroki mereka (13%) membantu mereka memperoleh akta/buku 
nikah. Studi ini tidak dapat memastikan apakah bertambahnya biaya untuk akta kelahiran dan akta/buku 
nikah ini merupakan pembayaran atas jasa perantara atau penggantian biaya transportasi dan biaya lain 
yang muncul.  

Alasan yang dikemukakan para responden dalam menggunakan perantara untuk memperoleh akta 
kelahiran ialah karena mereka tidak mengetahui prosedur untuk memperoleh dokumen dimaksud, tidak 
adanya waktu untuk mengurus sendiri, serta karena jauhnya jarak ke kantor dinas catatan sipil. Untuk 
akta/buku nikah, alasan yang dikemukakan pun serupa. Akan tetapi banyak responden survei dalam 
jumlah yang signifi kan menyatakan bahwa mereka beranggapan bahwa penggunaan jasa perantara ini 
merupakan prosedur standar.

Bagan 4.4: 
Perantara 
untuk 
Mengurus 
Akta Nikah 
dan Akta 
Kelahiran 
(Survei 
PUSKAPA)

Juga menjawab “dan lainnya” 
yang adalah “saya pikir memang

 begitu caranya”  

tidak tahu bagaimana caranya

tertinggi di 3 provinsi

alasan

tertinggi di JABAR dan NTB

43% 

tidak punya waktu 18% 

terlalu jauh 17%

tidak punya persyaratan 2%

37%
BC
MC

.

Yang menarik, kebanyakan responden yang memproses akta kelahiran anak mereka dalam jangka waktu 
60 hari setelah kelahiran mengaku mereka mengurus akta kelahiran itu sendiri tanpa bantuan perantara. 

Informasi tentang Proses Pemerolehan Dokumen Identitas Hukum

Para peneliti dalam studi ini menemukan bahwa hanya ada sedikit informasi tentang proses pencatatan 
kelahiran yang tersedia dan dapat diakses publik. Banyak peraturan daerah yang mengatur proses 
permohonan pencatatan kelahiran tidak memberikan pedoman yang jelas tentang langkah-langkah 
yang harus diambil, namun hanya memuat informasi tentang biaya dan saksi berupa denda. Studi ini 
menemukan bahwa di banyak kasus, kurangnya informasi tentang proses memperoleh dokumen identitas 
hukum ini dijadikan peluang oleh para perantara untuk menawarkan jasa atau bantuannya.

Studi dasar ini menemukan bahwa ada sebagian kecil responden (4%) yang menganggap dokumen 
identitas hukum merupakan hal yang tidak perlu atau tidak penting, dan hal ini menandakan perlunya 
edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran dan cara memperoleh dokumen tersebut 
bagi anak-anak mereka. Di tahun 2013, sudah ada beberapa perubahan yang dilakukan untuk 
menyederhanakan proses pemerolehan dokumen identitas hukum; hal ini berkat adanya gugatan 
ke Mahkamah Konstitusi RI yang berhasil dimenangkan dan kemudian dituangkan dalam peraturan 
perundang-undangan yang disahkan DPR RI pada bulan Desember 2013. Akan tetapi perubahan 
dalam peraturan perundang-undangan ini tidak akan ada maknanya tanpa adanya  kampanye untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dan manfaat dokumen identitas hukum, 
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termasuk manfaat berikut ini bagi perempuan dan anak perempuan:

 banyak anak perempuan yang memiliki akta kelahiran tidak mengalami pernikahan dini. Manfaat 
sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan bagi anak-anak perempuan yang menikah di usia 
18 tahun atau lebih perlu dikomunikasikan secara  jelas pada masyarakat;

 bagi anak yang menyandang disabilitas, tidak dimilikinya akta kelahiran bisa membuat mereka 
tersisihkan tidak hanya dari sekolah pada umumnya/sekolah inklusif, namun juga dari sekolah luar 
biasa (SLB) negeri;

 peraturan pemerintah provinsi dan daerah (kabupaten/kota) serta kebijakan sekolah menyatakan 
bahwa akta kelahiran merupakan syarat yang harus dipenuhi agar anak dapat diterima bersekolah;

 perempuan yang hidup terpisah dari suami mereka memerlukan akta cerai agar dapat memperoleh 
kartu keluarga yang menerangkan bahwa mereka adalah perempuan kepala keluarga. Kartu 
keluarga ini kerap menjadi syarat untuk mengakses layanan publik bagi diri mereka maupun anak-
anak mereka.

Penelitian Lebih Lanjut tentang Kendala dalam Memperoleh Dokumen Identitas 
Hukum

Studi dasar ini mengidentifi kasi beberapa area di mana isu-isu agama, politik, dan budaya mempengaruhi 
kemampuan seseorang memperoleh dokumen identitas hukum. Area tersebut mencakup:

 Orang yang dilahirkan dari orang tua yang memeluk agama/kepercayaan selain dari 6 agama yang 
secara resmi diakui di Indonesia. Orang-orang ini kemungkinan tidak tercatatkan kelahirannya, 
karena orang tua mereka tidak memiliki dokumen identitas hukum yang diperlukan untuk 
mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak mereka, seperti misalnya KTP dan KK;

 Di Flores, banyak pasangan hidup bersama dan memiliki anak, namun pernikahan mereka tidak 
sepenuhnya diakui sebagai pernikahan yang sah menurut tradisi mereka, dan oleh karena itu tidak 
dapat dicatatkan secara hukum, sampai pihak laki-laki memenuhi kewajiban mereka membayarkan 
mahar. Upacara penyerahan mahar serta mahar itu sendiri bisa amat mahal, karena pihak laki-laki 
harus menyerahkan ternak yang bisa bernilai hingga ratusan juta rupiah pada keluarga istrinya. 

 Sebelum tahun 1999, WNI keturunan Tionghoa diberi akta kelahiran yang mengidentifi kasikan 
mereka sebagai warga negara cina apabila orang tua mereka tidak memiliki Surat Balik Nama (SBN) 
untuk menjadi WNI dan Surat Bukti Kewarganegaraan RI (SBKRI). UU No. 24 tahun 2013 yang 
berisi perubahan atas UU No. 23 tahun 2006  tentang Administrasi Kependudukan menyatakan 
bahwa tidak ada biaya bagi warga tersebut untuk memperoleh akta kelahiran baru yang 
mengidentifi kasi mereka sebagai WNI dan bukan warga asing. [Note to designer: please see if top 
part of photo called  Warga Negara cina can be inserted – without the identifying number.]

Studi dasar ini merekomendasikan agar dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menyusun strategi yang 
dapat mendukung pemberian dokumen identitas hukum secara universal bagi orang-orang dari kalangan 
tersebut. 



ALASAN ORANG TIDAK MEMILIKI 
IDENTITAS HUKUM:

Terlalu mahal 41%

Lokasi layanan terlalu jauh 15%
Tidak tahu caranya

 memperoleh dokumen identitas hukum12%

Proses terlalu rumit 9%

Kalau orang tua tidak memiliki akta/buku nikah, maka 
mereka harus berurusan dengan 3 lembaga berbeda untuk bisa 

mendapatkan akta kelahiran anak mereka 
dengan nama ayah dan ibu:

1. Pengadilan untuk mengesahkan perkawinan
2. KUA atau Dukcapil untuk mencatat dan menerbitkan akta/buku 

nikah
3. Dukcapil untuk mencatat dan menerbitkan akta kelahiran
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Bab 5
Lembaga Pemerintah 
dan Peradilan: 
Berbagai Sistem dan 
Proses yang Dijalankan

Bab ini mengkaji hal-hal yang dilakukan tiga lembaga pemerintah dan peradilan 
yang terlibat dalam pemberian akta kelahiran, akta/buku nikah, dan akta cerai 
dalam mengumpulkan dan menganalisis data sehubungan dengan tugas mereka di 
34 provinsi di Indonesia. Baru-baru ini, beberapa lembaga mulai mempublikasikan 
melalui internet data komprehensif yang mereka miliki terkait tugas dan kegiatannya. 
Bentuk transparansi semacam ini, yang merupakan tataran baru, berkontribusi pada 
meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap lembaga pemerintah 
dan peradilan yang mendokumentasikan kinerja mereka secara tahunan. Upaya ini juga 
mendorong kolaborasi yang lebih besar dengan organisasi yang bergerak di kalangan 
masyarakat bawah dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya dokumen 
identitas hukum bagi perempuan, laki-laki, dan anak-anak. Bab ini juga menelaah 
berbagai perkembangan yang terjadi baru-baru ini yang ditujukan pada pengurangan 
biaya, pemberian layanan keliling/bergerak dan layanan terpadu, serta pemberian 
layanan nasihat hukum bagi warga yang ingin memperoleh dokumen identitas hukum. 

Gambaran Umum Kecenderungan Nikah dan Cerai 2007 - 2013

Tabel 5.1 di bawah ini memberikan gambaran umum jumlah dan kecenderungan pernikahan yang 
dicatatkan di Kemenag dan Kemendagri, serta pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dan perkara 
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perceraian yang diajukan ke pengadilan antara tahun 2007 dan 2013. Beberapa kecenderungan utama 
yang terjadi ialah:

 Terjadi sedikit peningkatan pencatatan pernikahan di Kemenag (2%);
 Jumlah perkara perceraian yang disidangkan di pengadilan meningkat dua kali lipat;
 Jumlah perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang disidangkan di pengadilan meningkat 

tiga kali lipat;
 Tidak ada data yang tersedia bagi publik tentang jumlah pernikahan yang dicatat oleh Kemendagri 

pada periode ini.

Tabel 5.1: 
Pernikahan 
dan 
Perceraian 
yang Sah di 
Indonesia 
2007-201360

2007 2010 2011 2012 2013 Peningkatan
Pernikahan
(Tercatat di 
Kemenag)

Tidak 
ada data 

publik 

2 162 155 2 207 364 Tidak 
ada data 

publik

Tidak 
ada data 

publik

2%

Pernikahan
(Tercatat di 
Kemendagri)

Tidak 
ada data 

publik

Tidak 
ada data 

publik.

Tidak 
ada data 

publik.

Tidak 
ada data 

publik.

Tidak 
ada data 

publik.
Cerai-talak
(Pengadilan 
Agama)

72 759 94 099 99 599 104 985 112 073 154%

Cerai-gugat 
(Pengadilan 
Agama)

124 079 190 280 215 368 233 159 251 517 203%

Perkara cerai yang 
diputus
(Pengadilan 
Agama)61

175 713 251 208 276 692 304 395 343 062 195%

Pengesahan 
perkawinan 
(itsbat nikah) 
yang diputus 
di Pengadilan 
Agama

11 540* 21 515 25 332 35 060 304%

Perkara cerai yang 
didaftarkan
(Pengadilan 
Negeri)

3645 7134 8372 8563 9866 271%

Perkara cerai 
yang diputus 
(Pengadilan 
Negeri)

6218 6933 6813 5054 81%

Perkara cerai yang 
diputus 
(seluruh warga)

175 713 257 426 283 625 311 208 348 116 198%

* Data dari tahun 2009      

60 Sumber data: Peradilan Agama (infoperkara.badliag.net), Peradilan Umum (petugas basis data CTS di Badilum, MA RI), Kemenag 
(Laporan Tahunan), Kemendagri (tidak ada sumber data publik)

61 Antara 2010-2012, jumlah perkara cerai-gugat yang diajukan perempuan ke Pengadilan Agama ialah sebanyak 68%/ 69%/ 
70%.



