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Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Penukal

Abab kmatang Ilir Nomor 050 Tahun 2016, tentang Penjabaran

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Penukal Abab kmatang Ilir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ihbupaten Penukal Abab

kmatang Ilir.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintahan Peraturan Daerah

dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi

dan T\rgas Pembantuan;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33,

Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 terftang Perlindungan

Anak (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OO2 Nomor
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109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

423s1;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia {kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 63 Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

6. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013

tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab kmatang Ilir di

Provinsi Surnatera Selatan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 54OO);

8. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 232, tambahan l-embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5475);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 244, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun

2Ol2 tefiang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37

Tahun 2OO7 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2OO6 tentang Administrasi Kependudukan;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah (I.embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2OO4

tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);



13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2OO8

tentang Persyaratan dan Tata Cara Penda-ftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil;

14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2OO9 tentang

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk

Kependudukan Secara Nasional;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemerintahan Dalam

Negeri di Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l1 Tahun 2O1O tentang

Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan

bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lO Tahun 2Oll tentang

Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai Akibat

Perubahan Alama!

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pengkajian, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan;

19. Peraturan Menteri Datram Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang

Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Pemerintah Provinsi

dan Kabupaten/ Kota;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubtk Indonesia Nomor 68

Tahun 2Ol2 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan ;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2Ol5 tentang

Persyaratan, Ruang Ling!<up dan Tata Cara Pemberian Hak

Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data

Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9

Tahun 20ll tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda

Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara

-3-
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Nasional;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63

Tahun 2016 Tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi

Petugas Khusus;

PER,ATI'RAI| BT'PATI PEI{T'XAL ABAB LEilATAITG ILIR TEIITA,I{G

PEN,IT.'UX PELATSAITAAI{ DA,r TEXTIS PETY-ELEICGGARAAI{

ADTIIfISTRASI XEPEITDI'DI'XAT DAlt PETCATATAT SIPIL

XABT'PATEI{ PEITT'ITAL A.BAB LEU,ATANG ILIR

BAB I
KETEI{TUAN T'UUU

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kebupaten Penukal Abab kmatang llir.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebageimana dimaksud dalam

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Penukal Abab lematang Ilir.

5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan

penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen

kependudukan dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran

Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan

publik dan pembangunan sektor lain.

6. Instansi Pelaksana adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Kabupaten Penukal Abab I*matang Ilir yang bertanggung jawab

dan berwenang, melaksanalan pelayanan dalam urusan

MEUUTUSKAN
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Administrasi Kependudukan.

7. Instansi Pelaksana adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab kmatang Ilir yang

bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan

dalam urusan administrasi kependudukan;

8. Camat adalah Kepala Kecamatan dljajaran Pemerintah

Kabupaten Penukal Abab Lematang IIir;

9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Jajaran Pemerintah

Kabupaten Penukal Abab tematang Ilir;

10. Kepala Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setemlat, berdasarkan asal-

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

I l. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan

penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan

melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan

informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan

hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor

lainnya;

12. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil adalah meliputi peristiwa kependudukan dan peristiwa

penting berupa pindah datang, perubahan alamat serta status

tinegal terbatas menjadi tinggal tetaF begi orang asing,

kelahiran, kematian, l,ahir mati, perkawinan, perceraian dan

peristiwa penting lainnya;

13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang

masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia

sesuai degan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

14. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia

asli dan orang-orang bangsa Lain yang disahkan dengan undang-

undang sebagai Warga Negara Indonesia;
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15. Anak adalah penduduk yang brusia kurang dari 17 (tujuh

belas) tahun dan belum menikah;

16. Orang Asing adalah orang bukan Negara Indonesia;

17. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal

dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik

Indonesia dan telah mendapat izin tin8gal terbatas dari instansi

yang berwenang;

18. Orang Asing Tinggal fstap adalah orang asing yang berada

dalam Wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin

tinggd tetap dari instansi yang berwenang;

19. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya

disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang

meng:alami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk

yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau

bertempat tinggal di daerah terbelakang;

2O.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya

disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi

pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat
penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

sebagai satu kesatuan;

21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang

diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan

hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

22. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data

agregat yang terstruktur sebog4r hasil dari kegiatan pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil;

23. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan

yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling

berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat

keras, dan jaringan komunikasi data;

24.Administrator Database Kependudukan yang selanjutnya

disebut ADB, adalah petugas yang mengelola Database

Kependudukan pada penyelenggara Pemerintah Daerah atau
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Instansi Pelaksana, dan Pengguna Data yang diberi hak akses

oleh Menteri;

25. Pengguna Data adalah lembaga negara, kementerian/lembaga

pemerintah non kementerian dan/atau badan hukum Indonesia

yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan

bidangnya;

26.Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada ADB

yang ada pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna

Data untuk dapat mengakses Database Kependudukan sesuai

dengan izin yang diberikan.

27.Data Warelouse adalah suatu sistem komputer untuk
mengarsipkan, melakukan qrcry yang komplek dan

menganalisis data historis administrasi kependudukan secara

periodik tanpa membebani SIAK.

28. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk,

pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan

pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta

penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau

surat keterangan kependudukan ;

29. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang diatami

penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat

terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu

tanda penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan

lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status

tinggal terbatas menjadi tinggal tetep;

30. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang

meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,

perceraian, pengakuan anak pengesahan anak, pengangkatan

anak, perubahan narna dan perubahan status kewargalegaraan;

31. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan,

dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya;

32. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data

tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan

dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat

lahir;
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33. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK

adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas,

tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai

Penduduk Indonesia;

34. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah

kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama,

susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota

keluarga;

35. Kepala Keluarga adalah :

a. orang yang bertempat tinggal dengan orang Lain baik

mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang

bertanggung jawab terhadap keluarga;

b. orang yang bertempat tinggal seorang diri dan atau;

c. kepala kesantrian asrarna, rumah yatim piatu dan lain-lain

dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

36. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat

dengan KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi

Cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti
diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

37. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk

yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola

tertentu yang disengqja diambil dan dicapkan dengan tinta atau

dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan

data penduduk dan database kependudukan;

38. Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP berbasis NIK

dengan memasukan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri
kanan dan tanda tangan penduduk;

39. Iris addah selaput bola mata yang ada dibelakang kornea mata,

membentuk batas pupil yang memberikan warna khusus;

40. Verifikasi adalah pemeriksaan kebenaran data dan identitas

seseorang;

4l.ldentilikasi adalah proses yang menentukan ketunggalan

identitas seseorang melalui pemadanan sidik jari 1 : N dipusat

data kementerian dalam negeri;

42. Penerbitan KTP Elektronik bagi penduduk di luar domisili
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adalah penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektonik bagi

penduduk yang dilakukan di Kabupaten/ Kota yang berbeda

dengan alamat pada kartu keluarga atau kartu tanda penduduk

elektronik yang dimilikinya;

43. Perekaman dan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik

adatrah pengeluaran kartu tanda penduduk elektronik karena

perekaman baru atau penggantian kartu tanda penduduk

elektronik karena rusak atau hilang;

44. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat

KIPEM adalah identitas penduduk pendatang yang bermaksud

untuk mencari nalkah/pekeqjaan dan belajar/ sekolah tetapi

tidak bermaksud menjadi penduduk tetap dalam Kabupaten

Penukal Abab trmatang llir;
45. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat

tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang

lama ketempat yang baru;

46. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang

dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

47. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan

pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

48. Ikrtu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah

Kartu Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia

kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitlan oleh

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal

Abab kmatang Ilir;
49. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk

mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasean keluarga

orang tua/ wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung

jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak

tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya

berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

50. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang
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anak terhadap bapalmya yang lahir diluar ikatan perkawinan

yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;

51. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang

anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi

anak sah sepasang suami isteri;

52. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas

dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa

kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan

penyajian data kependudukan di Instansi Pelaksana;

53. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA

Kecamatan adalah satuan kerja yang melasanakan pencatatan

nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi

penduduk yang beragama islam;

54. Surat Keterangan Kependudukan adalah surat yang dikeluarkan

sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran

penduduk dan pencatatan srpil yang meliputi surat keterangan

pindah, surat keterangan pindah datang, surat keterangan

bertempat tinggd, surat keterangan kelahiran, surat keterangan

lahir mati, surat keterangan kematian, surat keterangan

pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan

perceraian, catatan pinggir pengangkatan, pengakuan,

pengesahan anak, catatan pinggir perubahan nama dan status

kewarganegaraan;

BAB II
PEITYELEIY(}G}ARAAN PEI| DAT"TARAIT PETDI'DT'K

Bagian Pertama
Jenls - Jenls Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Pasal 2

Jenis -jenis Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, meliputi :

a. biodatapenduduk;

b. kartu keluarga (kk);

c. kartu tanda penduduk elektronik (ktp-el);

d. kartu identitas anak (kia);

e. surat keterangan pindah;

f. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing;
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g. surat pengantar pindah ke luar negeri untuk wni ; dan

h. surat keterangan datang dari luar negeri untuk orang asing.

Bagtan Kedua
Pencatatan dan Penertltaa Blodata Pcndudu&,

Pasl 3

(1) Penerbitan identitas penduduk WNI dan WNA yang memiliki Izin

Tinggal Tetap dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas

dilakukan seteLah memenuhi syarat berupa:

A. bagi Warga Negara Indonesia :

1. kutipan Akta Kelahiran;

2.ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;

3.IGrtu Keluarga (KK);

4.KTP;

5.kutipan Alrta Perkawinan/ Kutipan Alcta Nikah; atau

6. kutipan Akta Perceraian;

7. paspor bagi WNI yang datang dari luar negeri karena

pindah.

B.bagr Warga Negara Asing :

l.paspor bagi penduduk WNA;

2. kartu izin tinggal terbatas bagi orang asing yang memiliki

izin tinggal terbatas;

3. kartu izin tinggal tetap bagi orang asing yang memiliki Izin

tinegal tetap;

4. buku pengawasan orang asing.

(2) Instansi pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan

pemutakhiran identitas penduduk.

(3) Prosedur dan tata cara pencatatan ldentitas Penduduk dan

penerbitan dokumen WNI oleh instansi pelaksana adalah

sebagai berikut :

a. mengisi Formulir isian Biodata Penduduk (Fl.Ol);

b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi forrnulir

biodata penduduk serta merekam data ke dalam data ke

dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;

c. kepala Instansi Pel,aksana menerbitkan dan menandatangani
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dokumen identitas penduduk setelah yang bersangkutan

mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan.

(4) Prosedur dan Tata Cara Pencatatan Identitas dan Penerbitan

Biodata Orang Asing adalah sebagai berikut :

a. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas mengisi dan

menandatangani formulir identitas orang asing tinegal

terbatas;

b. orang asing yang memiliki izin tinggal tetap mengisi dan

menandatangani formulir Identitas orang asing tinggal tetap;

c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk;

d. petugas registrasi menandatangani formulir identitas orang

asing dan merekam ke dalam database kependudukan untuk
mendapatkan NIK; dan

e. kepala Instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani

identitas orang asing setelah yang bersangkutan mendapat

NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Baglan Ketlga
Penerbltan Kartu Keluarga (KK)

Pasal 4

(1) Penerbitan KK baru lagi penduduk WNI dan WNA yang memiliki

izin tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

a. izin tinggal tetap bagr orang asing;

b. fotokopi atau menunjukan kutipan akta nikah/kutipan akta
perkawinan;

c. surat keterangan pindah / surat keterangan pindah datang

bagi penduduk yang pindah datang dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia; atau

d. surat keterangan datang dari Luar Negeri yang diGrbitkan

oleh instansi pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang

datang dari luar negeri karena pindah.

(2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK

bagi penduduk yang mengalarni kelahiran dilakukan setelah
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memenuhi syarat berupa :

a. KK lama; dan

b. surat keterangan lahir dan atau alcta kelahiran.

(3) Perubahan KK karena Penambahan anggota keluarga untuk
menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara

Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

a. KK Lama;

b. KK yang akan ditumpangi;

c. surat keterangan pindah datang lagi Penduduk yang pindah

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan /
atau

d. surat keterangan datang dari luar negeri bagi Warga Negara

Indonesia yang al<an datang dari luar negeri karena pindah.

(4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi orang

asing yang memiliki izin tinggal tetap untuk menumpang ke

dalam KK bagi penduduk warga negara indonesira atau orang

asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

a. KK Lama atau KK yang ditumpangi;

b. Paspor;

c. izin tinggal tetap; dan

d. surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing tinqgal

tetap.

(5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK

bagi penduduk WNI dan WNA yang memiliki izin tinggal tetap

dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

a. KK lama;

b. surat keterangan kematian; atau

c. surat keterangan pindah / surat keterangan pindah datang

bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesai.

(6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI

dan WNA yang memilki izin tinggal tetap dilakukan setelah

memenuhi syarat berupa :

a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian;

b. KK yang rusak;
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c. fotokopi atau menunjukan dokumen kependudukan dari

salah satu anggota keluarga; atau

d. dokumen keimigrasian bagi orang asing.

(7) Setiap terjadi perubahan susunan keluarga, wajib dilaporkan

kepada instansi pelaksana paling lambat 3O (tiga puluh) hari

keq'a sejak te{adinya perubahan.

Bagian Keempat
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronll ( KTP-el !

Pasal 5

(l) Penerbitan KTP baru bag penduduk warga Negara

Indonesia,dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. telah berusia 17 ( tujuh belas ) tahun;

b. sudah kawin atau pernah kawin bagi penduduk di bawah 17

(tqjuh belas) tahun;

c. melakukan perekaman biometrik Penduduk;

d. melampirkan Fotokopi :

1. KK;

2. kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum

berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah menikah;

e. surat keterangan pindah yang diterbitkan oleh Pemerintah

Kabupaten / Kota dari daerah asal, bagi penduduk pendatang

dari luar Kabupaten Penukal Abab kmatang Ilir; dan

f. surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh

instansi pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang

dari luar negeri karena pindah.

(2) Penerbitan KTP baru bagi orang asing yang memiliki izin tinegal

tetap, dilakukan setel,ah memenuhi syarat berupa.

a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun;

b. sudah kawin atau pernah kawin bagi penduduk di bawah 17

(tujuh belas) tahun;

6. ms[ampakan Fotokopi :

1. KK;

2. kutipan akta nikah/alda kawin bagi penduduk yang belum

berusia 17 (tujuh belas) tahun;
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3. paspor dan izin tinggal tetap; dan

d. surat keterangan catatan kepolisian.

Pasal 6

(l) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga

Negara lndonesia atau orang asing yang merniliki izin tinggal

tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP rusak;

b. fotokopi KK; dan

c. paspor dan izin tinggal tetap bagi orang asing.

(2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk Warga

Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal

tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

a. surat keterangan pindah dari daerah asal / surat keterangan

pindah datang di daerah tqjuan; dan

b. surat keterangan datang dari luar negeri bagi Warga Negara

Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

(3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk Warga

Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal

tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa. :

a. fotokopi KK;

b. KTP lama; dan

c. fotokopi paspor, izin tinggal tetap dan dan surat keterangan

catatan kepolisian bagi orang asing yang memiliki izin tinggal

tetap.

