
Survey Baseline Hambatan dan Peluang Pencatatan Kelahiran 

di Kabupaten TTS 

 
Anak adalah anugrah dan titipan dari Tuhan yang perlu di jaga dan dilindungi. Kelahiran seorang 

anak tentu membawa kebahagiaan ditengah-tengah keluarga. Oleh karena itu setiap orangtua 

bertanggungjawab untuk mendidik dan membimbing anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang 

berguna bagi keluarga, bangsa dan negara. Tidak hanya itu, orangtua juga bertanggungjawab 

untuk memenuhi hak dan kewajiban terhadap anak-anaknya baik hak bermain, mendapatkan 

pendidikan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan nama (identitas), mendapatkan status 

kebangsaan, mendapatkan makanan, akses kesehatan, rekreasi, kesamaan dan peran dalam 

pembangunan. Dari  10 hak diatas ada hak yang paling mendasar yakni hak untuk mendapatkan 

nama (identitas) dan status kebangsaan yang dibuktikan dengan adanya dokumen akte kelahiran.  

Tapi kenyataannya hingga hari masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan akta lahir, 

termasuk anak-anak di Kab. Timor Tengah Selatan (TTS)  dan Kab. Timor Tengah Utara (TTU). 

Berdasarkan data Dispendukcapil Kab. TTS jumlah anak di Kab. TTS usia 0-18 tahun ada 162.380, 

82.764 di antaranya belum memiliki akta kelahiran. Sedangkan untuk wilayah sasaran project di           

7 Kec. Ada 1.687 anak yang belum memiliki akta kelahiran, belum termasuk kelahiran baru yang 

belum didaftar. 

Ada banyak hambatan dalam proses pencatatan akta kelahiran di Kab. TTS karena itu Sanggar 

Suara Perempuan bekerjasama dengan Plan Internasional Area Timor untuk Project Count Every 

Child melakukan identifikasi hambatan-hambatan serta peluang-peluang yang harus dikembangkan 

untuk meningkatkan pencatatan akta kelahiran anak baik di Kab. TTS maupun TTU.  

Oleh karena itu lewat program ini, SSP telah melakukan pengambilan baseline data  melalui 

wawancara. Responden yang terlibat terdiri dari Penyedia Layanan, orang tua baik ayah maupun 

ibu, anak laki-laki, anak perempuan, ayah dengan disabilitas, Ibu dengan disabilitas, anak laki-laki 

dan perempuan dengan disabilitas serta ibu atau ayah dari keluarga miskin 

Project ini menekankan bagaimana melakukan inovasi pencatatan kelahiran untuk mengatasi 

hambatan yang ada di Kab. TTS dan TTU dengan target 2500 anak di 56 desa yang ada di 7 

kecamatam memiliki akte kelahiran  dan 10.000 orang tua mendapatkan informasi tentang 

pentingnya kepemilikan akta kelahiran.  

Untuk kab. TTS, baseline data dilakukan di 8 desa di 4 kecamatan yakni Kecamatan Mollo 

Selatan : Desa Oinlasi, Biloto, Kecamatan Batu Putih: Desa Benlutu, Kecamatan Amanuban Timur: 

Desa  Oelet dan Oeekam, Kecamatan Amanatun Selatan: Desa Fatulunu. 

Selain mengidentifikasi dan menemukan hambatan serta peluang, diharapkan ada perbaikan 

pelayanan ke depan. Dan, diharapkan para orang tua dapat memenuhi hak anak untuk 

mendapatkan akta kelahiran tanpa ada diskriminasi karena anak laki-laki dan perempuan 

mempunyai hak yang sama.  

  

  



 