81BAB 5
LEMBAGA PEMERINTAH DAN PERADILAN: BERBAGAI 

SISTEM DAN PROSES YANG DIJALANKAN

Pengumpulan dan Analisis Data serta Pelaporan pada Publik 

Mahkamah Agung RI

Di bawah kepemimpinan Prof. H. Bagir Manan, SH, M. CL, mantan Ketua Mahkamah Agung RI, MA RI 
mulai membuat laporan tahunan yang untuk pertama kalinya diluncurkan pada 14 April 200562. Sesudah 
itu, laporan tahunan63 untuk tahun-tahun berikutnya terus diterbitkan, dan memuat informasi tentang 
berbagai kegiatan yang dilakukan Mahkamah Agung RI dan lingkup peradilan yang ada di bawahnya64. 

Peradilan Agama

Peradilan Agama telah membuat laporan tahunan yang berisi kompilasi data statistik terkait kegiatan 
mereka sejak tahun 200065. Di tahun 2006, laporan tahunan Peradilan Agama mulai tersedia dalam-
jaringan (online).

Di tahun 2008, Mahkamah Agung RI mengeluarkan suatu arahan dalam bentuk SEMA No. 09/2008 
tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan66.  Di tahun 2009, 
Peradilan Agama mulai mengumpulkan data tentang pembebasan biaya perkara pengadilan, sidang 
keliling, serta biaya pengadilan melalui SMS Gateway. Cara ini memungkinkan Peradilan Agama 
mengirim data melalui telepon genggam yang akan masuk ke dalam suatu basis data yang dapat 
diakses pengadilan dan masyarakat melalui Internet. Hal ini membawa manfaat bagi Badilag, yang dapat 
menerima informasi dari ratusan Pengadilan Agama dalam waktu yang relatif singkat, khususnya dari 
pengadilan yang tidak memiliki akses internet.  Akan tetapi, seiring dengan jalannya waktu, tingkat 
kerumitan dan kuantitas data yang ada menjadi berkembang dan tidak dapat lagi dengan mudah 
diteruskan melalui telepon genggam. 

Baru-baru ini, informasi dari sistem manajemen perkara Peradilan Agama (SIADPA Plus) secara 
otomatis dimuat ke basis data yang dapat diakses publik melalui Internet: http://Infoperkara.badilag.
net Di tahun 2013, Badilag memonitor ketepatan sistem elektronik untuk manajemen perkara ini dan 
membandingkannya dengan sistem manajemen perkara yang diselenggarakan manual. Dengan jumlah 
perkara mencapai lebih dari 400.000 perkara per tahun, secara statistik tidak ditemukan perbedaan yang 
signifi kan antara kedua sistem tersebut, dan sejak 1 Januari 2014, sistem data elektronik ini menjadi satu-
satunya sistem manajemen perkara yang digunakan oleh Peradilan Agama. 

Infoperkara.badilag.net memungkinkan pengguna melakukan pencarian berdasarkan yurisdiksi Peradilan 
Agama secara keseluruhan ataupun berdasarkan masing-masing pengadilan agama. Data dapat dianalisis 
berdasarkan bulan ataupun tahun, dan berdasarkan jenis perkara.

62 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI dan Jajaran Peradilan di Bawahnya 
2004

63 Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2006-2012) Laporan Tahunan, dapat dilihat di www.mahkamahagung.or.id

64 Karena laporan tahunan MA RI diterbitkan per bulan Februari tiap tahun, data yang tersedia sering tidak lengkap dan bisa jadi 
terdapat perbedaan dengan sumber data lainnya yang dipersiapkan lebih lama sebelum dipublikasikan.

65 Dalam 14 tahun terakhir, seluruh laporan ini digabungkan menjadi satu laporan yang dikeluarkan tiap tahun, yang diberi judul: 
Himpunan Statistik Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Tahun ----  , Direktorat  Jenderal Badan Peradilan 
Agama

66 SEMA 09/2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara Pada Pengadilan, Mahkamah Agung. Pada bulan 
Februari 2010, Badilag mengeluarkan Surat Edaran tentang Biaya Pelaporan melalui SMS Gateway untuk Biaya Perkara, Perkara 
Prodeo, dan Sidang Keliling.
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Peradilan Umum

Cabang peradilan di Mahkamah Agung yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Peradilan 
Umum67, yaitu Badilum (Badan Peradilan Umum), sudah membuat laporan tahunan sejak tahun 2007 dan 
dapat dilihat di situs web Badilum: http://www.badilum.info

Beberapa tahun lalu, suatu Sistem Penelusuran Perkara (CTS, Case Tracking System) untuk Peradilan 
Umum mulai digulirkan untuk keseluruhan 350 Pengadilan Negeri. Sebagian Pengadilan Negeri 
menyajikan informasi melalui situs web mereka terkait perkara apa saja yang diterima dan diselesaikan 
melalui CTS. Akan tetapi, untuk saat ini masyarakat masih belum dapat mengakses rangkuman data 
perkara di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten untuk Peradilan Umum. 

Peradilan Umum mungkin perlu mempertimbangkan memasukkan rangkuman data perkara di tingkat 
nasional, provinsi, dan kabupaten dari informasi manajemen perkara di CTS secara daring (on-line) 
sehingga data ini dapat diakses oleh publik seperti halnya data/infomasi Peradilan Agama yang tersedia 
melalui www.infoperkara.badilag.net

Berikut ini adalah informasi tentang pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dan perkara perceraian dari 
20 kabupaten yang tercakup dalam studi dasar ini, yang diperoleh dari Peradilan Umum melalui Case 
Tracking System (CTS) dan dari Peradilan Agama melalui www.infoperkara.badilag.net. 

67 Badilum telah melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor MA/SEK/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik 
Indonesia.
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Tabel 
5.2: Total 
perkara 
pengesahan 
perkawinan 
(itsbat 
nikah) dan 
perkara 
perceraian 
di 20 
kabupaten 
yang 
tercakup 
dalam studi 
ini 

Provinsi Peradilan 
Agama

Jumlah 
perkara 

pengesahan 
perkawinan 

(itsbat nikah) 

Jumlah 
perkara 
perce-
raian

Peradilan 
Umum

Jumlah 
perkara 

pengesahan 
perkawinan 
yang diputus

Jumlah 
perkara 

cerai 
yang 

diputus 
NTT PA 

Kefamenanu
12 7 PN. 

Kefamenanu
3 2

PA 
Waikabubak

1 16 PN. 
Waikabubak

0 1

PA Atambua 0 11 PN. Atambua 0 5

PA Ruteng 66 21 PN. Ruteng 0 3

Jawa 
Barat

PA Cibinong 596 2363 PN. Cibinong 6 45

PA Sukabumi 51 579 PN. 
Sukabumi

1 9

PA Garut 105 2322 PN. Garut 0 3

PA Cianjur 692 1541 PN. Cianjur 0 7

Sumatera 
Utara

PA Kisaran 205 692 PN. Kisaran 4 11

PA Stabat 32 922 PN. Stabat 49 4

PA 
Panyabungan

54 304 PN. 
Mandailing 
Natal

1 0

PA Tarutung 0 12 PN. Tarutung 2 11

NTB PA Giri 
Menang

2057 313 PN. Mataram 5 55

PA Dompu 3 670 PN. Dompu 0 0

PA Bima 63 1405 PN. Bima 0 0

Sulawesi 
Selatan

PA 
Watampone

368 1116 PN. 
Watampone

0 0

PA Jeneponto 20 200 PN. 
Jeneponto

0 0

PA Sengkang 51 925 PN. 
Sengkang

0 0

PA 
Bulukumba

35 665 PN. 
Bulukumba

0 0

  4411 14084  71 156

Kemendagri

UU Administrasi Kependudukan disahkan tahun 2006, dan di tahun 2008 Kementerian Dalam Negeri 
mengeluarkan Permendagri No. 68 (2008) tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan. Tata cara ini merupakan sistem/mekanisme pencatatan dan pelaporan data catatan 
sipil, baik secara elektronik (daring/online) maupun secara manual melalui buku register (luring/offl ine). 
Keterkaitan antara dua mekanisme ini diuraikan pada Tabel 5.3.
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Tabel 5.3: 
Proses 
pengumpulan 
data 
kependudukan 
oleh Dinas 
Catatan Sipil 
di bawah 
Kemendagri

 

 

 
 

A. DATA REGISTRASI
(DATA AKTA TERBIT)
jumlah akta yang 
diterbitkan

B. DATA DAK2
(DATA KEBUTUHAN)
dapat menunjukkan 
jumlah penduduk riil yang 
tidak punya akta

Registrasi penduduk yang dilakukan 
Kemendagri dalam rangka pendaftaran 
e-KTP penduduk sejak 2010

Pengakuan
Anak

Kematian

Perkawinan

Kelahiran
(Umum/
Terlambat)

Jenis Akta

1. FORMULIR
PERMOHONAN

2. BUKU 
REGISTER

3. SIAK
(SISTEM
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN)

Perceraian

Data 1 dan 2 yang
diinput secara online

Menunjukkan akta
yang diterbitkan

Orang yang 
mendaftar untuk 
mendapatkan
akta

Pengumpulan Data Capil Secara Rutin 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang merupakan sistem di Kemendagri yang dijalankan 
secara daring (online) bertujuan untuk:

 meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses;
 mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin 

kerahasiaan68.

Basis data SIAK dimaksudkan untuk berada di:

 Tingkat pemerintah pusat (Direktorat Jenderal);
 Tingkat pemerintah provinsi (pada unit kerja daerah yang bidang tugasnya meliputi Administrasi 

Kependudukan), dan
 Tingkat kabupaten/kota (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)69.

SIAK untuk keperluan pencatatan sipil saat ini masih belum berjalan di seluruh kabupaten/kota. Di dinas 
catatan sipil di tingkat kabupaten/kota tempat SIAK sudah tersedia, data dapat dikumpulkan terkait (i) jumlah 
warga yang memiliki akta kelahiran, dan (ii) jumlah akta kelahiran yang dikeluarkan tiap tahun oleh dinas 
catatan sipil. Data estimasi tentang jumlah dan persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran juga 
dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui proses survei yang rutin dilakukan (SUSENAS).