(4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk

Warga Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki izin

tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

a. Fotokopi KK;

b. KTP lama; dan

c. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan

dan peristiwa penting.

Pasll 7

(1) Persyaratan penerbitan KTP-el adalah sebagai berikut :
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a. pemohon cukup membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK) ke

petugas Pendaftaran Penduduk;

b. penerbitan KTP-el karena perpanjangan, maka KTP-el lama

ditarik oleh instansi Pelaksana.

(2) Perekaman data biometrik dimuat pas photo berwarna dari

penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :

a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas

photo berwarna merah;

b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas

photo berwarna biru;

c. foto harus menampakkan 7U/o wajah pemohon;

(1) Masa berlaku KTP-el :

a. bagr WNI berlaku seumur Hidup;

b. bagi WNA berlaku sesuai dengan masa berlaku SKTT.

(2) Penerbitan KTP-el setelah penduduk melakukan perekaman

KTP-el dari kecamatan atau Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, data diproses melalui data center Dirjen

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta untuk dilakukan

penungggalan Data selanjutnya menunggu proses penerbitan

KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota.

Bagtan Kelima
Penettltaa Kartu ldentltas Anak ( KIA )

Pe.al 9

Pasal 8

(1) Penerbitan KIA baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia

dilakukan seteliah memenuhi syarat berupa:

a. berusia O sampai 5 tahun (Tanpa Photo);

b. berusia 5 tahun sampai 17 tahun kurang I (satu) hari;

c. melampirkan Fotokopi :

1. KK yang diterbitkan di Kabupaten Penukal Abab kmatang
Ilir;

2. pas photo ukuran 4X6 berwarna 2 lembar untuk anak usia

5 tahun sampai 17 tahun kurang f (satu) hari;
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Pasal 1O

(1) Penerbitan KIA karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga

Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal

tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

a. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian atau KIA rusak;

b. fotokopi KK; dan

c. paspor dan izin tinggal tetap bagi Orang Asing.

(2) Penerbitan KIA karena pindah datang bagi penduduk Warga

Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal

Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

a. surat keterangan pindah dari daerah asal/ surat keterangan

pindah datang di daerah tujuan;

b. surat keterangan datang dari luar negeri bagi Warga Negara

Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah;

c. fotokopi Akta Kelahiran

- tanpa photo untuk anak 0 - 5 Tahun

- pas photo 3x4 bagi anak usia diatas 5 - 17 Tahun (Kurang

t hari)

(3) Penerbitan KIA karena perpanjangan bagi penduduk Warga

Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal

tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

a. fotokopi KK;

3. kutipan Akta Kelahiran.

(2) Penerbitan KIA bagi anak orang asing yang memiliki izin tinegal

tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa.

a. berusia O sampai 5 tahun (Tanpa Photo);

b. berusia 5 sampai 17 tahun kurang 1 (satu) hari;

c. melampirkan Fotokopi :

1. KK;

2. pas photo ukuran 4X6 berwarna 2 lembar untuk anak usia

5 tahun sampai 17 tahun kurang I (satu) hari;

3. kutipan Akta Kelahiran;

4. paspor dan izin tinggal tetap; dan

d. surat keterangan catatan kepolisian.
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b. fotokopi Akta Kelahiran;

c. fotokopi paspor, izin tinggal tetap dan dan surat keterangan

catatan kepolisian bagi orang asing yang memiliki izin tinggal

tetap.

(4) Penerbitan KIA karena adanya perubahan data bagi penduduk

Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki izin

tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa. :

a. fotokopi KK;

b. KIA lama; dan

c. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan

dan peristiwa penting.

Pasal I 1

Prosedur dan tata cara penerbitan KIA adalah sebagai berikut :

a. pemohon cukup membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK)

b. membawa fotokopi kutipan akta kelahiran;

c. pas photo 4X6 sebanyak 2 lembar bagi ana-k usia 5 sampai 17

tahun kurang I (satu) hari.

Pasal 12

(1) KIA diterbitkan karena perpanjangan, KIA lama ditarik oleh

instansi Pelaksana;

(2) Penerbitan KIA tidak dipungut biaya (gratis);

Bagtan Keenam
Surat Keterangan Plndah Ilatang YIYI

Pasal 13

(l) Persyaratan dan tata cara Penda-ftaran Perpindahan Penduduk

(WNI) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan

penduduk.

(2) Surat Keterangan Pindah Datang WM diatur dengan klasifikasi

sebagaimana berikut :

a. klasifikasi 1 : dalam satu Desa / Kelurahan;

b. klasifikasi 2 : antar Desa / Kelurahan dalam satu Kecamatan;

c. klasifikasi 3 : antar Kecamatan dalam satu Kabupaten / Kota;
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d. klasifikasi 4 : antar Ihbupaten / Kota ddam satu Provinsi;

e. kl,asifikasi 5 : antar Provinsi dalam Wilayah Negara Republik

Indonesia.

Pa..l 14

Persyaratan yang harus dipenuhi delarn penerbitan Surat

Keterangan Pindah WM adalah :

a. formulir yang telah diisi dan ditandatangani pemohon;

b. KK asli;

c. KTP asli;

Pe..l 15

Prosedur dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI

berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12,

adalah sebagai berikut :

a. klasifikasi I (dalam satu Desa / Kelurahan) :

1. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan

pindah;

2.KK lama;

3. petugas registrasi desa mencatat dalam Buku Induk Penduduk

dan Buku Mutasi Penduduk;

4. penerbitan Kartu Keluarga baru di Instansi Pelaksana;

5. penduduk melaporkan ke kepala desa dengan melampirkan

fotokopi Kartu Keluarga dengan alamat yang baru;

6. petugas registrasi desa tujuan mencatat dalam buku peristiwa

Penting

b. klasifikasi 2 (antar Desa / Kelurahan dalam satu Kecamatan) :

1. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir permohonan

pindah;

2. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Kependudukan

dan Buku Mutasi Penduduk;

3. surat keterangan pindah tersebut dibawa untuk dilakukan

penerbitan Kartu Keluarga perubahan dengan alamat yang baru;

4. petugas registrasi desa mencatat dalam buku peristiwa penting.
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c. klasifikasi 3 (antar Kecrmatan dalam satu Kabupaten) :

1. penduduk mengisi dan menandatangani formulir Permohonan

Pindah;

2. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan

Buku Mutasi Penduduk;

3. surat keterangan pindah tersebut dibawa ke Instansi Pelaksana

untuk diterbitkan Kartu Keluarga yang baru;

4. kartu keluarga diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan

ke daerah tujuan;

5. petugas Registrasi kecamatan mencatat dalern buku peristiwa

penting kependudukan.

d. klasifikasi 4 dan 5 (antar Kabupaten / Kota dan antar Provinsi) :

1. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan

pindah;

2. petugas registrasi di Instansi melakukan verifrkasi dan validasi

data penduduk;

3. petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan pindah

dan surat pengantar pindah kepada Kepala Instansi Pelaksana

sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah; dan

4. kepala Instansi Pel,aksana menerbitkan dan menandatangali

surat keterangan pindah serta menyerahkan kepada penduduk

untuk dilaporkan ke daerah tujuan.

Pasal 16

(l) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada pasal 14

ayat (4) berlaku selama 3O (tiga puluh) hari kerja dan digunakan

sebagai dasar :

a. proses perubahan KK bagi kepala / anggota keluarga dalam

KK yang tidak pindah;

b. proses penerbitan KTP dengan alamat baru; dan

c. perekaman ke dalam database kependudukan.

(2) Pada saat surat keterangan pindah diserahkan kepada penduduk,

KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh instansi

yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.

(3) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
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berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum

diterbitkan.

(4) Surat keterangan pindah datang pada ayat (3) digunakan sebagai

dasar :

a. proses penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru, dan

b. perekaman ke ddam database kependudukan.

