BUPATIKARANGANYAR
BUPATIKARANGANYAR
PERATURAN
NOMOR

7

/

TAHUN2008

TENTANG
PETUNJUKPELAKSANAANPERATURANDAERAH
KABUPATENKARANGANYARNOMOR21 TAHUN2006TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDAFTARANPENDUDUK,
PENCATATANSIPILDAN RETRIBUSINYA
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIKARANGANYAR,
Menimb.rng . a

h

w.

bahwa guna kelancaran PelaksanaanPeraturan Daerah
lrabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2006 tentang
Penyelenggarcan
PendaftaranPenduduk,PencatatarrSipil
perluditetapkan
CanRetribusinya
PetunjukPelaksanaannya;
bahwa rrntukmaksud tersebutoerlr.rdiatur dan ditetaokan
denganPeraturan
Bupati;

M e n g i n g a t : 1 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun '1950
tentarrg
Pembentukan DaerahdaerahKabupatendalar^n
Lirrgkungan
Prop;nsiJawaTengah;
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan
(LembaranNegaraRepublrklndonesiaTahun 1974 Nomc,r1,
Tambahan Lembaran Nega:'a Republik lndonesia Nomor
3019);
Undang-Undang
Nomor9 Tahun 1992 tentangKeinrgrasian
(LembaranNegaraRepublikIndonesia
Tahun1992Nomor33,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
3474):
4 . tlndang-Undang
Nomor18 Tairun1997tentangpajak Daerah
dan RetribusiDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia
Tahun1997Nomor3685) sebagarmana
telahdiubahdengan
Undang-unrlarrg
Nomor 3,r I'ahun 2C00 (LemtraranNegara
Republik lndonesraJ.alrrr,r2000 Nomor 246, Tambahan
LembaranNegaraRepub|klr,donesiaNomor A0 $;
5 tlrrdang-Undang
Nomor23 Tahun2004 tentangperlindungarr
Anak (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahurr 2004
Nclmor109,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia
Nc.rmor
4235);
o . LlndangUndangNomor1OTahun2004tentangpembentukan
PeraturanPerundang-undangan
(LembaranNegaraRepublik
lndonesiaTahun 2OO4 l.lomor 53, Tambahan Lernbaran
NegaraRepublikIndonesia
Nomor43Bg),

Nomor32 Tahun2004tentangPemerintahan
7. Undang-uJndang
Daerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2004
lndonesia
Nomor125,TambahanLembaranNegaraReprrblik
Nomor 4437), sebagaimanatelah diubah dertgan Urtdang
UndangNomor I Tahun 2005 (LembaranNegara Republik
lndonesiaTahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Nomor4548);
NegaraRepubliklndonesra
B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
KewarganegaraanRepublik Indonesta (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 63, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4634);
9. Peraturan Penrerintah Nomor 66 Tanun 2OO1 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomoi4139);
RepublikIndonesia
10 PeraturanMenteri Dalam Negerr Nornor 28 Tahtrn 2005
tentang Pedoman PenyelenggaraanPendaftaranPenduduk
CanPencatatanSipildi Daerah;
11.KeputusanMenleri Dalam Negeri l{omor 246 Tahun 2004
tentangPedomanPenetapanTarip RetribusiJasa Umum;
l2.PeraturanDaerahKabupatenDaerahTingkatll Karanganyar
Nomor7 Tahun1990tentangPenyidikPegawaiNegeriSipildi
Lingkunga:r Penrerintah Kabupaten Daerah Tingkat lt
Karanganyar (Lembarart Daerah Kabupaten Karanganyar
T a h u n1 9 9 1N o m o r 4 9 ) .
Nomor21 Tahun
l3.PeraturanDaerahKabupatenKaranganyar
2006 terrtang Penyelenggaraan Pendaftran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Retribusinya(Lembaran Daerah
Tahun2006Nomor21).
KabupatenKaranganyar
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN

BUPATI

TENTANG

PETUNJUK

PELAKSANAP.NPERATURAN DAERAH ]GBUPATEN
}GRANGANYARNOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.
PENCAT,qTAN
SIPILDANRETRIBUSINYA.
BABI
KETENTUAN
UMUM
Pasal1
DalamPeraturan
Bupatiiniyangdimaksud
dengan:
1. DaerahadalahKabupaten
Karanganyar.
2. PemerintahDaerah adalahBupatidan PerangkatDaerafr
sebagaiunsurpenyelenggara
Pemerintahan
Daerah.
3. BupatiadalahBupatiKaranganyar.
4. UnitKerjaYangBersangkutan
adalahunitkerjayangbertugas
mengelola
pencatatan
kependudukan
dan/atau
sipil.
5. Pejabatyang ditunjukadalahpegawaiyang rlrberitugas
tertentudi bidangretribusidaerahsesuaiderrgar ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yangberlaku
6. Kecamatan, Desa/Kelurahan adalah
Kecamatan,
Desa/Kelurahan
yang ada dalam Wilayah Kabupaten
Karanganyar.

