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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk 

terbanyak, menurut data United Nation (2021) Indonesia menempati posisi keempat di dunia 

setelah China, India, dan Amerika. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah 

penduduk Indonesia per Juni 2021 adalah sebanyak 272,6 juta jiwa yang terdiri dari 137,8 juta 

penduduk laki-laki dan 134,8 juta penduduk perempuan. (BPS.2021. 

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/WVRlTTcySlZDa3l

UcFp6czNwbHl4QT09/da_03/1). Sebanyak 32,4 persen dari jumlah total penduduk Indonesia 

adalah anak-anak (usia 0-17 tahun) atau sebanyak 88,3 juta jiwa. Saat ini Indonesia sedang 

mengalami bonus demografi, dimana penduduk usia produktif (15-65 tahun) lebih banyak 

daripada penduduk usia yang tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan lebih dari 65 tahun). 

Sementara itu jendela peluang terbesar terjadi pada tahun 2020-2035, di mana 

Dependency Ratio mencapai titik terendah (Adioetomo & Elda, 2018:3). Sumber daya manusia 

unggul harus di siapkan sejak dini, sebab itu perlindungan terhadap anak harus dilakukan agar 

anak tumbuh dan berkembang dengan baik. 

Anak adalah bagian dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, yakni sebagai 

generasi penerus bagi pembangunan nasional. Secara fisiologis anak dikategorikan sebagai 

kelompok rentan, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa yang termasuk dalam kelompok rentan adalah orang 

lansia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan 

jaminan pemenuhan hak-hak anak tanpa perlakuan diskriminatif. 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk yang masih di 

dalam kandungan. Perlindungan anak menurut  Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak adalah segala kegiatan  untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 

hidup,  tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan  diskriminasi.
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Berbagai macam kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia 

dalam rangka  perlindungan anak. Salah satunya adalah kebijakan pengembangan 

Kota Layak Anak, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu 

“Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah 

kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui 

pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia 

usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, 

program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak”.  

Proses pengembangan Kota Layak Anak tentu tidak semudah yang terlihat, 

langkah dan juga kebijakan pemerintah selama ini belum dapat membuahkan hasil 

yang maksimal seperti yang diharapkan. Terbukti dari Indonesia menduduki 

peringkat 106 dari  182 negara dalam hal pemenuhan hak anak menurut KidsRights 

Index atau  Indeks Hak Anak pada tahun 2021, yang mana tidak jauh berbeda dari 

tahun tahun sebelumnya. Setiap tahun KidsRights Foundation bersama Universitas 

Erasmus Rotterdam: Erasmus School of  Economics dan International Institute of 

Social Studies membuat ranking  berdasarkan data UNICEF dan Konvensi Hak 

Anak PBB, yang diratifikasi oleh  165 negara. Penilaian tersebut untuk 

mengidentifikasi tren global dalam hal  pemenuhan dan perlindungan hak anak. 

Rangking tersebut menggambarkan  implementasi setiap negara, terhadap prinsip-

prinsip umum hak anak yang dilahirkan Konvensi Hak-hak Anak, khususnya dalam 

hal kebijakan pemerintah  seputar hak anak. 

(kidsrightsindex.2021.http://www.kidsrightsindex.org, diakses pada 17 Maret 

2022). 

Indonesia menempati posisi ke 7 dalam Indeks Hak Anak 

bila  dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara pada tahun 2021. Hal 

ini berarti pemenuhan hak anak di Indonesia masih tertinggal dibanding 6 
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negara  lain di Asia Tenggara, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, 

Brunei Darussalam, dan Filipina. Berikut datanya :   

Tabel 1. Indeks Hak Anak di Asia Tenggara Tahun 2021 

No. Negara Skor  
Peringkat 

Dunia 

1. Thailand 0,889 10 

2. Malaysia 0,834 31 

3. Singapura  0,817 45 

4. Vietnam 0,788 58 

5. Brunei Darussalam 0,769 74 

6. Filipina 0,760 79 

7. Indonesia 0,695 106 

8. Timor Leste 0,669 114 

9. Laos 0,656 117 

10. Kamboja 0,610 127 

11. Myanmar 0,595 132 

Sumber : www.kidsrightsindex.org 

 

Pelayanan publik (public service) merupakan perwujudan dari fungsi 

aparatur negara untuk menyejahterakan masyarakat sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Bidang 

pelayanan publik yang mengurusi identitas penduduk yakni administrasi 

kependudukan. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 2 bahwa 

setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Dan 

dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai peran penting 

sebagai instansi  pelaksana administrasi kependudukan yang diharapkan mampu 

memberikan  identitas hukum untuk semua kalangan. 