Sebagai bagian dari penelitian awal ini, dilakukan pengumpulan data dari 20 kabupaten di lima provinsi 
terkait jumlah akta kelahiran yang dikeluarkan oleh dinas catatan sipil di tahun 2010, 2011, 2012, dan data 
tersebut dapat dilihat pada tabel 5.4 di bawah ini. Analisis atas data tersebut memunculkan beberapa poin 
utama:

68 PP No. 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 70

69 Ibid Pasal 76
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1. Dinas catatan sipil pada tiga kabupaten dari 20 kabupaten yang dikaji (Asahan, Bima, dan Dompu) 
tidak menghasilkan data terkait jumlah akta kelahiran yang dikeluarkan tahun 2010, 2011, dan 
2012.

2. Dinas catatan sipil pada tiga kabupaten lain dari 20 kabupaten yang dikaji tidak menghasilkan data 
terpilah yang menunjukkan jumlah akta kelahiran yang diberikan bagi anak berusia di bawah 60 
hari dan di bawah 1 tahun.

3. Enam dari 17 dinas catatan sipil menunjukkan peningkatan drastis jumlah akta kelahiran yang 
diberikan antara tahun 2010 dan 2012: Humbang Hasundutan (1091%), Sumba Barat Daya 
(448%), Bulukumba (350%), Bone (324%), Mandailing Natal (291%), Langkat (266%).

4. Sisanya, sebanyak 11 dari 17 dinas catatan sipil pada tahun 2012 mengeluarkan akta kelahiran 
bagi anak yang jumlahnya lebih rendah dibandingkan jumlah akta yang dikeluarkan pada tahun 
2010.
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Kemenag

Sebagai bagian dari penelitian awal ini, dilakukan pengumpulan data dari 20 kabupaten yang ada di 
lima provinsi terkait jumlah akta/buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di tahun 
2010, 2011, dan 2012, dan data ini dapat dilihat pada tabel 5.5 di bawah ini. Analisis atas data tersebut 
memunculkan beberapa poin utama:

1. KUA pada lima dari 20 kabupaten yang dikaji (25%) tidak menghasilkan data terkait jumlah akta/
buku nikah yang dikeluarkan di tahun 2010, 2011, dan 2012. Tiga dari lima KUA yang tidak 
menghasilkan data tersebut terdiri dari satu KUA di NTB dan dua KUA di NTT.

2. Terdapat peningkatan sebesar 3% pada jumlah akta/buku nikah yang dikeluarkan pada tahun 
2010-2012 oleh KUA di 20 kabupaten.

Tabel 5.5: 
Jumlah 
akta/buku 
nikah yang 
dikeluarkan 
oleh Kantor 
Urusan 
Agama 
di 20 
kabupaten 
(2010-2012)

Kabupaten Total Buku Nikah Terbit Perubahan dari 
2010 ke 20122010 2011 2012

Jabar 

Kab. Bogor 47 612 50 259 52 447 10%

Kab. Sukabumi 33 353 32 516 30 675 -8%

Garut 32 146 32 241 32 818 2%

Cianjur 28 028 29 071 31 131 11%

Total 141 139 144 087 147 071 4%

Sumatra Utara 

Asahan 10 009 7 489 7 521 -25%

Langkat 10 557 11 404 11 309 7%

Humbang Hasundutan 19 38 37 95%

Mandailing Natal 3 883 4 900 4 634 19%

Total 24 468 23 831 2 3501 -4%

NTB 

Lombok Utara Data termasuk juga 
Lombok Barat

  

Lombok Barat     

Bima 5 500 5 838 4 706 -14%

Dompu     

Total 5 500 5 838 4 706 -14%

NTT  

Belu 81 61 72 -11%

TTU 29 21 33 14%

SBD     

Manggarai Timur     

Total 110 82 105 -5%

Sulawesi Selatan 

Jeneponto 4 108 4 436 4 249 3%

Bulukumba 3 982 4 142 4 089 3%

Bone 7 388 7 863 8 597 16%

Wajo 4 973 4 871 5 368 8%

Total 20 451 21 312 22 303 9%
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Pada tahun 2010, Kementerian Agama menerapkan suatu sistem informasi daring (on-line) untuk 
pencatatan pernikahan (SIMKAH) untuk digunakan di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia70.  
Sistem pencatatan pernikahan sebagaimana tercantum dalam peraturan Kementerian Agama dan 
Kementerian Dalam Negeri dapat dilihat pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6: 
Sistem 
pencatatan 
pernikahan 
sesuai 
aturan 
Kemenag 
dan 
Kemendagri

Dilaporkan pada 

 

 
 

Dilaporkan pada 
Dukcapil di Kabupaten

Mendaftarkan nikah 
ke KUA

Dicatat offl ine di Buku 
Register KUA

Dicatat online ke sistem 
SIMKAH di KUA yang 
memilikinya

Dilaporkan Ke KUA 
di Kabupaten

Data tersimpan 
di SIMKAH 
secara nasional

Sedangkan sistem pelaporan dan pencatatan peristiwa pernikahan sebagaimana diperoleh dari 20 
kabupaten melalui studi dasar ini dapat dilihat pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7: 
Proses 
Pencatatan 
Pernikahan

 
Mendaftarkan 
pernikahan di 
KUA Kecamatan

Dicatat di Buku 
Register KUA

Dilaporkan pada 
Kanwil Agama Kabupaten

Pada praktiknya, pada 20 kabupaten yang tercakup dalam studi dasar AIPJ, pernikahan di kalangan 
muslim tidak dicatatkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan aturan dalam 
Undang-undang yang berlaku di Indonesia71.  Pihak KUA di Lombok Utara dan Lombok Barat menyatakan 
bahwa mereka kadang menghadapi masalah kekurangan pasokan buku nikah, yang disebabkan karena 
adanya keterlambatan pengiriman atau karena jumlah pernikahan yang dilangsungkan lebih banyak dari 
jumlah buku nikah yang tersedia. Studi dasar ini menemukan bahwa laporan dari KUA terkait jumlah 
pernikahan tidak memilah data berdasarkan pernikahan poligami ataupun pernikahan dini (pernikahan 
anak). Data ini menjadi penting karena studi ini menunjukkan bahwa mayoritas perempuan dan anak 
perempuan yang menikah dan dipoligami atau menikah dini (di usia anak) tidak memiliki akta/buku nikah 
dan hal tersebut mengakibatkan anak-anak mereka tidak memiliki akta kelahiran. 

70 Peraturan Menteri Agama no. 477 tahun 2004 dan kemudian melalui Peraturan Menteri Agama no. 11 tahun 2007. Keputusan 
Ditjen Bimas NO. DJ.II/ 369 tahun 2013 tentang penerapan Sistem informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan.

71 UU no. 11 tahun 2007 pasal 26 ayat 4.
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Perkembangan Terbaru di Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam 
Mendukung Peningkatan Akses ke Pengadilan

Penelitian

Sejak tahun 2007, Peradilan Agama telah bekerja sama dengan PEKKA dan Family Court of Australia, 
(Pengadilan Keluarga Australia), melalui dukungan dari beberapa program pemerintah Australia di bidang 
hukum dan keadilan, untuk mengidentifi kasi berbagai kendala yang dihadapi perempuan miskin dalam 
mengakses pengadilan untuk mengesahkan perkawinan maupun untuk menyelesaikan perkara cerai 
mereka. Laporan penelitian telah dipublikasikan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan telah 
disebarkan serta dibahas secara luas di Indonesia72.

Beberapa temuan utama dari penelitian tersebut ialah:

 Sebanyak 9 dari tiap 10 perempuan kepala keluarga yang disurvei yang hidup di bawah garis 
kemiskinan tidak dapat mengakses pengadilan untuk menyelesaikan perkara cerai mereka. Kendala 
utama yang dihadapi ialah dari segi keuangan, yaitu terkait dengan biaya perkara di pengadilan 
serta biaya transportasi untuk dapat hadir di pengadilan

 Sebanyak 9 dari tiap 10 perempuan kepala keluarga akan lebih termotivasi untuk bercerai secara 
sah bila mereka dapat memperoleh pembebasan biaya perkara pengadilan

 Sebanyak 9 dari tiap 10 perempuan kepala keluarga akan lebih termotivasi untuk bercerai secara 
sah bila dilangsungkan sidang keliling di kota dekat tempat mereka tinggal

 Tidak diperolehnya dokumen hukum terkait dengan pernikahan dan perceraian dikaitkan dengan 
sebanyak 56% anak dari pernikahan tersebut tidak memiliki akta kelahiran73 (sebanyak 40% dari 
seluruh anak Indonesia tidak memiliki akta kelahiran, dan angka ini meningkat menjadi 60% untuk 
anak-anak dari kalangan rumah tangga miskin.) 

Respon Kebijakan

Respon kebijakan yang disusun oleh Mahkamah Agung RI (Badilag) dirancang untuk menanggulangi 
masing-masing kendala sebagaimana teridentifi kasi dalam penelitian yang dilakukan tahun 2006-2010:

 Peningkatan anggaran: Sejak 2008, Peradilan Agama mengupayakan dan memperoleh 
peningkatan anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling dan pembebasan biaya perkara bagi 
masyarakat miskin yang diperoleh dari anggaran pemerintah (DIPA) untuk MA RI sebagaimana 
dapat dilihat pada Tabel 5.8. Pada tahun 2014, anggaran yang diperoleh Peradilan Agama untuk 
membebaskan biaya perkara, melaksanakan sidang keliling, dan memberikan layanan nasihat 
hukum di gedung pengadilan berjumlah 13 kali lebih besar dibandingkan anggaran serupa di 
tahun 2007

 Arahan Mahkamah Agung RI yang dikeluarkan melalui SEMA No. 10/2010: surat edaran ini 
memberikan arahan bagi para hakim dan staf pengadilan terkait penjelasan prosedur pelaksanaan 
sidang keliling, pembebasan biaya perkara, dan penyelenggaraan layanan di Peradilan Umum dan 
Peradilan Agama yang ditujukan bagi masyarakat (melalui Posyankum atau dahulu dikenal sebagai 
Posbakum)

72 Sumner C (2008), Providing Justice to the Justice Seeker: A Report on the Indonesian Religious Courts Access and Equity Study 
2007 AusAID and the Mahkamah Agung, Sumner C, Providing Justice to the Justice Seeker: A report on the Access and Equity 
Study in the Indonesian General and Religious Courts 2007-2009 (2010) AusAID and the Mahkamah Agung  and Sumner C, 
Access to Justice: Empowering Female Heads of Household in Indonesia (2010) AusAID and PEKKA

73 Ibid.
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 Kolaborasi antara Badilag/Peradilan Agama dan OMS:  sejak dipublikasikannya penelitian awal 
di tahun 2008, PEKKA dan Peradilan Agama telah bekerja sama secara erat untuk mengestimasi 
jumlah permohonan untuk perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah)  serta layanan 
pendukung yang dapat meningkatkan akses ke pengadilan bagi perempuan, masyarakat miskin, 
dan warga yang tinggal di daerah terpencil, seperti misalnya melalui pelaksanaan sidang keliling 
dan pembebasan biaya perkara pengadilan (perkara prodeo)

 Kolaborasi antara Peradilan Agama, OMS, dan Pemerintah Daerah: Pihak OMS, termasuk PEKKA, 
telah bekerja sama dengan pemerintah daerah mengupayakan diperolehnya dana tambahan untuk 
mendukung Pengadilan Agama dalam melaksanakan sidang keliling ke tempat-tempat terpencil 
dan dalam membebaskan biaya perkara pengadilan bagi masyarakat miskin.