7 . Administrasi Kependudukanadalah rangkaian kegiatan penataan dan

melalui
penertibandalam penerbitandokumendan data kependudukan
Administrasi
Informasi
Pengelolaan
Sipil,
Pencatatan
FendaftaranPenduduk,
hasilnyauntk pelayananpublik dan
serta Pendayagunaan
KepenCudukan
pembangunan
sectorlain.
8 . PendudukadalahWarga Negara lndonesiadan Orang Asing yang masuk
secaraseh di Indonesiaserta bertempattinggaldi lndonesiasesuaidengan
peraturanPerundang-undangan.
bangsaIndonesiaaslidan orangadalahorang-orang
9 . WargaNegaraIndonesia
sebagaiWarga
yang
dengan
Undang-Undang
disahkan
orang bangsalain
NegaraIndonesia.
1 0 . OrangAsingadalahorangbukanWargaNegaraIndonesia.
1 1 . OrangAsingTinggalTerbatasadalahOrangAsingyang tinggaldalamjangka
waktuterbatasdi wilayahNegaraRepublikIndonesiadan telah mendapatijin
TinggalTerbatas.
12. OrangAsingTinggalTetapadalahOrangAsirrgyarlg beradadalamWilayah
dantelahmendapatijinTinggalTetap.
RepublikIndonesta
1 3 .Penduduk RentranAdministrasiKependudukanyang selanjutnyadisebut
PendudukRentanAdmindukadalah pendudukyang mengalamihambatan
dokumenpendudukyang disebabkanoleh bencanaalam,
dalammemperoleh
tinggaldidaerahterbelakang.
atau
bertempat
sosial,
kerusuhan
pencatatan
biodatapenduduk,pencatatanatas
14. Pendaftaran
Pendudukadalah
pelaporanperistiwakependudukan
dan pendataanPendudukRentanAdminduk
serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat
kependudukan.
keterangan
adalah kejadiarryang dialamipendudukyang harus
15. PeristiwaKependudukan
implikasiterhadappenerbitanatau perubahan
membawa
dilaporkankarena
Penduduk dan/atau surat keterangan
Kartu
Tanda
Keluarga,
Kartu
lainnya meliputi pindah datang, perubahanalamat, tinggal
kependudukar,
perubahan
statustinggalterbatasmenjaditinggaltetap.
sementara,
yang berisielemendatatentangjati diri,
16. BiodataPendudukadalahketerangan
dan perubahanl<eadaanyang
infomlasidasar serta riwayatperkembangan
penduduk
kelahiran.
oleh
sejak
saat
dialami
yang selanjutnyadisingkatdenganNIK adalah
17. NomorInduk Kependudukan
pendudrrk
yang
nomoridentitas
bersifatunik/khas,tunggaldan melekatpada
yangterdaftarsebagaipendudukIndonesia.
seseorang
18. KartuKeluargayang selanjutnya
disingkatdenganKK adalahkartuindentitas
keluargayang memuatdata tentangnama, susunandan hubungandalam
i
anggotakeluarga.
keluargasertakarakteristik
19. KepalaKeluargaadalah:
hubungan
a. orangyangbertempat
tinggaldenganoranglainbaikmempunyai
yang
darahataupuntidak,
bertanggungjawab
ternadapkeluarga;
b. orangyangbertempat
tinggalseorangdiri;
c. kepalakesatrian,
asrama,rumahyatimpiatu,dan lain-laindimanabeberapa
orengbertempat
tinggalbersama-sama.
20. Kartu Tanda Pendudukyang selanjutnyadisingkat KTP adalah bukti diri
sebagailegitimasipendudukyang dibuat oleh pemerintahkabupatenyang
berlakudlseluruh
wllayahNegaraKesatuanRepublikIndonesia.
21. Plndah Datang Pendudukadalah pgrubahanlokasi tempat tinggal untuk
menetapkarenaperpindahan
daritempatyanglamaketempatyangbanr.
22. PencetatanSipll adalah pencatatan peristiwa penting yang dialanri oleh
padaregistercatatansipilolehunitkerjayangbersangkutan.
seseorang
23. PeristfuvaPenting adalah keladianyang dialami oleh seseorangrneliputi
kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pemhatalan
perkawinan,pengangkatan,pengakuandan pengesahananak, perubahan
kewarganegaraan
nama,perubahan
dan peristiwapentinglainnya.

24, PengakuanAnak adalah pengakuansecara hukum dari seorangbapak
terhadapanaknya yang lahir diluar ikatan perkawinanyang sah atas
persetujuan
ibu kandunganaktersebut,
25. Pengesahananak adalahpengesahanstatus hukum seoranganak yang lahir
diluarikatanperkawinanyang sah menjadianak sah suamiisteri.

26. Buku Harian FeristiwaPentingdan PeristiwaKependudukanyang selanjutnya
disingkatBHPPKadalah buku yang dipakaiuntuk mencatatkegiatanhariand.
desa/kelurahan,kecamatan atau kabupaten berkaitan dengan pelayanan
terhadap pelaporan peristiwa penting rlan poristiwa kependudukan atau
pengurusandokumenponducluk
2 7 Buku lnduk Perrdudukyang solan;ulnyadisingkatBIP adalalr buku yang
cligunakan
mencatatkeberadaan
dan statusyang dimilikioieh seseorangyang
dibuat untuk setiap
keluargadan diperbaharuisetiap terjadi peristiwa
pentingdan peristiwakependudukanbagi pendudukWarga Negara lndorresia
TinggalTetapdan OrangAsingTinggalTetap.
28. Buku Mutasi Pendudukyang selanjutnyadisingkatBMP acialahbuku yang

digunakanmencatatperubahansetiap peristiwapenting dan peristiwa
jumlahdan statusanggotakeluargasesua
yang menyangkut
kependudukan
dengannomorurutKKdi desa/kelurahan
bagiWargaNegaraIndonesia
Tinggal
TetapdanOrangAsingTinggalTetap.
29 BukuIndukPenduduk
yangselanjutnya
Sementara
disingkat
BIPSadalahbuku
yang digunakan
untukmencatatkeberadaan
dan statusyang dimilikioleh
yang dibuatuntuksetiapkeluargadan diperbaharur
seseorang
setiapterjadr
peristiwapentingdan peristiwakependudukan
bagi penduduk'/VargaNegara
Indonesia
Tiirggal
sementara
danOrangAsingTinggalTerbatas.
30 BukuMutasiPenduduk
yang selanjutnya
sementara
disingkat
BMps adalah
buku yang digunakanmencatatperubahansetiap peristirvapentingdan
peristiwa
jumlahdan statusanggotakeluarga
yangmenyangkut
kependucjukan
sesuaidengannomorurutKK di desa/kelurahan
bagiWargaNegaraIndonesia
Tinggalsementara
danOrangAsingTinggalTerbatas.
? 1 Registraradalah Petugasdi desa/kelurahan
yang melakukanPendaflaran
penduduk
danpencatatan
sipilbagiWarga
NegaraIndonesia.
32. KasdaerahadalahKasPemerintah
Kabupaterr
Karanganyar.
33. Badanadalahsuatrtoentukbadanusahayang meliputiPerseroan
Terbatas,
Perseroan
Komanditer,
Perseroan
lainnya,
BadanUsahaMilikNegara/daerah
dengannamadan bentukapapun,persekutuan,
perkumpulan,
firma,kongsi,
yayasanatauorganisasi
koperasi,
yangsejenis,lembagadanapensiun,bentuk
usahatetapsertabentukbadanusahalainnya.
34, Retribusi
JasaUmumadalahretribusi
atasjasayangdiseCiakan
ataudiberikan
oleh Penrerintah
Daerahuntuktujuankepentingan
dan kemanfaatan
umum
sertadapatdinikmati
olehorangpribadiataubadan.
3 5 Retrib_usi
Penggantian
BiayaCetakKartuTandapenduduk,
KartuKeluarga
dan
AktaCatatanSipilyangselanjutnya
disebutRetribusi
adalahpembayaran
atas
biayacetakKTp danatauAktaCatatanSipilyangkhususdisediakan
dan atau
diberikan
olehPemerintah
Daerahuntukkepentingan
orangpribadiataubadar,.
36. Masareti'ibusi
adalahsuatujangkawaktutertentuyangmerupakan
bataswaktu
bagisetiapwajibretribusiuntukmemanfaatkan
jasa percetakan
KTp dan atau
penerbitan
AktaCatatanSipil,
3 7 . Surat.Ketetapan
RetribusiDaerahyang selanjutnya
disingkatSKRDadalah
yangmenentukan
suratKepurusan
besainyajumrarrretribusfter"utang.
38. SuratTagihanRetribusiDaerahyangselarrjutnya
disingkatSTRDadalahsurat
untukmelakukan
tagihanretribusidan atau sanksiadministrasi
berupabunga
danataudenda.