KIA adalah salah satu dokumen kependudukan dan merupakan kebijakan 

baru dari pemerintah yang diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Adapun yang menjadi 
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pertimbangan kebijakan tersebut diantaranya adalah bahwa sebelum adanya KIA 

anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah serta tidak memiliki kartu 

identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Program Kartu  Insentif Anak 

merupakan salah satu program yang dilakukan oleh Pemerintah  Kota Surakarta 

untuk merintis Kota Layak Anak. Kota Surakarta sebagai salah satu kota yang 

ditunjuk untuk pilot project pengembangan Kota Layak Anak menunjukkan hasil 

yang positif, hal tersebut dibuktikan dengan selama beberapa tahun terakhir Kota 

Surakarta memenangkan kategori utama untuk Kota Layak 

Anak.(Kompas.2021.https://nasional.kompas.com/read/2021/07/29/14105281/275

-daerah-dapat-penghargaan-kabupaten-kota-layak-anak?page=all. diakses pada 15 

Maret 2022). Dalam Kerja sama kemitraan dengan pihak ketiga tersebut, dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil mendapatkan data-data yang nanti dapat 

digunakan sebagai bahan untuk meninjau ulang mengenai apa yang sebenarnya 

diperlukan dalam membuat inovasi atau kebijakan kedepannya. 

Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, 

karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang 

merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, 

kondisi, atau situasi (Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data 

Indonesia). Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2013 data kependudukan 

adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari 

kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Database Kependudukan 

yang mutakhir dan akurat akan sangat mendukung dalam perencanaan kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dimaksud. Pemutakhiran 

Database kependudukan tersebut dilakukan agar hasil pemutakhiran benar-benar 

dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Informasi dan publikasi terkait dengan e-KTP, NIK, database 

kependudukan dan aspek terkait lainnya sudah banyak ditemukan, namun terkait 

dengan pemanfaatan data kependudukan di pemerintah kabupaten/kota 

(Pemkab/Pemkot) masih minim. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk 
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melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut dengan menuliskannya dalam 

penulisan tugas akhir yang berjudul ”Optimalisasi Pemanfaatan Data Balikan 

Kartu Identitas Anak (KIA) Dalam Rangka Perwujudan Kota Layak Anak 

(Studi Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Surakarta)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis 

merumuskan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti antara lain: 

1. Bagaimana optimalisasi pemanfaatan data balikan KIA di Dinas 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta? 

2. Apa hambatan dalam pengolahan data balikan KIA di Dinas Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Objektif 

a) Mengetahui dan mengkaji optimalisasi pemanfaatan data balikan KIA di 

Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta 

dalam rangka perwujudan kota layak anak 

b) Mengetahui dan mengkaji hambatan dalam pengolahan data balikan KIA di 

Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta 

dalam rangka perwujudan kota layak anak 

 

2. Tujuan Subjektif 

a) Memperoleh data dan informasi secara lengkap dan terperinci terkait  

masalah yang diteliti sebagai bahan utama penyusunan tugas akhir  guna 

memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  Terapan Sosial 

pada Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret.  
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b) Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis pada  bidang 

ilmu Demografi dan Pencatatan Sipil khususnya administrasi  kependudukan 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang demografi dan pencatatan sipil 

khususnya bidang administrasi kependudukan. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, literatur maupun 

bahan informasi ilmiah mengenai pemanfaatan data balikan dalam 

penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). 

 

2. Manfaat Praktis 

a) Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis 

sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu 

yang diperoleh. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi 

Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta 

dalam optimalisasi data balikan dari kartu identitas anak (KIA) 

 

 

 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan. 

Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati  oleh indera manusia, 

sehingga orang lain dapat mengamati dan  mengetahui cara-cara yang digunakan 

(Sugiyono, 2013:2). Pada  penelitian ini dilakukan secara langsung di Dinas 

Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kota Surakarta.  
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2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian 

deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin  tentang 

manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono  Soekanto, 2019:10). 

Sifat penelitian deskriptif dalam penelitian ini  bertujuan untuk memberikan data 

dan gambaran secara jelas mengenai  hambatan dan optimalisasi penerapan data 

balikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Surakarta.  

3. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada tempat 

yang alamiah dan penelitian tidak  membuat perlakuan, karena peneliti dalam 

mengumpulkan data bersifat  emic, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber 

data, bukan pandangan  peneliti sehingga informan diperlukan dalam penelitian 

empiris untuk  mendapatkan data secara kualitatif (Sugiyono, 2013:6).  

4. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Administrasi Kependudukan 

dan  Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Kompleks Balai Kota Surakarta, Jl. 

Jendral. Sudirman Nomor 2, Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota 

Surakarta, Jawa Tengah 57111. Lokasi ini dipilih oleh penulis karena Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta dinilai dapat menjadi 

pertimbangan serta percontohan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

di daerah lain untuk melakukan optimalisasi data kependudukan khususnya KIA 

untuk membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak. 

5. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua) jenis, yaitu:  

a) Data Primer  

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan  data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013:225). 
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Adapun data  primer atau data dasar (primary data atau basic data) 

diperoleh  secara langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga  

masyarakat, melalui penelitian (Soerjono Soekanto, 2019:12). Yang 

termasuk sumber data primer adalah: 

1) Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa 

jawaban lisan melalui wawancara atau dalam konteks penelitian ini 

disebut dengan informan. Dalam sumber data ini yang termasuk 

informan adalah bidang pengelolaan informasi dan administrasi 

kependudukan dan pemanfaatan data; 

2) Place, yaitu sumber data yang diperoleh dari gambaran tentang 

situasi kondisi yang berlangsung berkaitan dengan masalah yang 

dibahas dalam penelitian; 

3) Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa 

huruf angka, gambar atau simbol-simbol lain. 