Pasal 17

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah

antar Kabupaten / Kota dan antar Provinsi, melaporkan

kedatangannya ke Instansi Pelaksana di tempat tujuan dengan

menunjukkan Surat Keterangan Pindah;

(2) Kepala Instansi PeLaksana menerbitkan Kartu Keluarga dan

KTP-el dengan alamat yang baru;

Baglan KetuJuh
Surat Keterangan Ptndah Sementara / Domlrtlt

(PenduduL IYon Permanen)
Pasal 18

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan Surat

Keterangan Pindah Sementara adalah :

a. surat pengantar RT/RW;

b. fotokopi KK.

Paral 19

Prosedur dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pindah

Sementara adalah sebagai berikut :

a. mengisi formulir surat keterangan pindah sementara; dan

b. lama wa-ktu penerbitan surat keterangan pindah sementara

adalah paling lambat I (satu) hari selesai setelah persyaratan

dinyatakan lengkap.

Baglea Kedelapaa
Surat Keterangan Tilggal Serrentara ISKTS)

Pald 2()

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan Surat

Keterangan Tinggal Sementara adalah :

a. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
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b. memperlihatkan KTP asli pemohon;

c. fotokopi KTP penjamin yang telah dilegalisir;

d. surat keterangan pindah sementara dari daerah asal.

Pasal 21

Prosedur dan tata cara penerbitan surat keterangan tinegal

sementara, adalah sebagai berikut :

a. mengisi formulir isian surat keterangan tinggal sementara;

b. meneliti, memproses dan menerbitkan surat keterangan tinggal

sementa.ra yang ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana;

dan

c. lama waktu pemprosesan sampai penerbitan surat keterangan

tinggd sementara adalah paling lambat 1 (satu) hari ketja

setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Baglan Kerembllan
Surat Keterangan Plndah ke Luar l[egeri (SXPLill untuk W]IIII

Pa*l22

Persyaratan yang harus dipenuhi ddam penerbitan Surat

Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk WNI adalah :

a. KK;dan

b. KTP.

Paral 23

Prosedur dan tata cara Penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar

Negeri untuk WM di Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara

sebagai berikut:

a. petugas registrasi melakukan verilikasi dan validasi data

penduduk;

b. kepala Instansi Pelaksana menerbitlan dan menandatangani

surat keterangan pindah ke luar negeri;

c. petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat

surat keterangan pindah ke luar negeri;

d. dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK penduduk

yang pindah dicabut oleh Instansi Pelaksana; dan

e. dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga
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pindah ke luar negeri, instansi pelaksana melakukan perubahan

KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

(l) Pedaftaran bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar
negeri melapor kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi

syarat berupa paspor atau dokumen pengganti paspor.

(2) Setiap WNI yang datang dari menetap di luar negeri paling lambat

14 hari keq'a terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan wajib

memiliki (SKDLN).

Paral 25

(1) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana

dimaksud pada pasal 23, dengan tata cara :

a. warga negara Indonesia mengisi dan menandatangani formulir

surat keterangan datang dari luar negeri;

b. petugas melakukan verifikasi dan validasi ;

c. kepala Instansi PeLaksana menerbitkan dan menandatangani

surat keterangan datang dari luar negeri, KK dan KTP; dan

d. petugas merekam data dalam database kependudukan.

(2) Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan KK dan KTP

sebagaimana dimaksud pada ayat t huruf c, melaporkan

kedatangannya kepada Camat, Kepala Desa / Lurah dan RT / RW

tempat domisili dengan menyerahkan surat keterangan datang

dari luar negeri.

(3) Kepala Desa / Lurah melakukan pendaftaran Warga Negara

Indonesia yang melaporkan kedatangannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dengan cara petugas registrasi mencatat

ddam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa

Penting, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

Bagian Kese puluh
Surat Keterangan Datang darl Luar Itegerl

Parp,l24
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Bagian Kesebelas

Surat Keterangan Tempat Ttnggal untuk Orang Adng
Pa:al 26

Orang Asing yang datang dari Luar Negeri dengan Izin Tinggal

Terbatas, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa

syarat sebagai berikut :

a. fotokopi Paspor;

b. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dari Imigrasi;

c. fotokopi Surat Keterangan la.por Diri (SKLD) dari kepolisian;

Pasal 27

(1) Instansi Pelalsana melakukan pendaftaran sebagaimana

dimaksud, dengan tata cara :

a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran

orang asing terbatas;

b. petugas melakukan verilikasi dan validasi data;

c. kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani

surat keterangan tempat tinggal; dan

d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.

(2) Instansi Pelaksana menyampaikan data pindah datang orang

asing kepada Camat dan Kepala Desa/ Lurah,

(3) Kepafa Desa/Lurah melakukan pendaftaran orang asing yang

melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk

Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

Baglan Keduabelar
Perubahan Status darl Ttnggal Tertatas menJadl Tlnggal Tetap

bagi Orang Astng
Pasal 28

(l) Orang Asing yang memiliki Izin Tinsgal Terbatas yang berubah

status menjadi Izin Tinggal Tetap, melapor kepada Instansi

Pelaksana dengan membawa persyaratan :

a. paspor;

b. surat Keterangan Tempat Tinggal;
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c. kartu Izin Tinggat Tetap; dan

d. surat Keterangan Catatan Kepolisian.

(2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :

a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran

Orang Asing Tinegal Tetap;

b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;

c. kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani

KK dan KTP Orang Asing; dan

d. petugas registrasi merekam data dalam database

kependudukan.

(3) Instansi Pelaksana menyampaikan data pindah datang orang

asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

(a) Kepala Desa/ Lurah melakukan pendaftaran orang asing yang

melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku harian

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk

Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

Baglan Ketlgabel,as
Pendataan Penduduk Rentan Adminlstrari KependuduLan

Pasal 29

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi

klasifikasi:

a. penduduk korban bencana alam;

b. penduduk korban bencana sosial; dan

c. orang terlantar.

Pasal 30

11) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk

korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalarn pssal !p
huruf a dan b, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan

menyediakan:

a. formuli pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;

b. formulir pendataan;

c. dokumen kependudukan yang tercatat dafam data
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kependudukan Instansi Pelaksana.

i2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal

29 huruf c, dilakul€n oleh Instansi Pelaksana dengan

menyediakan:

a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;

b. formulA pendataan.

13) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan

dilakukan tim pendataan yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 31

(l) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk

korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 30

ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

a. menandatangani penduduk di tempat penampungan

sementara;

b. mengisi formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;

c. melakukan verifikasi dan validasi;

d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikal ke

instansi pelaksana; dan

e. membantu proses penerbitan surat keterangan pengganti

tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil.

(2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal

30 ayat (2), dilakukan dengan cara :

a. membuat data lokasi orang terlantar;

b. mendatangi penduduk di tempat perampungan sementara;

c. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani

penduduk;

d. melakukan verifrkasi dan validasi;

e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke

instansi pelaksana; dan

f. membantu proses penerbitan surat keterangan orang

terlantar.

(3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani

surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan

orang terlantar sebegFimana rlimaksud pada ayat (2) huruf f.
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(4) Surat keterangan s6fagairnan6 dimaksud pada ayat (2) huruf f

menjadi dasar bagi kepala instansi pelaksana menerbitkan

dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

( I ) Penduduk yang tidak mErmpu melakukan pelaporan sendiri dalam

pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana

atau meminta bantuan kepada orang lain.

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adafah penduduk

yang tidak mampu kerena faktor umur, sakit keras, cacat fisik

atau cacat mental.

(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (U adalah

keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 33

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud

dalam pasal 32 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir

yang telah ditetapkan.