Pasal2
pendaftaran penduduk dan
( 1 ) penlerintah Daerah dalam penyelenggaraan

peristiwa
p"l.jbjlgl-.If,^-,?:?,i?,","n
s!
::'.ff:Xn:.'jl"';S:tyn',ntuk
^
aan pendataanpendudukRentanAdminduk;

i;;;il;xan
b. pencatatanPeristiwaPenting;
iendaftararrpenduduk,meliputi:
c. pembuatanOorumen'frasil
1, biodataPenduduk;
2. KK;
3. KTP;dan
4. suratketerangankeoendudukan'
sipil'meliputi:
d. Pembuatandokumenhasilpencatatarr
1. aktakelahiran;
2. kematian,
3. akta kemattan;
cjan
4. akta Perceraian;
5. akta Pengakuananak.
e. perubahanaktacatatansipilkarenaterjadinyaperistiwapenting,meliputi:
anak;
1. pengangkatan
anak,
pengesahan
2.
3. perubahannama;
dan
4. perubahankewarganegaraan;
lainnYa
5 PeristiwaPenting
(2 ) Penyelenggaraanpendaflaranpendu<lukdan pencatatansipil sebagaimana
oleh:
dimaksudpadaayat(1) Pasalini dilaksanaP-an
a. Dinas Kepertdudukan lenaga Kerja dan Transmigrasi Kerbupaten
Karanganyaruntuk biodata, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda
Penduduk(KfP) dan SuratKeteranganKependudukan.
b. Kantor CatatanSipil KabupatenKaranganyaruntuk Pembuatandokumen
HasilPencatatanSipildan PerubahanAkta PencatatanSipil karenaadanya
peristiwapenting.

pBSSr'lr
DAN
r.*.ArAr srpuREcrsrRAR
Pasal 3
(1) Pendaftaranpendudukdan pencatatansipil bagi Warga Negara Indonesiadr
desa/kelurahan
dilaksanakan
oleh Registrar.
(2) SebelumoitetapkanRegistrarsebagaimana
dimaksudpada ayat (1) Pasalini
pendaftaranpendudukdilaksanakan
petugas
oleh
Desa/Kelurahan.
Pasal 4
(1) RegistrarsebagaimanadimaksuddalamPasal3 diangkatotehBupati
(2) Syarat-syarat
Registrar
sebagaimana
dimaksuddalamPasal3 diaturterserrdiri.
Pasal 5
(1) PejabatPencatatSipil dijabatoleh PegawaiNegeriSipil dari Unit Kerjayang
bersangkutan,
(2) PejabatPencatatSipilsebagaimana
dimaksudpada ayat (1)Pasalini diangkat
oleh Bupatidari PegawaiNegeriSipil yang memenuhipersyaratanatas usulan
KepalaUnit Kerjayang bersangkutan.

Pasal6
kebenaran
dan memvalidasi
( 1 ) PejabatPencatatSipil menerima,memverifikasi
membuat
serta
akta
kutipan
dan
register
daia,mencatatdata,'menandatangani
catatanpinggirpadaakta-aktacatatansipil.
dimaksudpadaayat(1) Pasalini
(2) D;td nii Fliabat PencatatSipilsebagaimana
yang
o"rn.r"ng.n, Bupati dapat menunjukPejabat lain dari Unit Kerja
g
yan
berlaku'
sesuaiperaiuranperundang-undangan
bersangk-utan
BAB III
PENDUDUK
PENDAFTARAN
BagianPertama
Biodata,KartuKeluargadan KartuTandaPerrduduk
Pencatatan
Paragraf 1
BiodataPenduduk
dan
Pemutakhiran
Pencatatan
Pasal i

Daerahmelaksanakanpencatatan,penerbitandan pemutaKhiran
( 1 ) Pemerintah
BiodataPenduduk.

( 2 ) Pencatatansebagaimanadimaksud pada ayat (1) Pasal irri dilakukanoleh
petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki

penduduk.
dimaksudpadaayat (1) Pasalini
sebagaimana
BiodataPenduduk
(3) Fencatatan
formulirsebagaiberikut:
menggunakan
untukWNIformulirF-1.01.
a. BiodataPenduduk
untukorangasingformulirF-1.02.
b. BiodataPenduduk
anggotakeluargaWNI
c. Biodata Pendudukuntukperubahandata/tambah
formulirmodelF-1.03.
dimaksudpada ayat (3) Pasal ini
(4) Bentukdan isi formulirsebagaimana
denganketentuanMenteriDalamNegeri.
disesuaikan
Pasal8
( 1 ) penyampaianinformasiuntuk pencatatanbrodatabagi bayi atau anak diwakili

olelr Orangtuanya atau anggotakeluargiltryas€suaidenganpersyaratarlyang
ditentukan.
(2 ) Penyampaianinformasisebagaimanadtrnaksudpada ayat (1) Pasal ini untuk
fisik
pencataianbiodatabagi orangyang mengalamittambatanmentaldan/ateru
sui'at
kuasa.
membuat
dengan
dapatdilakukanolehoranglain/pengampu
(3 ) Surat kuasa sebagaimanadimaksudpada ayat (2) Pasal ini menggunakan
formulirF-1.04.
(4) Bentuk dan isi formulir sebagaimana<Jimaksudpada ayat (3) Pasal in
disesuaikandenganketentuanMenteriDalamNegeri.
Pasal 9
dimaksuddalamPasal7 ayat(1)
sebagaimana
biodatapendudtrk
( 1 ) Pemutakhiran
yang dituangkandalam
penduduk
dilakukanoleh petugasberdasarkanlaporan
Surat PemyataanPerubahanData Kependudukan.
(2) Surat PernyataanPerubahan Data Kependudukansebagaimanadimaksud
formulirF-1.05.
padaayat(1) Pasalini menggunakan
(3) Bentuk dan isi formulir sebagaimanadimaksud pada ayat (3) Pasal ini
disesuaikandenganketentuanMenteriDalaml\legeri,