Tabel 5.8: 
Peningkatan 
anggaran 
bagi Peradilan 
Agama untuk 
pembebasan 
biaya perkara 
pengadilan, 
sidang keliling, 
dan posbakum 
2007-201474

Tahun Anggaran 
pembebasan 
biaya perkara 

Anggaran 
sidang 
keliling 

Anggaran 
posbakum 

Total (Rp)

2007 Kurang dari 1 
milyar

2011 3.5 4.2 4.2 11.9 milyar

201275 3.2 4.4 4.2 11.8 milyar

2013 3 5.3 0 8.3 milyar

2014 3.1 6.2 4.3 13.6 milyar

Dampak Pembaruan Kebijakan 2007-2013

Pembaruan kebijakan yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung RI telah membawa dampak signifi kan 
pada kemampuan perempuan, masyarakat miskin, dan warga yang tinggal di daerah terpencil dalam 
mengakses Pengadilan Agama untuk perkara terkait identitas hukum mereka. Sejak tahun 2009, Peradilan 
Agama telah berhasil:

 Meningkatkan jumlah perkara yang disidangkan pada sidang keliling di tingkat desa sebanyak dua 
kali lipat, dengan jumlah perkara yang disidangkan pada sidang keliling di tahun 2012 mencapai 
lebih dari 23 000 perkara (lihat Tabel 5.8)

 meningkatkan jumlah perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah) hingga sebanyak tiga kali 
lipat, yang dilakukan di 359 Pengadilan Agama di Indonesia

 Meningkatkan jumlah perkara yang diajukan oleh masyarakat miskin hingga empat kali lipat 
melalui pembebasan biaya perkara pengadilan, dengan jumlah perkara yang disidangkan yang 
memperoleh pembebasan biaya perkara di tahun 2012 mencapai lebih dari 12 000 perkara (lihat 
Tabel 5.9). 

 

74 Dokumen anggaran Badilag diberikan pada para penyusun laporan ini.

75 Di tahun 2011 dan 2012, anggaran untuk pembebasan biaya perkara, sidang keliling, dan posbakum/posyankum dimasukkan 
sebagai satu mata anggaran bantuan hukum.  Di tahun 2013 dan 2014, anggaran untuk pembebasan biaya perkara dan sidang 
keliling dimasukkan dalam anggaran kegiatan peningkatan manajemen Peradilan Agama. Di tahun 2007, tidak ada anggaran 
untuk pemberian layanan nasihat hukum (posbakum) di Peradilan Agama. Di 2007 hanya ada 325 perkara yang menerima 
pembebasan biaya perkara, bandingkan dengan di tahun 2012 yang mencapai lebih dari 12.000 perkara. Ini disebut sebagai 
perkara prodeo murni, yaitu pengadilan sama sekali tidak menyediakan anggaran untuk menangani perkara. Alokasi anggaran 
yang sesungguhnya hanyalah untuk sidang keliling, dan jumlahnya diperkirakan mencapai kurang dari Rp. 1 milyar.
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Tabel 5.9: 
Perkara 
yang 
disidang 
melalui 
sidang 
keliling 
Pengadilan 
Agama: 
2007-2012

3.735

13.390 10.100
13.280

18.882
23.675

2007
2008

2009
2010

2011 2012

Tabel 5.10: 
Pembebasan 
biaya 
perkara di 
Peradilan 
Agama: 
2007-2012  

325

2.830 2.700

4.720

11.908 12.243

2007
2008

2009
2010 2011 2012

Proses penelitian dan pembaruan kebijakan yang terjadi di Mahkamah Agung RI, termasuk kerja sama 
antara Peradilan Agama dengan organisasi masyarakat sipil, mendapat sorotan dalam berbagai materi 
terbitan internasional76. Laporan resmi Progress of the World’s Women (Kemajuan Dunia Perempuan) 
yang dibuat oleh UN Women turut memasukkan kerja sama antara Peradilan Agama dan PEKKA sebagai 
studi kasus. World Development Report on Gender Equality and Development (Laporan Pembangunan 
Dunia tentang Kesetaraan Jender dan Pembangunan) yang dikeluarkan tahun 2012 memuat beberapa 
rujukan ke Mahkamah Agung RI dan berbagai prakarsa yang dilaksanakan Peradilan Agama terkait akses 
terhadap keadilan.

Ketua serta jajaran pemimpin di Mahkamah Agung RI, serta para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua 
Pengadilan Agama terbukti merupakan penggerak utama dalam upaya meningkatkan akses pada 
pengadilan untuk perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dan perkara perceraian bagi perempuan, 
masyarakat miskin, dan para pencari keadilan yang tinggal di daerah terpencil. Seperti terlihat di Tabel 
5.10, meski secara keseluruhan di Peradilan Agama telah terlihat peningkatan signifi kan dalam pemberian 
pembebasan biaya perkara dan pelaksanaan sidang keliling, terdapat beberapa pengadilan dengan kinerja 
yang jauh melebihi peningkatan tersebut. 

 Bagan di bawah ini menunjukkan jumlah perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah) di PA 
Giri Menang, NTB, yang telah meningkat hingga sebesar 230 lipat dalam waktu 6 tahun sejak 
penelitian awal tentang Peradilan Agama dipublikasikan di tahun 2007. Kenaikan yang signifi kan 
ini terjadi karena para pemohon perkara itsbat nikah mendapat manfaat dari pembebasan biaya 
perkara bagi mereka (pada sebanyak 951 dari 1312 perkara yang diputus di PA Giri Menang di 
tahun 2012, pemohon diberikan pembebasan biaya perkara pengadilan). 

76 UN Women (2011),  2011-2012 Progress of the World’s Women: In Pursuit of Justice, World Bank (2011), 2012 World 
Development Report, Gender Equality and Development, Sumner C and Lindsey T, Courting Reform: Indonesia’s Islamic Courts 
and Access to Justice for the Poor (2010), The Lowy Institute
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 Di PA Kisaran, jumlah perkara yang diputus oleh pengadilan meningkat hampir dua kali lipat antara 
tahun 2011 dan 2012, dari 711 perkara menjadi 1365 perkara. Sebanyak 500 perkara yang diputus 
di tahun 2012 disidangkan melalui sidang keliling yang didukung dana pemerintah daerah. Di 
tahun 2013, jumlah perkara pengesahan perkawinan turun menjadi 212 perkara, karena tidak ada 
dana untuk menanggung biaya seluruh permohonan perkara tersebut, baik dari MA RI maupun 
dari pemerintah daerah.

Sebagai perbandingan, di beberapa pengadilan tercatat nyaris tidak ada perubahan pada layanan bagi 
perempuan, masyarakat miskin, dan pencari keadilan yang tinggal di daerah terpencil.

Tabel 5.11:  
Perkara 
Pengesahan 
Perkawinan 
(Itsbat Nikah) 
yang Diputus 
2007-2013

Nasional PA 
Kisaran
Sumatera 
Utara

PA 
Cibinong,
Jawa 
Barat

PA 
Watampone
Sulawesi 
Selatan

PA Giri 
Menang
NTB

Seluruh 
PA di
NTT

2007 10 890 11 152 42 13 0

2010 10 398 87 68 9

2011 25 256 2 612 67 647 90

2012 25 973 610 684 87 933 48

2013 35 060 212 585 456 3000 126

Peningkatan 3x lipat 19x lipat 4x lipat 11x lipat 230x lipat 126x lipat 

Namun, masih banyak yang perlu dilakukan…

Pembaruan kebijakan akses pada keadilan yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung RI sejak tahun 
2010 membawa dampak signifi kan bagi kemampuan perempuan, masyarakat miskin, dan warga yang 
tinggal di daerah terpencil dalam mengakses pengadilan. Di Peradilan Agama, berbagai perubahan ini 
menunjukkan bahwa perempuan memperoleh manfaat dari pembebasan biaya perkara pengadilan. Di 
tahun 2013, persentase perempuan yang memperoleh pembebasan biaya perkara untuk perkara cerai di 
Pengadilan Agama mencapai 87%. Bila dibandingkan dengan persentase perempuan yang merupakan 
penggugat dalam perkara perceraian yang mencapai 69%, hal ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama 
mengakui bahwa perempuan merupakan pihak yang dirugikan dari sisi fi nansial ketika pernikahan mereka 
berakhir, sehingga dialokasikanlah sejumlah anggaran yang signifi kan untuk membebaskan biaya perkara 
bagi perempuan yang mengajukan gugatan. Di tahun 2013, alokasi anggaran Peradilan Agama untuk 
pembebasan biaya perkara ialah sebagai berikut:

 53% perkara perceraian (87% di antaranya diberikan pada perempuan),
 44% perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah)
 2% perkara lainnya77.

Peradilan Agama masih belum mampu memberikan pembebasan biaya perkara dan mengadakan sidang 
keliling bagi 14% masyarakat yang mewakili populasi masyarakat desa yang hidup di bawah garis 
kemiskinan. Di tahun 2012, Peradilan Agama menyidangkan 7% perkaranya melalui sidang keliling, dan 
3% dari seluruh pencari keadilan berhasil memperoleh pembebasan biaya perkara. Akan tetapi, pada 
tahun kedua sejak Peradilan Agama mulai menyediakan layanan pemberian nasihat hukum independen 
di pengadilan (pos pelayanan hukum/posyankum), sebanyak 15% pencari keadilan dapat memperoleh 
nasihat hukum secara cuma-cuma dalam mempersiapkan perkara mereka.

77 http://infoperkara.badilag.net dan Badilag
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Di tahun 2013, beberapa pengadilan telah memperoleh manfaat dari layanan pemberian nasihat hukum 
yang diberikan oleh klinik bantuan hukum dari perguruan tinggi. Sebagai contoh, Biro Konsultasi dan 
Layanan Hukum Keluarga (BKLHK)/Klinik Hukum FSH UIN Bandung telah memberi bantuan pada lebih 
dari 2200 perkara di tahun 2013, atau sebesar 60% perkara yang diterima di PA Sumedang di tahun 
201378.

Tabel 5.12: 
Persentase 
pencari 
keadilan 
yang 
memperoleh 
pembebasan 
biaya 
perkara 
pengadilan, 
layanan 
sidang 
keliling, 
atau layanan 
nasihat 
hukum di 
Pengadilan 
Agama 2007-
2012.