(1) Jenis pelayanan pencatatan sipil, meliputi:

a. pencatatan kelahiran;

b. pencatatan perkawinan;

c. pencatatan pembatalan perkawinan;

d. pencatatan perceraizrn;

e. pencatatan kematian;

f. pencatatan pengakuan anak;

g. pencatatan pengesahan anak;

h. pencatatan pengangkatan anak;

i. pencatatan perubahan nottta;

j. pencatatan perubahan status kewarganegaraan;
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k. kutipan kedua akta catatan sipil dan seterusnya;

l. salinan akta catatan sipil; dan

m. pencatatan peristiwa penting lainnya.

(2) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ,a,b,c,d,e,f dan k dituangkan dalam bentuk kutipan akta

catatan sipil

(3) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf g,h,ij dan m dituangkan dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kedua
Pencatatan kelahlran bagl WI5I

Paral 35

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh akta

kelahiran adalah:

a. bersalin/puskesmas/poliklinik desa/dokter praktek

swasta/bidan pralrtek swasta atau dari pilot/nahkoda

pesawat terbang atau kapal laut;

b. Kartu keluarga (datam KK,nama anak yang akan dicatatkan

sudah tercatat) dan KTP orang tua;

c. akta perkawinan/ surat nikah orang tua;

d. KTP 2 (dua) orang saksi kelahiran;

e. bagr anak hasil perkawinan campuran yang sah dari salah

satu orang tuanya WNI yang lahir sebelum Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia harus mendapatkan Keputusan Menteri Hukum

Dan Hak Asasi Manusia tentang pendaftaran anak untuk
memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;

f. bagi anak yang proses kelahiran dan orang tuanya tidak

diketahui keberadaannya cukup membawa berita acara

pemeriksaan dari kepolisian setempat.

(2) Dalam hal pel,aporan kelahiran tidak disertai kutipan alrta

nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) huruf c, maka pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan

dengan tidak mencantumkan nama ayah dalam register dan

kutipan akta kelahiran.
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(3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran data

kelahiran yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran data

kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua
kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas

kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua)

orang saksi.

(4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran sebagai

pasangan suami isteri yang selanjutnya disebut SPTJM

keb€naran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang

dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung

jawab penuh atas status hubungan perkawincrn seseorang,

dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.

(5) Saksi dalam Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah

orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan surat

pernyataan tanggung jawab mutlak.

Peral 36

Prosedur pelayanan pencatatan kelahiran:

a. pemohon datang ke kantor desa/kelurahan untuk memohon

surat keterangan kelahiran sebagai dashr dalam perubahan kartu

keluarga;

b. petugas di desa/kelurahan mengisi dan menandatangani surat

keterangan kelahiran formulir model triplikat;

c. petugas di desa/kelurahan menyimpan formulir lembar ke-l

sebagai arsip dan merekam atau mengirim formulir lembar ke-2

beserta berkas pelaporan dan persyaratan ke instansi pelaksana;

d. pemohon mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan

lengkap beserta fotokopinya;

e. petugas pada instansi pelaksana melakukan verifikasi dan

validasi terhadap isian formulir dan kelengkapan persyaratan;

f. pemohon menandatangani buku register akta kelahiran berserta

2 (dua) orang saksi;

g. petugas pada instansi pelaksana melakukan proses pencocokan

data, pencatatan, pengetikan dan pencetakan kutipan akta

kelahiran untuk selanjubrya diteliti dan diparaf oleh pejabat
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teknis pada bidang pencatatn sipil;

h. kepala instansi pelaksana memberi persetujuan pencatatan

kelahiran bagr yang pelaporan pencatatan kelahirannya lebih dari

6O (enam puluh) hari sampai dengan I (satu) tahun, dan

menandatangani buku register dan kutipan akta kelahiran; dan

i. proses pembuatan akta kelahiran paling lambat 3O (tiga puluh)

hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Baglan Ketlga
Pencatatan Kelahlran Bagf WIiII Yang Kelahlrannya

TerJadt Dl Luar Tempat Domislli Orang Tua
Pasal 37

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh akta kelahiran:

a. surat keterangan lahir dari rumah sakit/ RS

bersalin/puskesmas/poliklinik desa/dokter praktek

swasta/bidan praktek swasta atau dari pilot/nahkoda pesawat

terbang atau kapal laut

b. kartu keluarga dan KTP orang tua bayi (suami/istri);

c. l{TP 2 (dua) orang saksi kelahiran bayi; dan

d. akta perkawinan/ surat nikah orang tua bayi.

Peral 38
Prosedur pelayanan pencatatan kelahiran :

a. pemohon mengisi formulir yang telah disediakan;

b. formulir yang telah diisi dan persyaratan lengkap beserta

fotocopinya diserahkan kepada petugas loket yang telah

ditentukan;

c. petugas loket pada instansi pelaksana melakukan verifikasi dan

validasi terhadap isian formulir dan persyaratan;

d. petugas pada instansi pelaksana melakukan proses pencocokan

data,pencatatan, pengetikan dan penerbitan kutipan af<ta

kelahiran untuk selanjutrya diteliti dan diparaf oleh pejabat

teknis pada bidang pencatatan sipil;

e. kepala instansi pelaksana menandatangani buku register dan

kutipan alrta kelahiran;

f. proses pembuatan akta kelahiran paling lambat 1 (satu) hari
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keq'a setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Keempat
Pencatatan Kel,ahlran Bagt IIISA

Pasal 39

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh akta kelahiran

bagi WNA adalah:

a. surat keterangan tahir dari rumah sakit/Rs
bersalin/puskesmas/poliklinik desa/dokter pralrtek

swasta/bidan praldek swasta atau dari pilot/nahkoda p€sawat

terbang atau kapal laut;

b. kartu keluarga dan KTP orang tua bayi dengan status tinggal

tetap;

c. akta perkawinan/ surat nikah orang tua bayi;

d. SKTT orang tua bayi, dengan status tinggal terbatas;

e. dokumen imigrasi orang tua ban, bagr pemegang izin singgah

atau visa kunjungan.

Baglan Kellma
Pencatataa Kematlan

Pasal 40

(l) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang

mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 3O (tiga puluh)

hari sejak tanggal kematian.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian

dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang

berwenang.

(a) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena

hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan

oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya

penetapan pengadilan.

(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas

identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian

berdasarkan keterangan dari kepolisian.
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Pencatatan Kematlan Bagt WIYI
Yang Kematiannya TerJadI Dlluar Tempat Domlslll

Paral 41

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi dal,am pencatatan kematian :

a. surat kematian (visum) dari dokter/petugas kesehatan;

b. KK dan KTP yang bersangftutan;

c. akta kelahiran yang meninggal;

d. kutipan akta nikah/surat nikah,bagr yang meninggal dengan

status menikah;

e. surat ganti nama dari pengadilan, apabila yang bersangkutan

telah ganti nama;

f. fotocopi KTP pemohon dan 2 (dua) orang saksi kematian.

(2) Pencatatan kematian yang melampaui batas waktu 6O (enam

puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanegal kematian,

pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan i n atasan

pejabat pencatatan sipil.

Palrl 42

Prosedur pelayanan pencatatan kematian bagi WNI :

a. pemohon mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan

lengkap;

b. petugas melakukan verifikasi dan validasi atas isian formulir dan

persyaratan kemudian mencatat dalam register akta kematian;

c. petugas mel,akukan prloses pencatatan, penerbitan dan

selanjutnya penandatanganan register dan kutipan alrta oleh

kepala instansi pelaksana;

d. petugas memberitahukan unit keq'a yang mengelola pencatatan

sipil di kabupaten/kota tempat domisili yang bersangkutan

tentang pencatatan dan penerbitan register akta dan kutipan akta

kelahiran penduduk yang bersangkutan;dan

e. proses pembuatan pencatatan kematian paling Iambat 3 (tiga)

hari keg'a setelah persyaratan dinyatakan lengkap.
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Baglan Keenam

Pencatataa Perkawlnan
Paaal 43

Pencatatan perkawinan diperuntukan bagi WNI dan WNA yang bukan
beragama islam.