Pasal 1C.,
biodataWargal.legaraIndonesia,JrangAsingTinggalTerbatasdan
Perubahan
peristiwa
OrangAsingTinggalTetapyang terjadidi lu.rrnegerikarenaterjadinya
penting,setslahkembalike Indonesiadicatatoleh Unit Kerjayang bersangkutan
berdasarkanlaporan pendudukpaling lama 30 (tiga pui.th) hari kerja sejak
kodatangan
Paragraf 2
NomorIndukKependudukan
Pasal11
( 1 ) NIK diberikanoleh penrerintahsetelahbiodatapendudukdirekamdalam bank
data kependudukannasional menggunakanSistem Informasi Administrasi
Kependudukan.
(2) NIK sobagaimanadimaksudpada ayat (1) Pasal ini berlakuseumurhidup,
terdiri 16 digit didasarkanpaclavariabelkode wilayah,tanggallahir dan nomor
seri penduduk.
( 3 ) NIK sebagaimanadimaksudpada ayat (2) Pasal ini dicantumkandalam setiap
dokumen kependudukandan digunal<ansebagai tanda pengenal dalam
pelayananpublik.
Paragraf3
KartuKeluarga
Pasal 12
( 1 ) KK ditandatangani
oleh Camatsebagaipejabatyang diberikewenangan.
(.2)PembuatarrKK sebagaimanadinraksudpada ayat (1) Pasal ini dilakukan
berdasarkanpermohonanpendudukWNI atau pendudukOrang Asing Tinggal

tetap.

(3) PendudukWNI atau OrangAsingTinggalTetapsebagaimana
dimaksudayat
(2) Pasalini hanyadapatdidaftardalamsatuKK.
(4) KK sebagaimana
dimaksudpadaayat(1) Pasalini rnemiliki
nomoryangterdiri

padakombinasi
16 digitdidasarkan
variabelkodewilayah,tanggalpencatalah
dan nomorseriKK.
(5) NomorKK sebagaimana
dimaksudpada ayat (4) Pasal ini diberikanoleh
setelahbiodataKepalaKeluargadirekamdalambank
Pemerintah
Kabupaten
deta kependudukan
nasionalmenggunakan
Sistem InformasiAdministrasi
(SIAK).
Kependudukan
(6) Pembuatan
padaayat(2)Pasalini menggunBkan:
KKsebagaimana
dimaksud
a. .formulir
F-1.06ur,tukpermohonan
KK baruatau KK untukpendudukyang
pindahdan tinggalbersamakeluargalain di daerahtujuanatau penduduk
yangditinggal
pindaholehKepalaKeluarga;
dan
b. blangkoKKsebagaimana
formulirB-1.01.
(7 ) Bentukdan isi formulirsebagaimana
dimaksudpada ayat (6) Pasal'ini
disesuaikan
denganketentuan
MenteriDalamNegeri.
Paragra'f4
KartuTandaPenduCuk
Pasal13
( 1 ) KTPditandatangani
olehCamatsebagaipelabatyangdiberikewenangan.

(21KTP berlakusecara nasionaldan merupakantanda pengenaldari yang
bersangkutan,
(3) KTP diberikankepadapendudukWNI dan OrangAsingTinggalTetapyang
telahberusia17 tahunatausudahkawinataupernahkawin.

1 (satu)Kl P.
pendudukhanyamemilil''i
(4) Setiap
'penduduk
korban bencana alam dan harus
KTP akih,-.rl
yang
membuat
( 5 ) Bagi
pindan alan'lats-ertatidak mampu maka f'emerintahKabupatertmembtratkan
KTP tanpadipungutbiaya/bebasbiaya.
P a s a l1 4

( 1 ) KTP untukWargaNegaraIndonesiaberlakuselama5 (lima)tahun,kecualibila
terjadiperubahandata.

(2) Bila KTP nnengalamiperubahandata maka yang bersangkutanmelaporkan
perubahandan minta untuk dibuatkanKTP baru.

(3 ) PembuatanKTP WNI yang datangdari luar negeridilakukansetelahditerbitkan
SuratKeteranganDatangdari hrarnegerioleh unit kerjayang bersangkutan.
(4) Masa berlakuKTP bagi Orang Asing TinggalTetap disesuaikandenganmasa
bedakunyaizintinggaltetap.
(5) KTP untukpendudukWNI yang berusia60 tahunkeatasberlakuseumurhidup.
Pasal15
(1) KTP memuat pas foto berwarnadari penduduk yang bersangkulandengan

ketentuan:
yanglahirpadatahungar,jilmenggunakan
pasfoto
latarbelakang
a. penduduk
bervrarna
merah;
yanglahirpadatahungenapmenggunakan
pasfoto
b. penduduk
latarbelakang
benryarna
biru.
padaayat(1) Pasalini berukuran
(2) Pasfotosebagaimana
Cimaksud
2 cnrx 3 cm
(dua centimeterkali tiga centimeter)dengan ketentuan70 % (tujuh puluh
jilbab dan tidak diperbotehkan
persen)tampal'.wajah dapat menggunakan
rnenggunakan
cadar.
(3) Pembuatan
padaayat(1)Pasalini menggunakan:
KTPsebagaimana
dimaksud
a. formulirpermohonan
KTPdengankodeF-1.07;dan
b. blangkoKTP bagipenduduk
WNI dan OrangAsingTinggalTetapdengan
kertassekurutidengankodeB-1.02.
(4) Bentukdan isi formulir/blangko
sebagaimana
dimaksudpadaayat(3) Pasalini
disesuaikan
denganketentuan
MenteriDalamNegeri
BagianKedua
PendaftaranPerubahanAlamat
Pasal 16
Dalam hal terjadi pemekaran Daerah atau pembangr,rnan
yang menyebabkan
perubahanalamat perrduduk,PemerintahDaerah melakukanperr.rbahan
alamat
pada KK dan KTP pendudukdan tidakdipungutbiaya.
BagianKetiga
Pendafta,'an
PerpindahanPenduduk
Paragraf 1
PendaftaranPindahDatangPendudukWNI
P a s a l1 7
(1) PemerintahDaorah melakukan pendaftaranpindah datang penduduk wNr
dalam\MlayahIndorresia
denganklasifikasisebagaiberikut:
a. klasifikasi1 : antar llngkungan/dusun dalam satu Desa/K,:lurahan,
b. klasifikasi2 : antar desa/kelurahandalamsatu Kecamatan:

dalanrsaluKabupaten;
c. klasifikasi3 : antark€canratan
tatu Provinsi;
dalam
kabupaten
d. klasifikasi4 : antar
wilayahProvinsi.
diluar
kabupater/kota
antar
e. klasifikasi5 :
(2\ Pendaftaranpindah datang penduduksebagaimanadimaksud pada ayat (1)
Pindahdatang.
Pasalini dilakukandenganpembuatanSuratK.eterangan
penduduk
setelah ditandatanganinyaSurat Keterangatr
(3) Sahnrlapindah datang
Pindah Datang oleh pejabat yang benwenangsesuai dengan klasifikasi
dimaksudpadaayat(1) Pasalini.
sebagaimana
Pasal18
Pelaksanaanpendaftaran penduduk sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17
dilakukanberdasarkanlaporanpendudukyang bersangkutanpaling lama 30 (tiga
puluh)hari kerja terhitungsejakditandatangani
Surat KoteranganPindahDatangdi
daerahasal.
Pasal19
(1) PembuatanSurat KeteranganPindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi1
dilakukanoleh Kepala9esa/Lurahsetempat.
(2) Surat KeteranganPindahDatangsebagaimanadimaksudpada ayat (1) Pasal
ini diberikankepadapendudukyang bersangkutanrrntukmengurusperubahan
Kl( l(TP. Kepala Desa/Lurahmengirim Surat Keterangan Pindah datang
ketenrpatperekamandata kepencludukan.
(3) Surat KeteranganPindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi2 ditandatangani
oleh KepalaDesa/Lurahdaerahasaldan daerahtujuan.
(4) Surat KeterarrgonPindah Datangbagi WNI untuk klasifikasi3 sampaidengan
klasifikasi5 dibuatdan ditandatangani
oleh Kepala Desa/Lurahdan Camat di
daerahasal dan daerahtujuan.
(5) Surat KeteranganPindah datang sebagaimanadimaksudpada ayat (1), ayat
(2), ayat(3) dan ayat (4) Pasalini digunal(ansebagaidasar:
a. perubahanKK didaerahasalatau pembuatanKK didaerahtujuan;
b. pembuatanKTP di daerahtujuan.
(6) PernbuatanKK sebagaimanadimaksud pada ?),at (5) huruf a Pasal ini
dilakukansesuaidenganjenis kepindahanmeliputi:
a. hanya kepalakeluarga;
b. kepalakeluargadan seluruhanggotakeluarga;
c. kepalakeluargadan sebagiananggotakeluarga;atau
d. hanya sebagiananggotakeluarga.
(7) PendaftaranPindahDatangpenctudukWNI sebagaimanadimaksudpada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini menggunakanformutir
modelF-1.08.
(8) Bentuk dan isi formulir sebagaimanadimaksud pada ayat (7) Pasal ini
disesuaikandenganketentuanMenteriDalamNegeri
Paragraf 2
PendaftaranPindahDatangPendudukOrangAsing
DalamWilayahIndonesia
Pasal 20
(1) PemerintahDaerah melakukanpendaftaranpindah datang pendudukorang
asingdalamwilayahIndonesiadenganklasifikasisebagaimana
dimaksuddalarrr
Pasal19 ayat(1).
(21 P_endaftaran
pindah datang penduduksebagaimanadimaksudpada ayat (1)
dilakukandenganpenorbitanSurat KeteranganPindahDatangoleh Unit Kerja

yangbersangkutan.

l$tr
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(3) Surat keteranganpindahdatang penduduksebagaimanadimaksudpada ayat
(1) Pasal ini sah setelah ditandatanganisesuai klasifikasi sebagaimana
dimaksuddalamPasal19 ayat(1).
P a s a l2 1
( 1 ) Pendaftaranpindah datang pendudukorang asing dilakukanoleh unrt Kerja
yang bersangkutandidaerahasal dan didaerahtujuansesuaidenganklasifikasi
sebagaimana
dimaksuddalamPasal19 ayat(1).
(2) Pelaksanaanpendaftaranpindah datang penduduk sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) Pasa! ini dilakukan berdasarkan laporan penduduk yang
bersangkutan paling larna 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
ditandatangani
SuratKeteranganPindahDatang.
Pasal 22
( 1 ) PembuatanSuratKeterangenPindahDatanguntukklasifikasi1 sampaidengan
klasifikasi3, dilakukanoleh unit Kerjayang bersangkutan
didaerahasal.
(2) PembuatanSu:'atKeteranganPindahDatanguntuliklasifikasi4 dar,klasifikasi5
dilakukan di daerah asal dan di daerah tujuan oleh Unit Kerja yang
bersangkutan.
(3 ) Surat-Keterangan
PindahDatangsebagaimanadimaksudpada ayat (1) dan
ayat(2)digunakansebagaidasar:
a. pembuataniperubahan
KK bagi orang Asing Tinggal retap didaerahasal
atau didaerahtujuan dan pembuatan/perubahanalamat KTp bagi oranrg
AsingTinggaltetapdi daerahtujuan;atau
b. perubahanalamat.surat KeteranganTempat ringgal bagi orang Asing
TirrggalTerbatasdicjaerah
tuiuan.
( 4 ) PembuatanKK sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf a pasal
rrrr
dilaktlkansesuaijeniskepindahan
sebagaimana
diniaksuddaianrpasal 19 ayat
(1)
(5) Pendaftarar'pindah datang pendudukorang Asing dalam wilayah
Indonesia
menggunakan:
a. fornrulir Surat Keteranganpindafr Datang orang Asing Tinggal retap
dengankode F-1.09:
b' formulirsurat Keteranganpindah Datang orang Asing Tinggarrerbatas,
dengankodeF-1.10.

(6) Bentukdan isi formulirsebagaimana
dimaksudpada ayat (5) pasal ini
disesrtaikan
denganketentuan
MenteriDalamf.legeri
Paragraf3
Pendaftaran
WNITinggalSementara
Pasat2ll

( 1 ) Pemerintah
Daerah.merakukan
pendaftaran.
warga Negararndonesiayang

dituardomisiliaiautempattinggalietap.
!inggalsementara

( 2 ) Tinggalsementara
sebagaimana
dimaksuopa"o-a
uv"i?r) pasarinr diberikan

k"P?q?pendudukyangtinggalsementara
berturut-iurrt
setamag0 (senrbilan
puluh)hari
sampaidengan1 (satu)tahun.
(3) Tinggalsementarasebagaimana
dimaksurJ
pada ayat (2) pasal ini tidak
termasukwarga Negara Indonesiayang merakukaniugr"
atau sekoiah
kedinasan.
pasal 24
KepalaDesa/Lurah
melakukan
pendaftaran
wNl TinggalSementara'di
daerahasar
danmembuat
pindahsementara
suratl(eterangan
yangoisarrkan
orehcamat.