2007 2009 2011 2012

15.00%

11.00%

0%0%

7.00%
6.00%

4.00%

2.00%
3.00%3.00%

1.00%

0.15%

Prodeo Sidang Keliling Posbakum

Angka Kemiskinan 14%

Pembaruan Kebijakan 2013 

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No 18/ PUU-XI/2013:

Pada tanggal 30 April 2013, Mahkamah Konstitusi RI mengeluarkan putusan yang menghapuskan 
persyaratan agar anak yang berusia di atas satu tahun perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan 
Negeri (melalui Permohonan Penetapan Akta Kelahiran) untuk dapat memperoleh akta kelahiran. 
Persyaratan ini sebelumnya tercantum dalam UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 
Beberapa isu penting muncul terkait dengan putusan MK tersebut:

1. pentingnya akta kelahiran sebagai dokumen hukum yang membuktikan hubungan seseorang 
dengan keluarga mereka, tanggung jawab keperdataan orang tua terhadap anak mereka, 
termasuk hak waris79;

2. bahwa seseorang yang tidak memiliki akta kelahiran maka [secara de jure] keberadaannya tidak 
dianggap ada oleh negara. Hal ini berakibat pada tidak tercatatnya nama anak tersebut. Akibat 
paling ekstrim yang bisa terjadi yaitu manipulasi identitas anak yang berujung pada eksploitasi 
anak, perdagangan anak, pekerja anak, dan kekerasan yang melibatkan anak80;

3. akta kelahiran merupakan dokumen penting karena memberikan jaminan perlindungan dan 
kepastian hukum bagi hak-hak seseorang sebagai individu dan sebagai warga.81; 

78 Data dari BHLKH UIN Bandung dan Inforperkara.badilag.net

79 [3.16], paragraf 2, Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/ PUU-XI/2013

80 ibid

81 [3.16], paragraf 4, ibid
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4. beban yang ditanggung seseorang yang mengajukan perkaranya ke pengadilan dari segi biaya, 
jarak tempuh, dan kerumitan mengajukan perkara, bagi anggota masyarakat pada umumnya.82

Perubahan SEMA No. 10 tahun 2010 menjadi PERMA No. 1 tahun 201483

Pada bulan Januari 2014, Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan arahan terkait layanan hukum bagi 
kelompok masyarakat yang kurang beruntung ketika mereka mengajukan perkaranya ke pengadilan. 
PERMA No. 1 menyederhanakan mekanisme pembebasan biaya perkara pengadilan, pengadaan sidang 
di luar gedung pengadilan yang dilakukan di seluruh Indonesia untuk mendekatkan pengadilan pada 
perempuan, masyarakat miskin, dan warga yang tinggal di daerah terpencil, sekaligus penyediaan tempat 
dalam gedung pengadilan yang dapat digunakan oleh lembaga masyarakat sipil untuk memberikan 
layanan nasihat hukum bagi pengguna pengadilan yang tidak memiliki informasi hukum.  

Prakarsa Kebijakan yang Tengah Berjalan 

Kesepakatan antara 3 lembaga untuk menyelenggarakan layanan keliling dan terpadu: Dirjen 
Badan Peradilan Agama (MA RI), Dirjen Bimas Islam (Kementerian Agama), dan Dirjen Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil (Kementerian Dalam Negeri) telah memberikan persetujuan prinsip bahwa lembaga 
mereka sepakat untuk bekerja sama menyediakan layanan keliling dan terpadu. Ketiga lembaga ini 
bersama-sama akan mengatur kunjungan untuk memberikan sampai dengan tiga layanan identitas 
hukum secara bersamaan: (i) sidang perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah) (Peradilan Agama), 
(ii) penerbitan akta/buku nikah (KUA), dan (iii) penerbitan akta kelahiran (dinas catatan sipil). Beberapa 
layanan keliling dan terpadu ini sudah berjalan di Indonesia84.

SEMA tentang layanan sidang keliling untuk pengesahan perkawinan: Saat ini Mahkamah Agung 
RI tengah menyiapkan konsep arahan terkait upaya peningkatan pemberian layanan dalam perkara 
pengesahan perkawinan (itsbat nikah) melalui sidang keliling. Konsep arahan tersebut dimaksudkan untuk 
memungkinkan (i) dilakukannya pemanggilan secara kolektif, yaitu pemanggilan bagi sekelompok orang 
yang ingin mengajukan perkara itsbat nikah mereka melalui sidang keliling hanya dikenakan satu biaya 
pemanggilan, (ii) penyelenggaraan sidang dengan hakim tunggal (alih-alih dengan majelis hakim yang 
terdiri dari tiga orang) untuk menyidangkan perkara itsbat nikah di sidang keliling, dan (iii) perkara itsbat 
nikah yang diajukan oleh suami dan istri dapat langsung diselesaikan pada saat sidang untuk perkara 
mudah (volunter). Prakarsa terakhir ini mendukung kesepakatan tiga lembaga untuk menyelenggarakan 
layanan keliling dan terpadu, karena memungkinkan KUA untuk segera mengeluarkan akta/buku nikah. 

82 [3.18], paragraf 2, ibid. 

83 Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di 
Pengadilan

84  AIPJ legal identity (http://www.aipj.or.id) and Badilag (http://www.badilag.net)
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Bab 6
Simpulan: 
Temuan Utama dan 
Rekomendasi

Situasi Saat Ini

1 Ada perbedaan signifi kan antara berbagai sumber data tentang jumlah orang yang tidak 
memiliki akta kelahiran di Indonesia.

SUSENAS 2012 memperkirakan bahwa 29% anak Indonesia yang berusia 0-17 tahun, atau 
lebih dari 24 juta orang, tidak memiliki akta kelahiran. Angka ini naik menjadi 47%, atau 
hampir sebanyak 40 juta anak, bila memperhitungkan jumlah anak yang orang tuanya mengaku 
memiliki akta kelahiran anak-anak mereka namun tidak dapat memperlihatkan dokumen 
tersebut.

Data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan bahwa jumlah orang yang 
belum terdaftar memiliki akta kelahiran mencapai 76% anak dan remaja berusia 0-18 tahun, 
atau lebih dari 50 juta orang.

Rekomendasi: Studi ini mendukung rekomendasi yang disampaikan Komite yang mengkaji 
kepatuhan Indonesia dalam memenuhi kewajibannya terkait pelaksanaan Konvensi Hak-hak 
Anak, yaitu agar Indonesia menerapkan strategi komprehensif demi mencapai 100 persen 
pencatatan kelahiran di tahun 2015, termasuk mengambil langkah-langkah nyata untuk 
memperbaiki tingkat pencatatan kelahiran yang masih rendah85.

Pemerintah Indonesia agar beralih menuju 1) penggunaan mekanisme yang sederhana dan 
mudah diakses yang memungkinkan seluruh warga tercatat keberadaannya serta diberikan 
bukti identitas yang sah secara hukum, khususnya dalam bentuk akta kelahiran dan akta/
buku nikah atau akta cerai, dan digabungkan dengan 2) penanaman upaya (investasi) atas 
sistem pencatatan sipil yang andal dan dapat diakses publik guna mendukung pemberian 
layanan pemerintah dengan lebih baik sekaligus mengukur kemajuan atas tercapainya tujuan 
pembangunan yang lebih luas.

85 Committee on the Rights of the Child thirty-fi fth session (2004) Consideration of Reports Submitted by States Parties Under 
Article 44 of the Convention, Concluding Observations: Indonesia, p7. Komite Hak Anak, sesi ke-35 (2004) Pertimbangan atas 
Laporan yang Disampaikan oleh Negara Pihak Berdasarkan Pasal 44 Konvensi Hak Anak, Observasi Penutup: Indonesia, hal.7.
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2 Studi dasar ini menemukan bahwa lebih dari 73% orang yang memilih jawaban 
“memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkan akta tersebut” ketika 
menjawab pertanyaan survei SUSENAS sebenarnya tidak pernah memiliki akta 
kelahiran. Hal ini menunjukkan bahwa data SUSENAS tentang jumlah anak yang tidak 
memiliki akta kelahiran lebih rendah dibandingkan angka yang sesungguhnya.

Saat ini responden SUSENAS diminta menjawab pertanyaan apakah anggota keluarga mereka 
yang berusia 0-17 tahun: (i) memiliki akta kelahiran, dan dapat menunjukkan akta tersebut, (ii) 
memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkan akta tersebut, atau (iii) tidak memiliki 
akta kelahiran. 

Rekomendasi: Pilihan jawaban ke dua, “memiliki akta kelahiran namun tidak dapat 
menunjukkan akta tersebut” agar dihilangkan dari SUSENAS guna memperoleh estimasi yang 
lebih akurat tentang berapa jumlah anak yang memiliki akta kelahiran dan berapa yang tidak.

3 Indonesia memiliki Undang-undang yang berlaku secara nasional, serta berbagai 
kewajiban dalam perjanjian internasional yang berkaitan dengan pemberian dokumen 
identitas hukum bagi warganya, akan tetapi Indonesia masih belum mengumpulkan 
data terkait akta kelahiran, pernikahan, dan perceraian dalam instrumen yang 
digunakan dalam sensus, SUSENAS dan survei PPLS.

Rekomendasi: Berbagai pertanyaan terkait dokumen identitas hukum, termasuk akta kelahiran, 
akta/buku nikah, dan akta cerai seharusnya dimasukkan dalam instrumen yang digunakan dalam 
sensus nasional, SUSENAS dan survei PPLS.

4 Kemiskinan meningkatkan kemungkinan seseorang tidak memiliki akta kelahiran pada 
seluruh kelompok usia.

Studi dasar menunjukkan bahwa pada rumah tangga yang termasuk 30% termiskin di 
Indonesia:

 71% anak usia di bawah 1 tahun tidak memiliki akta kelahiran
 58% anak usia 1-17 tahun tidak memiliki akta kelahiran
 88% orang dewasa yang berusia 18 tahun atau lebih tidak memiliki akta kelahiran

Rekomendasi: Untuk dapat mengatasi permasalahan kronis terkait besarnya jumlah anak yang 
tidak memiliki akta kelahiran dan orang tua yang tidak memiliki akta/buku nikah, berbagai 
program selayaknya menyasar 30 s.d. 40% populasi termiskin. Diperlukan adanya layanan 
bebas biaya, layanan keliling dan layanan terpadu86 yang memberikan akta/buku nikah pada 
orang tua (dan akta cerai pada kasus tertentu) serta akta kelahiran pada anak-anak, serta yang 
dapat memberikan layanan identitas hukum pada rumah tangga termiskin di tingkat desa serta 
daerah-daerah terpencil di Indonesia untuk dapat menjangkau sasaran 30 s.d 40% populasi 
termiskin di Indonesia.

5 Studi dasar menunjukkan bahwa pada rumah tangga yang termasuk 30% termiskin 
mayoritas pasangan (55%) tidak memiliki akta/buku nikah, dan 75% anak-anak mereka 
tidak memiliki akta kelahiran.

Rekomendasi: Lembaga pemerintah melalui kerja sama dengan OMS (Organisasi Masyarakat 
Sipil) selayaknya melakukan upaya peningkatan kesadaran tentang kenyataan bahwa 
perempuan yang menikah hanya akan mendapatkan perlindungan yang memadai atas hak-hak 
sipil dan hak asasi mereka apabila pernikahan mereka tercatat secara hukum di Indonesia.