Pelal .t4

{1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan wajib dilaporkan kepada Instansi

Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60

(enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan

dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

(3) Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-

masing diberikan kepada suami dan isteri.

Pasal 45

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh akta

perkawinan adalah :

a. foto ukuran 4x6 cm (lima buah) berwarna berdampingan;

b. 1 (satu) lembar fotocopi KTP dan KK;

c. formulir perkawinan model 1 dan 2;

d. surat keterangan belum pernah kav/in dari kepala

desa/ kelurahan (asli) ;

e. akta kehhAan;

f. surat baptis/keterangan jemaat;

g. ganti nama fiika ada);

h.dokumen imigrasi dan SKLD;

i. pasport/certificcate of embassy;

j. memenuhi syarat umur laki-taki 21 tahun, perempuan 21 tahun;

k. ijin orang tua fiika mempelai dibawah 21 tahun);

l. surat ljin komandan TNI/ POLRI dan atasan (PNS);

m. akta cerai / talak / kematian;

n. walrtu tunggu bagijanda mati 130 hari, cerai 9O hari;

o. perkawinan dilangsungkan minimal 1O (sepuluh) hari setelah
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pendaftaran;

p. perkawinan dibawah 10 hari harus ada dispensasi camat atas

nama bupati;

q. mempelai yang berasal dari luar daerah diumumkan di

daerahnya;

r. seksi masing-masing I (satu) orang berumur minimal 21 (dua

puluh satu) tahun (KTP);

s. surat-surat dilampirkan di fotocopi rangkap 2 (dua);

t. akta anak diluar kawin;

u, perjanjian perkawinan;

v. fotocopi surat kawin dari gereja (dilegalisir);

w. bagr WNI yang melakukan perkawinan berbeda agama harus ada

surat penetapan dari pengadilan negeri.

Paral 46

Prosedur pelayanan pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:

a. pemohon mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan

lengkap;

b. petugas melakukan verifikasi dan validasi atas isian formulir dan

persyaratan;

c. kedua mempelai (suami-istri) dan 2 (dua) orang saksi hadir pada

waktu pencatatan;

d. mempelai beserta 2 (dua) orang saksi menandatangani dalam

buku register perkawinan ;

e. petugas pada instansi pelaksana melakukan proses pencocokan

data, pencatatan, penerbitan dan selanjutnya diteliti dan diparaf

oleh pejabat teknis pada bidang pencatatan sipil; dan

f. kepala instansi pelaksana menandatangani buku register dan

kutipan akta perkawinan.

Bagian KetuJuh
Pencatetan Pembatalan Perkawlnan

Paral 47

(l) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang

mengalami Pembatalan Perkawinan kepada Instansi Pelaksana
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paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan

pengadilan tentang Pembatalan Perkawinan yang tel,ah

memperoleh kekuatan hukum.

(2) Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari
subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan Pembatalan

Perkawinan.

Paral .+8

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh akta

pembatalan perkawinan adalah :

a. keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang

tetap;

b. kutipan akta perkawinan;

c. kartu keluarga dan KTP;

d. kutipan akta kelahiran;

e. bagl WNI keturunan yang sudah ganti nama membawa surat

bukti ganti nama; dan

f. bagr WNA membawa dokumen imigrasi dan SKLD;

Pasal 49

Pencatatan perceraian diperuntukan bagi WNI dan WNA yang bukan

trcragama islam.

Pe.al 5()
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh akta

perceraian :

a. penetapan pengadilan negeri tempat pemohon yang mempunyai

kekuatan hukum yang tetap;

b. kutipan akta perkawinan asli;

c. kartu keluarga dan KTP;

d. kutipan akta kelahiran;

e. bagi WM keturunan yang sudah ganti nama membawa surat

bukti ganti nama;

f. bag WNA yang melakukan perceraian, yang bersangkutan

membawa dokumen imigrasi dan SKLD.
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Pasal 51

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersanglutan kepada

Instansi Pelaksana paling lambat 6O (enam puluh) hari sejak

putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sslagaimana dimaksud pada ayat (1),

pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian

dan menerbitkan kutipan akta perceraian.

Pa.el 52

Prosedur pelayanan pencatatan perceraian adalah sebagai berikut :

a. pemohon mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan

lengkap;

b. petugas melakukan verifikasi dan validasi atas isian formulir

dan mencatat dalam register perceraian, menerbitkan kutipan

akta perceraian dan selanjutnya diteliti dan diparaf oleh pejabat

teknis pada bidang pencatatan sipil;

c. kepala instansi pelaksana menandatangani buku register dan

kutipan akta percera.ian; dan

Bagiaa Kedelapan
Pencatatan Pengaagkatan Anat

Pasal 53

(l) Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan

penetapan pengadilan di tempat pemohon.

(2) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi

Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling

lambat 3O (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan

pengadilan.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (21 Pejabat

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta

Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
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Pasal 54

Prosedur pelayanan pencatatan pengangkatan anak adalah sebagai

berikut;

a. pemohon mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan

lengkap beserta fotocopinya;

b. petugas melakukan verifikasi dan validasi atas isian formulir
dan persyaratan kemudian mencatat dalam register akta dan

kutipan akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir; dan

c. pencatatan pengakuan anak;

Pasal 55

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pencatatan pengakuan

anak adalah :

a. kutipan akta kelahiran anak;

b. KK dan KTP ibu kandung dan ayah biologis yang mengakui

c. surat pemyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang

mengakui dengan persetujuan ibu kandung dari anak yang

bersangkutan;

d. bagi penduduk WNA membawa dokumen imigrasi,SKlD dari

kepolisian dan surat keterangan dari perwakilan negara yang

bersangkutan;

e. bagr penduduk orang asing tinggal terbatas membawa SKTT dan

penduduk orang asing tinggal tetap membawa KK dan KTP;

f. bagi WNI keturunan yang sudah ganti nama membawa surat

bulrti ganti nama;dan

g. pencatatan pengakuan anak, dan pengakuan anak yang

pelaporannya melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal surat pengakuan anak oleh ayah biologis dan disetujui

oleh ibu dari anak yang bersangkutan akan dilaksanakan sesuai

peraturan daerah.

Pa$l 56

Prosedur pelayanan pencatatan pengakuan anak adalah sebagai

berikut:

a. pemohon mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan
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lengkap beserta fotocopinya;

b. petugas melakukan verifrkasi dan validasi atas isian formulir
dan persyaratan kemudian mencatat dalam register akta
pengakuan anak dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;

c. petugas melakukan catatan pinggir pada kutipan akta
kelahiran.

Baglaa Ketembllan
Pencatatan Pengesahan Anak

Paral 57

(1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi

pelaksana paing lambat 3O (tiga puluh) hari sejak tanggal surat

pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang

bersangkutan.

{2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan orang tua yang agamanya tidak membenarkan

pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang

sah.

(3) Berdasarkan laporan sebagaiman dimaksud pada ayat (l),
pejabat pencatatan sipil mencatat pada register alrta pengakuan

anak dan menerbitkan kutipan akte pengakuan anal<.

Paral 58

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pencatatan pengesahan

anak adalah :

a. kutipan akta kelahiran anak;

b. kutipan akta perkawinan orang tua;

c. KK dan KTP orang tua kandung;

d. bagi penduduk WNA membawa dokumen imigrasi SKLD dari

kepolisian dan surat keterangan dari perwakilan negara yang

bersangkutan;

e. bagi penduduk orang asing tinggal terbatas membawa SKTT dan

penduduk orang asing tinggal tetap membawa KK dan KTP;

f. pencatatan pengesahan anak, dan pengesahan anak yang

pelaporannya melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan meLakukan
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perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan akan

dilaksanakan sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan
peraturan daerah.