Pasal 25
(1) PendaftaranWNI Tinggal Sementara dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah
palinglama 30 (tiga puluh)
berdasarkanlaporanpendudukyang bersangkrrtan
SuratKeteranganPindahSernentara.
hari sejakditandatangani
(2) PendaftaranWNI Tinggal Sementarasebagaimanadimaksttdpada ayat (1)
dengan Surat KeteranganTinggalSementaraberdasarkan
Pasal ini dilakr,rkan
permohonantinggalsementara.
(3) Surat KeteranganTinggal Sementarasebagaimanadimaksud pada ayat (2)
Pasalini berlakuselama1 (satu)tahundan dapatdiperpanjang1 (satu)kali.
(4) Pendaftaran Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara sebagaimana
dimaksudpada ayat (2) Pasalini rnenggunakan:
a. formulirSurat KeteranganPindahSementaradengankode F-1.11yang
dibuatdi daerahasal;
b. formulir Pernohonan Tinggal Sementara dengan kode F-1.12yang
dibuatdidaerahtujuan;
c. blangkoSuratKeteranganTinggalSementaradengankode B-1.03.
(5) Bentukdan isi formulir/blangko
sebagaimanadimaksudpada ayat (4) Pasal ini
disesuaikandengartketentuanMenteriDalamNegeri
BagianKeempat
PendaftaranPerpindahanPendudukAntarNegara
Paragraf 1
Perpindahan
PendudukWNI ke l-uarNegeri
Pendaftaran
Pasal26
(1) PemerintahDaerah melakukanpendaftaranperprndahanpendudukWarga
Negaralndonesiake luar negeri.
(2) Perpindahanpendudukke luar negeri sebagarrnana
dimaksudpada ayat (1)
Pasal ini dengantujuartunluk rnenefa;selarna1 (satu)tahun berturut-turut
atautebihdari 1 (satu)talrun
Pasal 27
perpindahan
penduduksebagaimana
Pendaftaran
dimaksuddalarnPasal26 ayat(1)
dilakukanoleh KepalaDesa/Lurahdenganmembuat Surat PengantarPindahke
LuarNegeridan disahkanolehCamat.
Pasal 28
(1) SuratPengantar
Pindahke LuarNegorisebagaimana
dimaksuddalamPasal29
diberikanoleh KepalaDesa/Lurahkepadapendudukyang bersangkutanuntuk
diteruskankepada Unit Kerja yang bersangkutansebagai dasar pernbuatan
SuratKeteranganPindahke LuarNegeri.
(2) SuratKeterangan
Pindahke luar Negerisebagaimanadimaksudpada ayat (1)
- Pasalini digunakansebagaisalahsatu syaratdalampengurusanpaspor.
(3) PendaftaranperpindahanpendudukWarga Negara lndonesiakeluar Negeri
menggunakan
formulirsebagaiberikut:
a. Surat PengantarPindah ke luar Negeri untuk Warga Negara Indonesia,
d e n g a nk o d eF - 1 . 1 3 ;
b. Strrat KeteranganPindahke Luar NegeriuntukWarga Negaralntlonesia,
dengankodetr-1.14.
(4) Bentukdan isi Suratsebagaimana
dimaksudpadaayat(3) Pasalini cJisesuaikan
denganketentuan
MenteriDalamNegeri

Paragral 2
Dendaftaran
KedatanganWNI dari Luar Negeri
Pasal 29
( 1 ) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan Warga Negara
dariLuarNegeri.
Indonesia
( 2 ) Pendaftarankedatangin Warga Negara Indonesia sebagaimanadimaksud
dengan
pada ayat (1) pasal ini dilakukanoleh unit kerja yang bersangkutan
Negeri.
Luar
dari
membuatSuratKeteranganDatang
( 3 ) Surat KeteranganDatangdari Luar Negeri sebagaimanadimaksudpada ayat
(2) Pasatini digunakansebagaidasar:
a. pembuatanKK;
b. pembuatanKTP.
Pasal 30
(1) PendaftarankedatanganWarga Negara Incionesiasebagaimanadimaksud
Peraturan Bupati ini dilakukan oleh unit kerja yang
dalanr Pasal 29
laporanpendudukpalinglama 14 (empatbelas)hari
berdasarkan
bersangkutan
kerjaterhitungsejakkedatangandi Kabupaten.
(2\ PendaftarankedatanganWarga NegaraIndonesiadari luar negerisebagaimana
dimaksudpada ayat (1) Pasal ini menggunakanformulirSurat Keterangan
Datangdari Luar l'legeridengankode F-1.15.
(3) Bentuk dan isi formulir sebagaimanadinraksudpada ayat (2) Pasal ini
disesuaikandenganketentuanMenteriDalamNegeri
Paragraf3
PendaftaranKedatanganOrangAsingdari LuarNegeri
Pasal 31
PemerintahDaerah melakukan pendaftarankedatanganOrarrg Asing dari luar
negerisebagaiberikut:
a. OrangAsingyang baru datangdari luar negeriyang telah mendapatizintinggal
terbatas;
b. OrangAsingyangtelahberadadi Indonesia
dan telahmengubahstatusmenjadi
tinggalterbatas.
Pasal 32
(1) Pendaftarankedatangan orang Asing dilakukan oleh Unit kerja yang
Dersangkutan
berdasa{anlaporanpendudukpalinglama 14 (empatOetasjnarr
kerjasejakditerbitkanlzin TinggalTerbatas
(2) PendaftarankedatanganOrang Asing rebagaimanadimaksudpada ayat (1)
Pasalini dilakukandenganpenerbitan$uraiKeteranganTempatTinggai.
(3) Surat KeteranganTgqoat Trnggalsebagarrnana
pasal
pada
dima-ksud
ini diberikankepadaOrangAsingTinggalTerbatasdan berlaku"v"i&)
."rpui n.ui,
masaberlakunyalzinTinggalTerbatas.
(4) PendaftarankedatanganOrangAsing dari luar negerisebagaimana
dimaksud
padaayat (2) Pasalini menggunakan:
a. formulirpendaftaran
PendudukOrangAsingTinggalTerbatasdengarrkode
F-1.16;
b_ blangkosurat Keterangan
TempatringgaldengankodeB-1.04
(5) Bentukdan isi formulir/blangko
sebagaima-rra
dimiksuopada ayat (4) pasatirir
disesuaikan
denganketentuan
MenteriDalamNegeri

Paragrat 4
PendaftaranPendudukOrangAsingTinggalterbatas
Yang MengubahStatusMenjadiTinggalTetap
Pasal 33
Pemerintah Daerah rnelakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal
Terbatasyang mengubahstatusmenjadipendudukOrangAsingTinggalTetap.
Pasal 34
(1) PendaftaranpendudukOrang Asing TinggalTerbatasyang mengubahstatus
menjadi pendudukOrang Asing Tinggal Tetap sebagaimanadimaksudpada
Pasal33 PeraturanBupatiini dilakukanoleh unit kerjayarrgbersangkutan.
(2) PendaftaranpendudukOrang Asing Tinggal Terbatasyang mengubahstatus
menjadi pendudukOrang Asing Tinggal Tetap sebagaimanadinraksudpada
ayat (1) Pasalini digunakansebagaidasarpembuatanKK dan KTP.
(3) PendaftaranpendudukOrang Asing TinggalTerbatasyang mengubahstatus
menjadrpendudukOrang Asing Tinggal Tetap sebagaimanadimaksudpada
ayat (2) Pasal ini menggunakanformulirPendaftaranPendudukOrarrgAsing
TinggalTetapdengankode F-1.17.
:
(4) Bentuk dan isi formurir sebagaimanadinraksudpada avat (3) Pasal ini
disesuaikandenganketentuanMenteriDalamNegeri
Paragraf 5
PendaftaranKepindahanPendudukOrangAsingke Luar Negeri
Pasal 35
Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing
Terbatasatau OrangAsingTinggalTetapyangakan pindahke luar negeri.