86 Istilan “layanan bergerak/keliling” digunakan untuk menggambarkan layanan yang diberikan di tingkat desa dan bukan di 
kantor pemerintah atau gedung pengadilan yang berada di kabupaten/kota. Istilah “layanan terpadu” digunakan untuk 
menggambarkan kegiatan ketika setidaknya dua instansi/lembaga memberikan layanan secara bersama-sama pada hari yang 
sama di tingkat desa.
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6 Studi dasar menunjukkan bahwa pada rumah tangga yang termasuk 30% termiskin, 
dari seluruh perempuan kepala keluarga yang ketika disurvei menyatakan bahwa 
status mereka telah bercerai, hanya 24% yang memiliki akta cerai. Tanpa adanya 
perceraian yang sah secara hukum, perempuan dan laki-laki tidak dapat menikah lagi secara 
resmi, dan anak-anak mereka juga tidak dapat memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan 
nama ayah dan ibu mereka.

Rekomendasi: Lihat Rekomendasi 4 di atas.

7 Tidak ada perbedaan signifi kan antara anak perempuan dan anak laki-laki dalam hal 
kepemilikan akta kelahiran.

8 Jumlah anak di daerah perdesaan yang tidak memiliki akta kelahiran dua kali lebih 
banyak dibandingkan di daerah perkotaan.

Rekomendasi: Lihat Rekomendasi 4 di atas

9 Proporsi terbesar anak yang tidak memiliki akta kelahiran ada pada kelompok 
anak yang berusia di bawah satu tahun (51%). Temuan ini penting, karena upaya 
memperoleh akta kelahiran bagi anak yang berusia di atas satu tahun semakin rumit.

Rekomendasi:  Informasi tentang cara memperoleh dokumen identitas hukum, baik yang 
bebas biaya maupun yang dikenakan biaya rendah bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan 
ekonomi, harus dapat dikomunikasikan melalui bidan, penolong persalinan, dan pusat 
kesehatan setempat yang memberi layanan kesehatan ibu hamil dan layanan pascapersalinan 
bagi ibu dan anak sebagai cara yang paling langsung yang dapat memastikan bahwa orang tua 
menerima informasi dan bantuan untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak mereka dalam 
waktu satu tahun setelah kelahiran anaknya. Diperlukan kerja sama yang lebih luas antara 
Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri di segala tingkat pemerintahan untuk 
dapat memfasilitasi bantuan ini di tingkat desa.

10 Orang tua yang tidak memiliki akta kelahiran mempunyai kemungkinan tiga kali lebih 
besar mempunyai anak yang juga tidak memiliki akta kelahiran, yang menunjukkan 
bahwa tidak adanya kepemilikan dokumen identitas hukum merupakan masalah yang 
berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam satu keluarga.

Anak-anak memiliki kemungkinan 13.5 kali lebih besar memiliki akta kelahiran bila salah satu 
orang tua dan setidaknya satu kakek/nenek mereka memiliki akta kelahiran, dibandingkan 
dengan anak-anak dari keluarga yang orang tua maupun kakek/nenek mereka tidak memiliki 
akta kelahiran.

Rekomendasi: Selain menyasar anak-anak, program pencatatan kelahiran selayaknya juga 
menyasar orang dewasa dari seluruh kalangan usia agar berhasil meningkatkan kepemilikan 
akta kelahiran secara menyeluruh, serta guna mendukung terbentuknya ekspektasi masyarakat 
bahwa seluruh anggota keluarga - anak, orang tua, dan kakek/nenek – harus memiliki akta 
kelahiran.
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11 Anak-anak yang memiliki orang tua/wali yang tidak tampak menyandang disabilitas 
fi sik memiliki kemungkinan 5 kali lebih besar memiliki akta kelahiran dibandingkan 
dengan anak-anak yang orang tuanya tampak menyandang disabilitas fi sik.

Indonesia saat ini masih belum mengumpulkan dan menganalisis data terkait hubungan antara 
kemiskinan, disabilitas, dan akses pada dokumen identitas hukum.

Rekomendasi: Diperlukan lebih banyak lagi penelitian guna memahami hubungan antara 
disabilitas dan kepemilikan akta kelahiran. Kegiatan pengumpulan data BPS (SUSENAS dan 
sensus) dan survei TNP2K tentang rumah tangga miskin dan rentan selayaknya memasukkan 
pertanyaan terkait disabilitas dan akta kelahiran untuk dapat mengkaji apakah anak-anak dari 
keluarga yang orang tuanya tampak memiliki disabilitas fi sik memiliki kemungkinan lebih kecil 
untuk memperoleh akta kelahiran.

Perlunya dorongan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifi kasi seberapa 
besar/kecil tingkat kepemilikan akta kelahiran pada anak-anak yang menyandang disabilitas.

 

Dampak Identitas Hukum

12 Kurangnya kepemilikan akta kelahiran sangat berkaitan dengan perkawinan anak di 
Indonesia. Sebanyak 9 dari 10 perkawinan anak melibatkan anak perempuan dan anak laki-laki 
yang tidak memiliki akta kelahiran. Jumlah ini meningkat sebanyak hampir 100% pada rumah 
tangga yang termasuk 30% termiskin. 

Rekomendasi: Studi dasar ini mendukung rekomendasi dari Komite PBB tentang Penghapusan 
Diskriminasi terhadap Perempuan yang menyarankan agar Indonesia “meninjau kembali, dengan 
kerangka waktu yang jelas, ketentuan dalam UU Perkawinan 1974 …..untuk menetapkan usia 
minimum pernikahan bagi perempuan dan laki-laki pada usia 18 tahun87”

13 Studi dasar ini menemukan bahwa 9% anak perempuan dari 30% rumah tangga 
termiskin menikah di bawah usia 16 tahun. Tidak ada satupun di antara anak-anak 
perempuan tersebut memiliki akta kelahiran. Tidak ada satupun di antara mereka yang 
menyelesaikan pendidikan 12 tahun.

Studi dasar ini tidak menemukan adanya anak laki-laki yang menikah di bawah umur 16 tahun.

Rekomendasi: Lihat Rekomendasi 12.

14 Anak perempuan memiliki kemungkinan 6 kali lebih besar untuk sudah menikah pada 
usia 18 tahun dibandingkan anak laki-laki. Studi dasar menunjukkan bahwa pada rumah 
tangga yang tergolong 30% rumah tangga termiskin, 25% anak perempuan akan menikah di 
bawah usia 18 tahun, bandingkan dengan jumlah pada anak laki-laki yang hanya sebesar 4%. 
Tidak ada satupun (hanya 3 dari 1000) di antara anak-anak perempuan yang menikah di bawah 
usia 18 tahun tersebut yang menyelesaikan pendidikan 12 tahun. 

Sekolah saat ini tidak mendukung anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah 
menikah untuk melanjutkan pendidikan mereka. Hal ini berdampak pada kemampuan 
seperempat anak-anak perempuan dalam menyelesaikan pendidikan universal 12 tahun yang 
menjadi kebijakan pemerintah Indonesia sejak tahun 2013.

87 Committee on the Elimination of Discrimination against Women fi fty-second session (2012). Concluding observations of the 
Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Indonesia, p14. Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap 
Perempuan, sesi ke-52 (2012), Observasi Penutup dari Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan: Indonesia, 
hal.14.
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Rekomendasi: Dengan adanya kebijakan baru di bidang pendidikan di Indonesia tentang 
pendidikan universal 12 tahun, Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan 
(Kemendikbud dan Kemenag) selayaknya memikirkan cara untuk mendorong anak perempuan 
dan anak laki-laki (baik yang telah menikah ataupun belum) menyelesaikan pendidikan 12 
tahun.

Lembaga pemerintah melalui kerja sama dengan OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) selayaknya 
melakukan upaya peningkatan kesadaran di seluruh wilayah Indonesia tentang dampak negatif 
perkawinan anak bagi anak-anak perempuan.

15 Analisis terhadap data SUSENAS dan studi dasar ini menegaskan hubungan antara 
kepemilikan akta kelahiran dan prevalensi anak yang menyelesaikan pendidikan 12 
tahun yang dicanangkan Pemerintah Indonesia dalam kebijakan pendidikan universal 
tahun 2013.

Studi dasar ini menemukan bahwa hanya 10% perempuan yang berusia 19-29 tahun yang 
tidak memiliki akta kelahiran dapat menyelesaikan pendidikan 12 tahun mereka. Sebanyak 36% 
perempuan berusia 19-29 tahun yang memiliki akta kelahiran telah menyelesaikan pendidikan 
12 tahun. Angka serupa diperoleh untuk laki-laki usia 19-29 tahun.

Rekomendasi: Semua sekolah harus (i) mendapat informasi tentang kepemilikan akta kelahiran 
seorang anak serta apakah orang tua mereka memiliki akta/buku nikah, dan (ii) memfasilitasi 
kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah dalam memberikan akta kelahiran bagi anak 
(dan bila perlu, akta/buku nikah bagi orang tua mereka) melalui pemberian layanan identitas 
hukum secara terpadu.

16 Studi dasar ini menemukan bahwa sebanyak 16% perempuan yang berusia 19-29 
tahun88 yang berasal dari rumah tangga miskin dapat menyelesaikan pendidikan 12 
tahun mereka di Indonesia. Sebanyak 94% dari perempuan tersebut menikah pada usia 
18 tahun atau lebih atau setelah dewasa.

Rekomendasi: Lihat Rekomendasi 13 di atas.

17 Akta kelahiran merupakan suatu dokumen hukum yang membuktikan usia seseorang, 
dan selayaknya dapat membantu mencegah anak dipekerjakan sebagai buruh, 
mengalami perdagangan anak, ataupun diperlakukan sebagai orang dewasa dalam 
sistem pemidanaan.

Rekomendasi: Diperlukan adanya kolaborasi yang lebih besar antara berbagai lembaga 
pemerintah dalam memberikan akta kelahiran bagi anak, dan bila perlu, akta/buku nikah 
bagi orang tua mereka, termasuk melalui: (i) bidan/tenaga kesehatan yang terlibat membantu 
persalinan, (ii) guru yang terlibat dalam program pendidikan anak usia dini (PAUD), (iii) guru di 
sekolah dasar, (iv) fasilitator/pendamping yang terlibat dalam program-program pembangunan 
sosial di tingkat desa seperti misalnya PNPM Generasi yang kegiatannya turut mencakup anak-
anak putus sekolah, anak-anak dan orang dewasa yang menyandang disabilitas serta kelompok 
rentan lainnya, dan (v) para pejabat yang terkait dengan anak-anak yang tinggal di panti asuhan 
dan tempat-tempat penahanan.