Pa.al 59

Prosedur pelayanan pencatatan pengesahan anak adalah sebagai

berikut :

a. pemohon mengisi formulir dengan metampirkan persyaratan

lengkap;

b. petugas melakukan verifikasi dan validasi atas isian formulir

dan persyaratan kemudian mencatat dalam register akta
perkawinan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;

c. petugas melakukan catatan pinggir pada register akta kelahiran

dan kutipan alrta kelahiran;dan

d. proses pembuatan pencatatan pengesahan anak paling lambat 3

(riga) hari keq'a setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

e. pencatatan kematian bagi WNI;

Bagian Kesepuluh
Pencatatan perubahan nama

Pa*l 6O

(1) Pencatatan perubahan narna dilaksanakan berdasarkan

penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana

yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga

puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan

negeri oleh penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register

akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 6l

Pencatatan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana

yang menerbitkan at<ta pencatatan sipil.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pencatatan perubahan
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nama adalah :

a. Kutipan akta-akta catatan sipil yang dipunyai;

b. KTP dan KK yang bersanglrutan;

l.salinan penetapan dari pengadilan negeri tempat pemohon;

2. SKTT bagi WNA tinggal terbatas, KTP dan KK bagi WNA tinggat

tetap;

3. membawa SKLD dan surat Keterangan dari perwakilan

negErra yang bersangkutan bagi WNA yang berstatus tinegal

terbatas;

Pasal 62

Prosedur pelayanan pencatatan perubahan nama adalah sebagai

berikut :

a. pemohon mengisi formult dengan melamptkan persyaratan

lengkap beserta fotocopinya;

b. petugas melakukan verifikasi dan vdidasi atas isian formulir

dan persyaratan;

c. petugas melakukan catatan pinggir pada register dan kutipan

akta-akta catatan sipil dan menyerahkan kembali kutipan akta

pada penduduk;dan

d. proses pencatatan perubahan nama paling lambat 3 (figa) hari

kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Baglan Kerebelar
Pencatatan Penrbahan antar Leratgauegaraan

dl Wilayah NXRI
Pasal 63

(1) Perubahan status kewarg€rnegaraan dari warga Negara Asing

menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh

Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di

tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling

lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan

sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register

akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
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Pasal 64

(1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari
WNA menjadi WNI dilakukan pada Instansi Pelaksana ditempat
peristiwa perubahan status Kewarganegaraan.

(2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pencattan perubahan

status kewarganegaraan adalah :

a. salinan Keputusan Presiden mengenai perubahan status

kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau

b. salinan Keputusan Menteri yang membidangi urusan

kewarganegaraan;

c. kutipan alcta catatan sipil;

d. kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;

e. fotokopi KK;

f. fotokopi KTP;

g. fotokopi paspor.

(3) Prosedur pelayanan pencatatan perubahan status

kewarganegaran adalah sebagai berikut :

a. pemohon mengisi formulir untuk perubahan WNA menjadi

WNI, dengan melampirkan persyaratan lengkap;

b. petugas pada Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan

validasi atas isian formulir dan persyaratan;

c. petugas pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir

pada register al<ta catatan sipil dan kutipan alrta catatan sipil;

dan

d. proses Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan paling

lambat I (satu) hari ke{a setelah persyaratan dinyatakarr

lengkap.

Pa..l 65

Prosedur pelayanan pencatatan peristiwa penting lainnya adalah

sebagai berikut :

a. pemohon mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan

lengkap;

b. petuga.s pada Instansi Pelaksana meLakukan verifikasi dan
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validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya;

c. petugas pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada

register dan kutipan alda-af<ta catatan sipil dan menyerahkan

kembali kutipan alrta pada penduduk; dan

d. proses pencatatan Peristiwa Penting lainnya paling lambat 1

(satu) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Stpll

Pasal 66

Pasal 67

Prosedur pelayanan Pencatatan Pembatalan akta adalah sebagai

berikut :

a. Pemohon mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan

lengkap;

b. Petugas pada Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan

validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya;

c. Petugas pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada

register dan kutipan akta-akta catatan sipil dan menyerahkan

kembali kutipan akta pada penduduk; dan

d. Proses pencatatan Peristiwa Penting Lainnya paling Lambat 1

(satu) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

(1) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang

menerbitkan Alda pencatatan Sipil;

(2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Pencatatan Pembatalan

Akta adalah :

a. kutipan akta-akta pencatatan sipil;

b. KTP dan KK yang bersangkutan;

c. penetapan dari pengadilan negeri tempat pemohon yang tel,ah

memperoleh kekuatan hukum tetap;

d. SKT'T bagi WNA tinggal terbatas, KTP dan KK bagi WNA tinggal

tetap;

e. membawa SKLD dan surat keterangan dari perwakilan Negara

yang bersangkutan bagi WNA tinggal terbatas.
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Pasal 68

(1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3

(tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah

kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan,

dan wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana;

(2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu)

paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas

walrtu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-

undangan untuk memilih berakhir.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan kutipan Akta II

(kedua) dan seterusnya :

a. kutipan Akta yang asli bila ada;

b. surat kehilangan dari kepolisian.

Pasal 7O

Prosedur pelayanan kutipan akta II dan seterusnya Pemohon

mengisi dan menyerahkan formulir ke petugas dengan persyaratan

lengkap sebagai berikut :

a. apabiLa akta pertama dinyatakan rusak maka pemohon cukup

menunjukkan dan menyerahkan kutipan akta pertama yang

rusak tersebut kepada petugas;

b. apabila kutipan akta pertama dinyatakan hilang maka pemohon

diwajibkan untuk membuat surat pernyataan hilang dari

kepolisian.

Baglan Keempatbelas
Salinan Akta-akta Pencatatan Slpll

Pasal 71

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam salinan akta-akta catatan

sipil:
a. kutipan Akta asli;

b. KTP dan KK;

Baglan Ketlgabelas
Penerbitan Kutlpan Akta II dan Seterurnya

Paral 69
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Pa.al72

Prosedur pel,ayanan salinan akta-akta catatan sipil adalah sebagai

berikut :

a. untuk memperoleh salinan akta-akta catatan sipil pemohon

harus mengisi formulir yang telah disediakan di Instansi

Pelaksana;

b. pemohon menyerahkan fonnulir yang telah diisi dan

ditandatangani dengan persyaratan lengkap;

c. proses pembuatan salinan akta-akta catatan sipit paling lambat I
(satu) hari kerl'a setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagtan Kellmabelar
Pertdhan Hunrf dan Algta

Paral 73

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pencatatan perubahan

huruf dan angka :

a. Kutipan akta kelahiran asli;

b. KTP dan KK yang bersangkutan.

Pasal 74

Prosedur pel,ayanan pencatatan perubahan huruf dan angka adalah

sebagai berikut :

a. untuk memperoleh salinan akta-akta catatan sipil pemohon

harus mengisi formulir yang telah disediakan di Instansi

Pelaksana;

b. petugas pada Instansi PeLaksana membuat catatan pinggir pada

register alrta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; dan

c. proses perbaikan huruf dan angka paling lambat I (satu) hari

keq'a setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Keeaambelas
Pengunrsan den Penettitan Dokumen kependudukan Tldak

Dlpungut Biaya ( Gratls )
Pasal 75

Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak

dipungut biaya/ gratis. Yang dimaksud dengan o pengurusaa dan

penerbitan " meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak
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atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau
perubahan elemen data.