4) Interview, wawancara atau interview merupakan salah satu wujud 

dari komunikasi interpersonal dimana merupakan suatu bentuk 

komunikasi yang langsung tanpa perantara media antar individu, 

dalam hal ini peran sebagai pembicara dan pendengar dilakukan 

secara bergantian, serta sering kali peran itu menyatu, dan 

melibatkan proses tanya jawab. Jadi wawancara yaitu sumber data 

yang disajikan dari hasil yang diperoleh Ketika tanya jawab dengan 

narasumber. 

b) Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung  

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain  atau 

lewat dokumen (Sugiyono, 2013:225). Adapun data sekunder  (secondary 

data) antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi,  buku-buku, hasil-

hasil penelitian yang berwujud laporan, buku  harian, dan seterusnya 

(Soerjono Soekanto, 2019:12).  
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6. Teknik Pengumpulan Data  

Menurut Djaman Satori dan Aan Komariah pengumpulan data dalam 

penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang 

diperlukan (Djaman Satori dan Aan Komariah, 2011:103). Dalam pengumpulan 

data ada 3 metode yang digunakan oleh peneliti, diantaranya adalah metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun penjabaran dari ketiga metode 

tersebut yaitu: 

a) Observasi 

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian 

dengan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam 

konteks natural, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi 

(Supriyati, 2011:46). Sedangkan menurut Sugiyono, observasi adalah 

teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan 

dengan teknik yang lain. Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga 

obyek-obyek alam yang lain (Sugiyono, 2009:144) Dari pengertian diatas 

penulis menyimpulkan bahwa Observasi adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengadakan pengamatan 

secara langsung kedalam perusahaan untuk mendapatkan bukti-bukti 

yang dapat mendukung dan melengkapi hasil penelitian di Dinas 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. 

b) Wawancara  

Pengertian wawancara menurut Esterberg yang diterjemahkan 

oleh Sugiyono (2009:72) adalah sebagai berikut "Pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.” 

Menurut Supriyati wawancara adalah cara yang umum dan ampuh 

untuk memahami suatu keinginan atau kebutuhan. Wawancara adalah 

teknik pengambilan data melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan 

kepada responden (Supriyati, 2011:48). 

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa wawancara 
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adalah teknik pengumpulan data berupa sebuah tanya jawab yang dapat 

dilakukan secara langsung antar penulis dan pihak yang berhubungan 

dengan objek yang sedang diteliti penulis. 

 

c) Studi Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenal 

hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

notulen, rapot, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006:158). Dokumen 

merupakan catatan peristiwa lampau. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif. 

7. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  teknik 

analisis data kualitatif. Data yang diperoleh penulis akan disusun  dan dianalisis 

agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam teknik analisis data  kualitatif ini 

menggunakan model Miles dan Hubberman yaitu reduksi  data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2013:246). Dengan 

pengertian sebagai berikut: 

a) Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data berarti merangkum, memilih data yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat  kategorisasi, dan 

membuang data yang dianggap tidak penting bagi  penelitian (Sugiyono, 

2013:247).  

b) Sajian Deskripsi Data (Data Display) 

Penyajian  data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar  kategori, flowchart dan sejenisnya. Miles and Huberman 

menyatakan  “the most frequent form of display data for qualitative 

research data in  the past has been narrative text” atau yang paling sering 

digunakan  untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 
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dengan teks  yang bersifat naratif (Sugiyono, 2013:249). 

c) Penarikan Kesimpulan (Conclusion)  

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk mengemukakan jawaban 

dari rumusan masalah yang  didukung oleh data-data hasil penelitian 

(Sugiyono, 2013:252).  

 

F. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan tugas akhir bertujuan untuk memberikan  

gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan tugas akhir  yang 

sesuai dengan aturan dalam penulisan tugas akhir. Maka dari itu,  penulis 

menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan tugas akhir yang  terdiri dari 

4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini  adalah sebagai 

berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan menjabarkan mengenai Latar  

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,  

Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika 

Penulisan Tugas Akhir.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis akan menuliskan landasan teori yang  

bersumber pada bahan hukum yang penulis gunakan.  

Landasan teori ini meliputi tinjauan mengenai optimalisasi,  

Kota Layak Anak, pelayanan  administrsi kependudukan, 

Kartu Identitas Anak (KIA), dan pemanfaatan data 

kependudukan.  Pada bab ini penulis juga memaparkan 

tentang kerangka pemikiran guna memudahkan dalam 

pemahaman alur  berpikir penulis.  
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian  yang 

diperoleh yaitu mengenai optimalisasi dan hambatan data 

balikan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam  rangka 

perwujudan  di Dinas Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Surakarta. 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan yang  

diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, serta  

mengemukakan saran penulis yang relevan terhadap  

permasalahan yang diteliti. 
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