88 Potret tingkat capaian pendidikan tertinggi bagi anak laki-laki dan anak perempuan usia 19-29 tahun memberi gambaran 
yang lebih akurat terkait peluang yang dimiliki anak perempuan dan anak laki-laki saat ini. Ketika populasinya diperbesar 
untuk mencakup seluruh laki-laki dan perempuan usia 19 tahun atau lebih, tingkat capaian pendidikan jauh menurun, karena 
mayoritas penduduk yang berusia lebih tua di Indonesia tidak menyelesaikan pendidikan dasar.
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18 Studi dasar ini menemukan bahwa anak-anak yang memiliki akta kelahiran memiliki 
akses yang lebih baik pada layanan kesehatan dasar. Di saat yang sama, para ibu 
yang anak-anaknya memiliki akta kelahiran juga memiliki akses yang lebih baik pada 
layanan kesehatan.

Rekomendasi: Kerja sama antarlembaga antara dinas/satuan kerja daerah yang berada di 
bawah Kementerian Kesehatan dan dinas catatan sipil harus diperkuat guna memastikan 
agar tiap tenaga kesehatan yang membantu kelahiran seorang anak memberikan informasi 
yang memadai kepada (i) para orang tua, tentang cara mendapatkan akta kelahiran bagi 
anak mereka; dan (ii) dinas catatan sipil untuk menindaklanjuti dengan layanan penjangkauan 
(outreach service) bila orang tua masih belum memintakan akta kelahiran bagi anak mereka 
dalam waktu 60 hari setelah kelahiran.

19 Studi dasar ini menemukan bahwa pada 17 provinsi yang disurvei, dan bagi perempuan pada 
30% rumah tangga termiskin, hanya 5 dari 10 perempuan memiliki KTP: sebanyak 17% 
perempuan di NTB dan Sulawesi Selatan memiliki KTP, dan sebanyak 37% perempuan di NTT 
memiliki KTP. Perempuan menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan hak-hak politik 
mereka, sebagian dikarenakan kesulitan mendapatkan dokumen identitas hukum (seperti KTP) 
yang menjadi prasyarat untuk mendaftar sebagai pemilih. Studi dasar ini juga menemukan 
bahwa di antara perempuan di NTB, NTT, dan Sulawesi Selatan yang mempunyai akta kelahiran, 
mereka 2 sampai 3 kali lebih mungkin memiliki KTP.

Rekomendasi: Lihat Rekomendasi 4 dan 10.

20 Studi dasar ini menemukan bahwa akta kelahiran diperlukan oleh orang dewasa untuk 
masuk menjadi pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah baik di tingkat nasional 
maupun daerah, serta menjadi syarat wajib untuk dapat bekerja di sektor formal dan 
swasta. 

Akta kelahiran harus ditunjukkan saat mengajukan permohonan untuk memperoleh paspor. 
Dengan demikian, akta kelahiran diperlukan bagi tiap orang yang ingin bekerja di luar negeri 
sebagai pekerja migran, serta siapa saja yang mungkin ingin menunaikan ibadah haji atau 
ibadah agama lainnya.

Rekomendasi: Lihat Rekomendasi 10. 

21 Studi dasar ini menemukan bahwa perempuan yang menikah namun tidak dipoligami 
secara statistik memiliki kemungkinan 3 kali lebih besar memiliki akta/buku nikah 
dibandingkan dengan perempuan yang dipoligami dan bukan merupakan istri pertama 
yang pernikahannya tidak dicatatkan. Sebagian besar anak-anak dari perkawinan poligami 
tidak dapat memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tuanya, karena 
orang tua mereka tidak mencatatkan perkawinannya.

Rekomendasi: Lihat Rekomendasi 5. 

22 Studi dasar ini menemukan bahwa pada 17 provinsi yang disurvei dan pada 30% rumah tangga 
termiskin, 90% perempuan kepala keluarga dapat mengakses program beras bersubsidi (Raskin), 
52% dapat mengakses program asuransi kesehatan, dan 41% dapat mengakses program 
bantuan langsung tunai tahun 2009. 

Lihat Rekomendasi pada nomor 4, 5, dan 17.



103BAB 6
SIMPULAN: TEMUAN UTAMA DAN REKOMENDASI

23 Mayoritas perempuan kepala keluarga tidak memiliki dokumen (dalam bentuk kartu 
perlindungan sosial) yang membuktikan bahwa rumah tangga mereka termasuk dalam 
25% rumah tangga termiskin di Indonesia. 

Studi dasar ini menemukan bahwa pada 17 provinsi yang disurvei dan pada 30% rumah tangga 
termiskin, (i) sebanyak 34% keluarga dikepalai perempuan, namun (ii) hanya 24% perempuan 
yang menyatakan statusnya sebagai janda cerai memiliki akta cerai dan dengan demikian dapat 
memperoleh kartu keluarga yang menunjukkan bahwa mereka adalah kepala keluarga. 

Kurangnya kepemilikan kartu perlindungan sosial (KPS) ini berdampak pada akses perempuan 
kepala keluarga pada bantuan cuma-cuma dari pemerintah – seperti pembebasan biaya perkara 
untuk pengesahan perkawinan dan perkara cerai yang disidangkan di Pengadilan di Indonesia.

Rekomendasi: Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan memberikan kartu 
perlindungan sosial bagi perempuan dewasa di suatu rumah tangga agar mereka bisa memiliki 
dokumen yang membuktikan bahwa mereka juga merupakan bagian dari rumah tangga yang 
tergolong 25% rumah tangga Indonesia termiskin. 

Kendala dalam Memperoleh Identitas Hukum

24 SUSENAS dan studi dasar ini menegaskan bahwa alasan utama seseorang tidak 
memiliki dokumen identitas hukum seperti misalnya akta kelahiran atau akta/buku 
nikah ialah (i) mahalnya biaya untuk memperoleh dokumen tersebut (41%); (ii) 
jauhnya jarak ke kantor layanan (15%); dan (iii) kurangnya pemahaman tentang cara 
memperoleh dokumen tersebut (12%), serta (iv) rumitnya proses yang harus dijalani 
(9%).

Rekomendasi: Lihat Rekomendasi pada nomor 4, 25, 26, dan 27.

25 Sebelum UU No. 24/2013 yang merupakan revisi atas UU No. 23 tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan diundangkan pada bulan Desember 2013, biaya akta kelahiran 
(termasuk denda) yang dibebankan oleh dinas catatan sipil bisa mencapai 6 kali lipat 
pendapatan bulanan seseorang yang hidup pada garis kemiskinan Indonesia.

Rekomendasi: Kementerian Dalam Negeri harus meningkatkan kesadaran di kalangan 
pejabat/petugas mereka, serta di kalangan masyarakat umum, bahwa tidak ada lagi biaya dan 
kemungkinan denda apabila diatur demikian dalam peraturan pelaksananya, yang dikenakan 
untuk memperoleh dokumen identitas apapun yang dikeluarkan dinas catatan sipil.
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26 Biaya itsbat nikah (pengesahan perkawinan) dan perkara cerai gugat (cerai yang diajukan pihak 
istri) di Pengadilan Agama bisa mencapai 1 hingga 10 kali lipat pendapatan bulanan seseorang 
yang hidup pada garis kemiskinan Indonesia, tergantung pada seberapa jauh lokasi pengadilan 
dari tempat tinggal para pihak.

Biaya cerai talak (cerai yang diajukan pihak suami) di Pengadilan Agama bisa mencapai 2 hingga 
16 kali lipat pendapatan bulanan seseorang yang hidup pada garis kemiskinan Indonesia, 
tergantung pada seberapa jauh lokasi pengadilan dari tempat tinggal para pihak. 

Rekomendasi: Mahkamah Agung RI perlu melanjutkan dukungan dan memastikan adanya 
anggaran yang memadai untuk pemberian layanan terpadu dan berbagai pembaruan di bidang 
akses pada keadilan yang memfasilitasi perempuan, masyarakat miskin, dan warga yang 
tinggal di daerah terpencil dalam mengakses pengadilan untuk mendapatkan pengesahan atas 
perkawinan mereka serta untuk mengajukan perkara cerai.

Studi dasar ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung RI mempertimbangkan 
mengeluarkan suatu arahan (juklak/juknis) yang memungkinkan dikeluarkannya surat panggilan 
secara kolektif untuk perkara pengesahan perkawinan, karena hal tersebut dapat secara 
signifi kan mengurangi biaya perkara bagi pemohon yang tinggal jauh dari gedung pengadilan.

27 Untuk memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah dan ibu, orang tua harus 
berurusan dengan hingga tiga lembaga untuk: (i) mendapatkan pengesahan perkawinan di 
Pengadilan; dan/atau (ii) memperoleh akta/buku nikah di KUA atau catatan sipil; dan/atau (iii) 
memperoleh akta kelahiran di catatan sipil. Tingkat kerumitan, waktu, dan biaya yang harus 
ditanggung untuk berurusan dengan tiga lembaga tersebut melampaui tingkat kemampuan 
banyak rumah tangga, khususnya rumah tangga miskin.

Rekomendasi: Lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab memberikan dokumen 
identitas hukum selayaknya memberikan informasi pada masyarakat tentang cara mereka 
akan bekerja sama dalam menyelenggarakan layanan terpadu dan layanan keliling, termasuk 
informasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Layanan terpadu ialah ketika 
beberapa lembaga memberikan layanan identitas hukum pada saat yang bersamaan dan di 
tempat yang sama, dan mengurangi biaya serta upaya yang diperlukan untuk memperoleh akta 
kelahiran dan akta/buku nikah. Selain itu, informasi dan dukungan yang membantu kelompok 
masyarakat yang paling rentan dalam menjalani proses di Pengadilan dan di dinas catatan sipil 
juga menjadi penting, khususnya mengingat rendahnya tingkat pendidikan warga yang tidak 
memiliki dokumen identitas hukum.

28 Orang yang menyandang disabilitas menghadapi berbagai kendala tambahan ketika melakukan 
perjalanan, sekalipun dengan jarak tempuh singkat, untuk memperoleh layanan identitas 
hukum. Di beberapa kabupaten, kemungkinan tidak ada sarana angkutan yang dapat diakses 
penyandang disabilitas fi sik untuk menuju ibu kota kabupaten. Selain itu, kurangnya layanan 
pendukung, seperti juru bahasa-isyarat yang berkualitas yang dapat membantu komunikasi 
dengan tuna rungu, serta penggunaan format alternatif dalam penyajian materi (huruf Braille, 
video dengan bahasa isyarat, bahan audio).

Rekomendasi: Lihat Rekomendasi pada nomor 25 dan 27.
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Proses Memperoleh Identitas Hukum

29 Pada tahun 2011, Kementerian Agama mencatat sebanyak 2 207 364 pernikahan di 
Indonesia. Karena kurang dari 50% pasangan di Indonesia memiliki akta/buku nikah, 
diperkirakan bahwa tiap tahun ada lebih dari 2 juta pasangan di Indonesia yang 
tidak mencatatkan pernikahan mereka.  Dampak tersembunyi dari pernikahan yang tidak 
dicatatkan ialah bahwa anak-anak dari pernikahan tersebut tidak dapat memiliki akta kelahiran 
yang mencantumkan nama ayah dan ibu mereka.