Bagian KetuJuhbela:
Sanlsi - rankrl Admlnlrtrasl Pldana

Pasal 76

akibat

(l) Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi

dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau

elemen data Penduduk dipidana dengan pidana penjara paling

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.

75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

(2) Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data

Kependudukan dan Data Pribadi dipidana dengan pidana

penjara pafing lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

(3) Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan,

UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang

memerintahkan dan/atau melakukan pungutan biaya kepada

penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen

Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.OOO.OOO,0O

(tujuh puluh lima juta rupiah).

(4) Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak,

menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blanko Dokumen

Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1O

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. I.000.000.000,00

(satu miliar rupiah).

(5) Setiap orang orang yang tanpa hak dengan sengaja merobah,

menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen

Kependudukan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh

lima juta rupiah).

(6) Setiap orang yang tanpa hak mengalses database

kependudukan dipidana dengan pejara paling lama 2 (dua)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.OOO.OO0,0O (dua

puluh lima juta rupiah).
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BAB IV

XELEUBAGAAIS SISTEU II$FORUASI ADUIITISTRASI
XEPETYDUDI IIAT{ (SIAI(I

Pacal 77

(l) Untuk memenuhi kelancaran operasional informasi secara on-line
dan ofr-line dari tempat perekaman data di tingkat Kecamatan

dan Kabupaten diperlukan kelembagaan pengelola SIAK;

(2) Sebagai alat pengendali dalam beroperasinya kelembagaan dari
Sistem informasi Administrasi Kependudukan diperlukan hak
akses bagi petugas pengelolanya. Hal terebut dimaksudkan agar

kerahasiaan data pribadi penduduk dapat terl'amin;

(3)Kelembagaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

(SIAK) terdiri dari tingkat Kabupaten dengan susunan pengelola

sebagai berikut :

a. SupervisorPerizinan

Mempunyai tugas khusus mengusulkan pengguna hak akses

tingkat Kabupa.ten (supenrisor aplikasi dan operator) pada

Direktur Jendral Administrasi Kependudukan.

Tlrgas, Fungsi dan Kewenangan :

l. menetapkan dan membatalkan usulan pengguna hak

akses Kabupaten;

2. membuat usulan pengguna hak akses Kabupaten;

3. atas Nama Bupati, Supervisor perizinan mengirim usulan

pengguna hak akses Tingkat Ihbupaten ke Direktur

Jendral Administrasi Kependudukan; dan

4. menerima dan mendistribusikan usulan yang telah

disetqiui.

b. Administrator Database

Secara terus menerus memantau pengoperasian database.

T\.rgas, fungsi dan kewenangan :

1. menyelesaikan dan operasional database;

dan

2. memonitor back up dan reauery dari data SIAK setiap hari

ke{a.
c. Teknisi Perangkat keras



-47-
Mempunyai tugas khusus dalam penan gana:rr troubleslaoting

ringan pada perangkat keras. T\rgas, fungsi dan kewenangan :

melakukan pemeliharaan dan mengatasi trotftleshooting

ringan pada perangkat keras.

Peagaturan IIak At:er
Pa$l 78

Sebagai alat pengendali dalam beroperasinya kelembagaan dari SIAK

diperlukan hak akses bagi petugas pengelolanya. Hal tersebut

dimaksudkan agar kerahasiaan data pribadi penduduk terjamin.

a. pengusulan nama petugas pengelola SIAK dilakukan secara

tertulis oleh Bupati kepada Direktur Jenderal Administrasi

Kependudukan, tembusan ke Gubernur;

b. selanjutnya diproses oleh Direktur Jenderal Administrasi

Kependudukan;

c. khusus untuk supervisor perizinan tingkat Kabupaten hak akses

(kata kunci, narra pengguna dan nomor otorisasi) dikirim
langsung dari Direktur Jenderal kepada Bupati untuk diserahkan

kepada Supervisor perizinan;

d. untuk supervisor aplikasi dan operator tingkat Kabupaten, hak

akses (kata kunci, nama pengguna dal nomor otorisasi) diproses

dan diberikan oleh supervisor perizinan Kabupaten dan

selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati.

BAB V
PEUBII|AAI| , PEI{GAWASAI| , PELAYAI|AIT, PEITERTIBAI| I'AI{

PELIIFORAIT ADTITISTRASI I(EPEI|DI'DI'XAIT

Begten Pcttamr
Pcmblnarn
Pa$l 79

(l) Pembinaan terhadap penyelenggaraan administrasi

kependudukan dilakukan melalui kegiatan:

a. sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang

kependudukan dan pencatatan sipil;

b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;

c. bimbingan dan penyuluhan kepa.da aparat di lingkungan

pemerintah daerah.
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(2) Sosialisasi sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf a

dilakukan melalui;

a. media cetak;

b. media elektronik;

c. pemasangan baliho dan billboard;darr

d. penyebaran brosur/ leallet

(3) Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat

sebagai dimaksud pada ayat (l) huruf b dan c dilakukan melalui

tatap muka dan/atau dialog interaktif.

(4) Untuk melaksanakan pembinaan sslagaiman3 dimaksud pada

ayat (1) dapat dibentuk tim, dengan melibatkan satuan kerja

perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah dan instansi

terkait lainnya.

Bagtan Kedua,.ffir
(1) Pelaksanaan pengawasan administrasi kependudukan dilakukan

terhadap seluruh pros€s penyelenggaraan pelayanan

administrasi kependudukan.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, instansi

pelaksana dan masyarakat.

Baglan Kettga
retaSrjluur

(1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang

publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan;

(2) Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara

dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka

mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga., kehormatan,

martabat, dan harta benda warga negzrra.

(3) Penyediaan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat I
(satu) oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh

dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
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Baglan Keetnpat
Peaertltan

Pesal t2

(l) Penerbitan Dokumen Kependudukan bisa langsung melalui

WhatsApp dan penerbitan Dokumen Kependudukan ini tidak

dipungut biaya/Gratis.

(2) Penertiban penyelenggaraan administrasi kependudukan

dilakukan melalui operasi yustisi;

(3) Untuk menunjang pelaksanaan penertiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim dengan melibatkan

satuan keq'a perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah

dan instansi terkait lainnya.

(a) Walrtu Penerbitan Dokumen Kependudukan :

a. proses penerbitan Kartu Keluarga (fffi) dapat diselesaikan

dalam jangka waktu 1O menit;

b. proses penerbitan KTP-el dapat diselesaikan dalam jangka

waktu 15 menit;

c. proses pelayanan Pindah Datang dapat diselesaikan dalam

jangka walrtu 30 menit;

d. proses penerbitan Kartu Identitas Anak (I(IA) dapat

diselesaikan dalam jangka waktu 15 menit;

e. proses penerbitan Akta Perkawinan diselesaikan dalam jangt<a

waktu 1O menit;

f. proses penerbitan Alrta Perceraian diselesaikan dalam jangka

waktu l0 menit;

g. proses penerbitan Kelahiran diselesaikan dalam jangka tahun

1O menit;

h. proses penerbitan Akta Kematian diselesaikan dalam jangka

waktu 1O menit;

Baglan Kellma
Peleporaa
Pasal E3

Kepala instansi pelaksana wajib menyampaikan laporan seluruh

kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan
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sipil kepada Bupati melalui sekretaris daerah setiap I (satu) bulan

sekali dan atau sewaktu-waktu apa.bila diperlukan.

Prrat E4

Segala kepengurusan dan pelayanan penerbitan dokumen

kependudukan tidak dipungut biaya (gatis).

Pu.l Es

Peraturan ini mulai berlaku pada tansgal diundangkan. Agar setiap

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Penukal Abab kmatang llir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 03,r)opcnr ber 2Ol7
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Pada tanggal 03 zJopr",brr 2Ol7
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