'finggal

Pasal 36
(1) PendaftarankepindahanpendudukOrang Asing ke luar negerisebagaimana
dimaksuddalam Pasal35 dilakukanoleh unit kerjayang bersangkutandengan
pengisianformuliroleh pendudukOrangAsingyang bersangkutan.
(2) PengisianformulirKeteranganPindahke Luar Negerisebagaimanadimaksud
padaayat(1) Pasatini dilakukan
olehpendudukOrangAsingdi UnitKetjayang
bersangkutan.
(3) PendaftarankepindahanpendudukOrang Asing ke Luar Negeri sebagairnana
dimaksudpada ayat (2) Pasalini menggunakanformulirKeteranganPindahke
LuarNegoriuntukOrangAsirrgdengankodeF-1,18.
(4) Bentuk dan isi formulir sebagaiinanadimaksud pada ayat (z) pasal inr
disesuaikandenganketentuanMenteriDalamNegeri
BagianKelima
PendataanPendudukRentanAdministrasiKependudukan
Pasal 37
(1) PemerintahDaerah rnelakukanpendataan Penduduk rentan /,dministrasi
Kependudukan.
(2) PendudukRentanAdministrasiKependudukan
sebagaimanadimaksuclpada
ayat(1) Pasalini terdiriatas:
a. pengungsi;
b. pendudukkorbanbencana;
c. komrrnitas
adatteroencil.

;

Pasal 38
dimaksud
( 1 ) Pendataanpengungsidan pendudukkorbanbencanasebagaiman;r
llencana
pada
terjadinya
saat
b
dilakukan
(2)
dan
huruf a
dalamPasal37 ayat
alam maupunbencanaakibatkerusuhansosial.
(2 ) Pendataan komulitas adat terpencil dilakultan secara periodik dengan
membentuktim pendataan.
BAB IV
SIPIL
PENCATATAN
BagianPertama
Pencatatan
Kelahiran
Pasal39
(1) PemerintahDaerahmelakukanpencatatansetiap kelahiranberdasarlaporan
yang diterinradari pendudukdalamjangkawaktupalinglama60 (enampuluh)
hari kerjasejaktanggalkelahiran
(2) PencatatanKelahiranyang lewatwaktusebagaimana
dimaksudpada ayat (1)
setelah:
Pasalini dilaksanakan
a. mendapatpersetujuanBupatibagiWargaNegaraIndonesia;
b. mendapatPeneiapanPengadilanbagi orangasing.
(3) PecatatanKelahiransebagaimana
dimaksudpada ayat (1) dan (2) Pasal irri
oleh
Pejabat
Pencatat
dilakukan
Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan
dibuatkanKutipanAkta Kelahiran.
(4) KutipanAkta Kelahiranyang pelaporannyadilakukantepat waktu sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) Pasal ini diberikankepadapenduduktanpa dipungut
biaya.
Pasal40
(1) Dalam hal tempat kelahiranbe;'bedadengan tempat tinggal atau domisili,
Pejabat PencatatSipil yang mencatatdan membuat Kutipan Akta Kelahiran
sebagaimana dimaksucj dalam Pasal 39 ayat (3) bertanggung jawab
memberitahukan
hal dimaksudkepada Unit Kerjayang mengurusipencatatarr
sipil.
(2) PencatatanKeiahiranbagi anak temuan atau anak yang tidak diketahuiasal
usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil, berdasar laporan yang
menemukandan bukti-buktilain yang menguatkan.
(3) Pencatatanperistiwakelahiranmenggunakan:
a. fornrulirpelaporankelahirandengankode F-2.01;
b.fornrulirsuratketerangankelahirandengankode F-2.02;
c. formulirpelaporankelahirandiluardomisiliorangtua dengankode F-2.03;
d, formulirkelahiranOrangAsingdengankode F-2.04;

e,register
aktakelahiran;
f. kutipanaktakelahiran,
(4) Bentukdan isi formulir/register/kutipan
aktasebagaimana
dimaksudpadaayat
(3) Pasalinidisesuaikan
denganketentuan
MenteriDalamNegeri
Pasal41
(1) AnakWargaNegaraIndonesia
atauOrangAsingTinggalTerbatas
dan'Iinggal
Tetapyang dilahirkandiluarnegerisetelahkennbali
ke Indonesiadicatatkan
pada Unit Kerja yang bersangkutanberdasarlaporan pendudukyang
palinglama30 (tigapuluh)harikerjasejakkedatangan.
bersangkutarr
(2) Pecatatanperistiwakelahirandiluarnegerimenggunakan
pelaporan
fc.rrmulir
kelahiran
WNIdi luarnegeriderrgan
kodeF-2.05.

(3 ) Bentuk dan isi formulir sebagaimanadimaksudpada avat (2; pasal ini
disesrlaikan
denganketentuan
MenteriDalamNegeri
BagianKedua
Pencatatan
LalrirMati
P a s a l4 1
( 1 ) Kelahiran bayi dalam keadaan matl clrcatatcrleh Kantor Catatarr Sioil
berdasarkanlaporan penduduk paling lanra 60 (enam puluh) hari sejak
kelahiran.
(2 ) Pencatatankelahiranbayi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) pasal inr
direkamdalam bank data kependudukan
nasionalcianditerbitkantanda bukti
pelaporanberupasuratketerangan
tahirmati.
( 3 ) Pencatatanperistiwalahirmati menggunakan:
a. formulirpelaporanlahirmati dengankode F-2 .06;
b. suratketeranganlahirmati dengankodeF-2.OT.,
c. formulirpelaporanlahirmatiOrangAsingdengankodeF_2 OB
( 4 ) Bentukdan isi formulir/surat
keterangansebagaimana
dimaksudpacjaayat (3)
Pasalini disesuaikan
denganketentuanMenteriDalamNegeri
B a g i a nk e t r g a
perkawinan
Pencatatan
Pasal43
( 1 ) Pe.rkawinan
bagi yang bukan beragamalslam yang telah dilakukanmenurut
hukum agama dan kepercayaannyadi'atatkan kepada Kantor Catatan Sipil
tempat peristiwaperkawinanpaling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak
peristirvaperkararinan.
(2) Pencaratarr
Perkawinan
antar WNA clapat dilakukanoleh Unit Kerjayang
pendaftaran
mengelola
penduduk
dan pencatatansipil sesuaipedomanyang

berlakrr.