Rekomendasi: Kementerian Agama selayaknya melibatkan berbagai OMS (Organisasi 
Masyarakat Sipil), tokoh masyarakat dan tokoh agama di tingkat desa untuk dapat 
meningkatkan persentase pasangan yang memiliki akta/buku nikah.

30 Perkara cerai merupakan kelompok perkara terbesar yang ditangani dalam sistem 
peradilan Indonesia. Sebanyak 93% dari 430 000 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama 
di tahun 2013 merupakan perkara cerai dan pengesahan perkawinan (itsbat nikah). Di tahun 
2013 ada sebanyak 24 568 perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri, dan sebanyak 
9866 perkara (atau 40%) di antaranya merupakan perkara perceraian.

Sebanyak 69% perkara perceraian di Indonesia diajukan oleh perempuan. Sebanyak 
95% perkara gugatan cerai yang diajukan perempuan tersebut dikabulkan Pengadilan Agama.

Rekomendasi: Mahkamah Agung RI perlu melanjutkan pembaruan yang dilakukan di bidang 
akses pada keadilan, yang memfasilitasi perempuan, masyarakat miskin, dan warga yang 
tinggal di daerah terpencil dalam mengakses Pengadilan untuk mendapatkan pengesahan atas 
perkawinan mereka serta untuk mengajukan perkara cerai.

31 Sejak diundangkannya UU No. 24/2013 pada 24 Desember 2013, tidak ada lagi 
biaya yang dibebankan Kementerian Dalam Negeri bagi warga non-muslim untuk 
memperoleh akta nikah, sedangkan warga muslim masih tetap harus membayar biaya 
untuk memperoleh buku nikah dari Kementerian Agama. Hal ini tidak sejalan dengan 
ketentuan non-diskriminasi dalam UUD 1945 karena adanya perbedaan perlakuan bagi Warga 
Negara Indonesia dalam memperoleh akta perkawinan dari pemerintah yang didasarkan pada 
agama mereka89.

Rekomendasi: Kemenag selayaknya mempertimbangkan untuk menerapkan pendekatan yang 
sama seperti yang digunakan oleh Kemendagri, dan membebaskan seluruh biaya pemerolehan 
buku nikah, agar tidak ada pembedaan biaya antara warga non-muslim yang memperoleh 
akta nikah secara gratis dari Kemendagri dan warga muslim yang harus membayar biaya untuk 
memperoleh buku nikah dari Kemenag.

32 UU No. 24/2013 tentang Perubahan UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan 
menyatakan bahwa apabila: (i) suatu pernikahan telah dilangsungkan secara agama dan 
(ii) pihak ayah menandatangani sebuah pernyataan yang mengakui bahwa ia adalah ayah 
dari seorang anak, dinas catatan sipil akan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak yang 
menerangkan adanya pengakuan oleh ayah dan ibu bahwa mereka adalah orang tua anak 
tersebut (Pasal 49). Seorang anak memerlukan pernyataan pengakuan anak oleh ayah tersebut 
agar ia dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Rekomendasi: Ketika Kemendagri menyusun rancangan peraturan pelaksana untuk UU No. 
24 tahun 2013 (Pasal 49) tentang Administrasi Kependudukan, perlu/penting adanya kejelasan 
bahwa seorang anak juga dapat memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ibu dan 
ayahnya.
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33 UU No. 24/2013 tentang Perubahan UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan 
menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk secara aktif menjangkau 
masyarakat agar mencatatkan kelahiran, perkawinan, perceraian dan peristiwa-peristiwa lainnya 
yang berkaitan dengan identitas hukum. Mahkamah Agung RI juga telah mengalokasikan 
sumber-sumber anggaran agar Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dapat memberikan 
layanan sidang di luar gedung pengadilan atau keliling.

Rekomendasi: Kemendagri (melalu kerja sama dengan pemerintah daerah) dan Kemenag akan 
perlu memberikan anggaran yang memadai bagi kantor dinas catatan sipil dan kantor urusan 
agama untuk dapat memberikan layanan identitas hukum secara keliling dan terpadu di sekolah, 
tempat layanan kesehatan, dan lokasi-lokasi lainnya di desa. 

Tanggapan dari Sistem

34 Mahkamah Agung telah memprakarsai tercapainya keterbukaan informasi bagi 
masyarakat tentang kegiatan di Pengadilan di Indonesia. Keterbukaan ini dicapai 
melalui publikasi Laporan Tahunan sejak tahun 2005 serta akses daring (dalam-jaringan, 
on-line) pada data statistik perkara dan putusan pengadilan.

Dalam satu dasawarsa terakhir, Peradilan Agama telah mengembangkan sistem manajemen 
perkara secara elektronik untuk mengumpulkan data dari 359 Pengadilan Agama dan 29 
Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia. Peradilan Agama memiliki tingkat transparansi 
yang signifi kan terkait data perkara serta informasi tentang kegiatan di pengadilan, yang kini 
dapat dilihat oleh masyarakat secara daring (dalam-jaringan, online) melalui www.badilag.net 
dan www.infoperkara.badilag.net.

Peradilan Umum saat ini memiliki sistem manajemen perkara secara elektronik untuk 
mengumpulkan data dari 350 Pengadilan Negeri dan 30 Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. 
Informasi manajemen perkara ini dapat dilihat dalam bentuk agregat oleh staf Mahkamah 
Agung RI (Badilum) namun belum dapat tersedia bagi publik.

Rekomendasi:  Peradilan Umum mungkin perlu mempertimbangkan memasukkan rangkuman 
data perkara di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dari sistem informasi manajemen 
perkara mereka di CTS secara daring (dalam-jaringan, on-line) sehingga data tersebut dapat 
diakses publik seperti halnya yang dilakukan oleh Peradilan Agama yang memberikan 
rangkuman informasi perkara melalui www.infoperkara.badilag.net

35 Tidak ada data catatan sipil yang dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dapat 
diakses publik terkait jumlah akta kelahiran dan akta/buku nikah yang diterbitkan. Kementerian 
Agama mempublikasikan jumlah keseluruhan pernikahan yang dicatatkan dalam Laporan 
Tahunan mereka, namun tidak memberikan data terpilah per kabupaten/kota.

Rekomendasi: Sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No 14 tahun 2008), 
Kemendagri dan Kemenag harus mempublikasikan laporan tahunan tentang kinerja atau 
pertanggungjawaban mereka, yang menguraikan layanan publik apa saja yang telah diberikan 
pada tahun sebelumnya. Laporan tahunan ini idealnya memasukkan informasi berupa data 
terpilah berdasarkan usia, jenis kelamin, dan status disabilitas orang yang memperoleh dokumen 
identitas hukum, serta data terpilah berdasarkan kabupaten/kota.

89 UUD 1945 Pasal 28I (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak 
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
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36 Di tahun 2010, para klien/pengguna layanan pengadilan yang tidak memiliki pendamping untuk 
membantu urusan hukum mereka di Pengadilan belum bisa mengakses Pos Pelayanan Hukum 
yang memberikan layanan nasihat hukum di Pengadilan Agama. Di tahun 2012, lebih dari 55 
000 pencari keadilan di Pengadilan Agama menerima nasihat hukum yang diberikan secara 
gratis melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) independen yang bertempat di Pengadilan 
Agama. Di tahun 2014, Mahkamah Agung RI menyisihkan anggaran untuk layanan ini, yang 
memungkinkan para pengguna layanan pengadilan yang tidak memiliki pendamping untuk 
membantu urusan hukum mereka di Pengadilan mengakses layanan nasihat hukum di 74 
Pengadilan Agama dan 56 Pengadilan Negeri.

Rekomendasi: Pengadilan yang tidak memiliki Pos Pelayanan Hukum yang memberikan layanan 
nasihat hukum dengan pendanaan semacam ini perlu mempertimbangkan berkolaborasi dengan 
klinik bantuan hukum dari perguruan tinggi.

37 Di tahun 2014, jumlah anggaran APBN yang diberikan kepada Peradilan Agama melalui 
DIPA Mahkamah Agung RI untuk membebaskan biaya perkara, mengadakan sidang 
keliling, dan memberikan layanan nasihat hukum di gedung pengadilan, mencapai 13 
kali lebih besar dibandingkan angka di tahun 2007.

Akan tetapi Peradilan Agama masih belum mampu memberikan pembebasan biaya perkara 
dan mengadakan sidang keliling bagi 14% masyarakat yang mewakili populasi masyarakat 
desa yang hidup di bawah garis kemiskinan Indonesia. Di tahun 2012, Peradilan Agama 
menyidangkan 7% perkaranya melalui sidang keliling, dan 3% dari seluruh pencari keadilan 
berhasil mendapatkan pembebasan biaya perkara.

Rekomendasi: Mahkamah Agung RI selayaknya berupaya melanjutkan meningkatkan anggaran 
yang disediakan bagi Peradilan Agama yang dimaksudkan untuk memperluas layanan akses 
pada keadilan, seperti misalnya pembebasan biaya perkara dan penyelenggaraan sidang keliling 
dan layanan nasihat hukum (pos pelayanan hukum) di gedung pengadilan sejalan dengan 
kebutuhan masyarakat. Mahkamah Agung RI juga perlu melanjutkan kerja sama dengan OMS 
untuk menyampaikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat terkait pembebasan biaya 
perkara dan layanan sidang di luar gedung pengadilan atau keliling.

38 Ketua MA dan dan jajaran pemimpin di MA, para Ketua Pengadilan Tinggi, serta Ketua 
Pengadilan baik di lingkungan Peradilan Agama maupun Peradilan Umum terbukti 
merupakan penggerak utama dalam meningkatkan akses ke pengadilan dalam perkara 
itsbat nikah dan perkara cerai bagi perempuan, masyarakat miskin, dan para pencari 
keadilan yang tinggal di daerah terpencil.

Sejak 2009:
 jumlah perkara yang disidangkan melalui sidang keliling di tingkat desa naik dua kali lipat. 

Pada tahun 2012 pengadilan agama menyidangkan lebih dari 23 000 perkara melalui sidang 
keliling

 jumlah perkara itsbat nikah (pengesahan perkawinan) yang diajukan di 359 pengadilan 
agama di seluruh Indonesia naik tiga kali lipat. Pada tahun 2013, pengadilan agama 
menyidangkan lebih dari 35 000 perkara itsbat nikah

 jumlah perkara yang diajukan masyarakat miskin yang kemudian mendapatkan pembebasan 
biaya perkara naik empat kali lipat. Pada tahun 2012, pengadilan agama menyidangkan 
lebih dari 12 000 perkara yang mendapatkan pembebasan biaya perkara

Rekomendasi: Mahkamah Agung RI selayaknya menggunakan Basis Data Terpadu kemiskinan 
sebagai salah satu sumber data dalam memberikan pembebasan biaya perkara pengadilan dan 
biaya layanan bagi keluarga/rumah tangga paling miskin dan paling rentan.
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