(3) Perkawinan
sebagaimana
dimaksudpadaavat(1) Pasatini dicatatolehpejabat
PencatatSipil pada RegisterAkta Perkawinandan dibtratkanKutipanAkta
Perkavvinan.
Pasal44
(1) Bagr pendudukyang melaksanakanperkawinandi luar negeri
dicatatoteh
KantorCatatanSipil tempatdomisiliyang bersangkutan
palinglama 1 (satu;
tahunsejakyang bersangkutan
kembaiidilndonesii.
(2) Pencatatan
perkawinan
sebagaimana
dimaksudpadaayat(1) pasalrni direkam
dalam bank data keperrdudukan
nasionaldan diterbitkantanda bukti pelaporan
perkawinanluar negeri
(3) Pencatatanperistiwaperllawinansebagaimana
tlimaksudpada ayat 12)pasal ini
menggrrnakan:
a. formulirpelaporanperkawinan,,Jengankode F-2.C9;
b. registeraktaperkawinan;
c. kutipanaktaperkawinan.
(4) Bentukdan isi formulir/register/kutipan
akta sebagaimanadimaksudpada ayar
(3) PasalinidisesuaikandengankeientuanMenter'iDalamNegeri

BagianKeemPat
Perkawinan
Pembatalan
Pencatatan
Pasal45
dicatat
putusanpengadilan,
yangtelahmendapatkan
perkawinan
(1) Pembatalan
sipildi
pendudukdan pencatatan
pendaftaran
olehUnitKerjayangmengetota
Kabupaten.
padaayat(1) Pasalini dicatat
dimaksud
perkawinan
sebagaimana
(2) pembatalan
dalamregisteraktaPerkawinan.
padaayat(2) Pasal
dimaksud
perkawinan
sebagaimana
pembatalan
(3) pencatatan
perkawinan
pembatalan
ini menggunakanformulir pencatatanpelaporan
dengankode F-2.10.
dimaksudpada ayat (-') Pasal ini
(4) Beniukdan isi formulirsebagaimana
DalamNegeri
Menteri
denganketentuan
disesuaikan
BagianKelima
Perceraian
Pencatatan
P a s a l4 6
penqadilan
penetaparr
dicatatoleh KepalaUnit
yangtelahmendapatkan
Perceraran
Kerja yang mengelolapendaflaranpendrrdrrkdan pencatatansipil di kabupaten
tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah
mendapatkanputusanpengadilanyang telah mempunyaikekuatanhukum tetap
ataukuasartya.
laporanyangbersangkutan
berdasarkan
Pasa4
l 7
(1) Berdasarkanperceraiansebagaimanadimaksu,ddalam Pasal 46 Peraturan
Bupati ini Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada RegisterAkta Perceraian
mencabutKutiparr
memberikancatatanpinggirpadaRegisterAkta Perkawinan,
Akta Perkawinandan menerbitkanKutipanAkta Perceraian.
(2) Dalam hal tempat peristiwaperceraianberbeda dengan tempat pencatatan
peristiwa perkawinan,Unit Kerja yang mencatat peristiwa perceraiandan
menerbitkankutipan akta perceraian memberitahukantei'jadinyaperistiwa
perceraianpada Unit Kerjayang mencatatperistiwaperkawinan.
peristiwaperceraian
padaayat(2) Pasalini
(3) Pencatatan
dimaksuC
sebagaimana
menggunakan:
a. foi'mulirpelaporanperceraian,dengankode F-2.11;
b. registerakta perceraian;
c. kutipanakta perceraian.
(4) Bentukdan isi formulir/register/kutipan
akta sebagairnana
dimaksudpada ayat
(3) Pasalini disesuaikandenganketentuanMenteriDalamNegeri
BagiarrKeenam
PencatatanPengangkatan
Anak
Pasal48
(1) Pengangkatan
anakyangtelahmendapatkan
penetapanPengadilan
dicatatoleh
Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
berdasarkanlaporair penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diterirnanya
salinanpenetapanPengadilan
(2) Pengangkatan
anak sebagaimanadimaksudpada ayat (1) Pasalini dicatatolel'r
PejabatPencatatSipil pada RegisterAkta Kelahirandan KutipanAkta Kelahiran
dalambentukcatatanpinggir.

pada ayat (2) Pasalini
dimal<sud
pengangkatan
(3) Pencatatan
anak sebagaimana
menggunakanformulirpencatatanpelaporanpengangkatananak dengan kode
F-2.12.
(4) Bentuk dan isi formulir sebagaimanadimaksud pada ayat (3) Pasal ini
disesuaikandenganketentuanMenteriDalamNegeri
BagianKeenam
PencatatanPengakuanAnak
Pasal49
(1) Pengakuananak luar kawin dicatatoleh PejabatPencatatSipil pada Register
Akta PengakuanAnak CanditerbitkanKutipanAkta PengakuanAnak palinglama
30 (tiga puluh)hari kerja sejak tanggalsurat perrgakuananak disetujuiolefribu
kandungdari arrakyang bersangktttan.
(2) Pencatatanpengakuananak sebagaimanadimaksudpada ayat (1) Pasal ini
menggunakan:
a. formulirpelaporanpengakuananak,dengankode F-2.13;
b. registerakta pengakuananak;kutiparral<tapengakuananak .
(2) Pasal
(3) Bentukdan isi formulir/register
akta sebagaimanadirnaksudpada aya+.
ini disesuaikandenganketentuanMenteriDalamNegeri
BagianKetujuh
PencatatanPengesahanAnak
Pasal5C
(1) Pengakuan anak sebagaimana
dimaksuddalam Pasal49 ayat (1t Peraturarr
pada
saatpencatatanperkawinanorangtuanya.
Bupatiini dapatdisahkan
(2) Pengesahan
anak sebagaimana
dimaksudpada ayat (1)Pasal ini dicatatoleh
PejabatPencatatSipil dalam Regi$terAkta Perkawinanorang tuanyadan pada
RegisterAkta Kelahiranoalam bentuk Catatan Pinggir paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutanmelakukan
perkawinan.
(3) Pengesahananak sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) Pasal ini dapatpula
pongrakuan
dilakukantanpamelalui
anak
(4) Pengesahananak sebagarmana
dimaksrrJ.pada ayat (3) Pasal inr dilakukarr
bersamaan dengan pengesafran perkawinan orang tuanya sebagaimana
dimaksudpadaayat(2) Pasalini.
(5) Pencal.atan
pengesahananak sebagaimarna
dimaksudpada ayat (4) Pasalinr
menggunakanformulirpencatatanpelaporanpengesahananak dengankode F2.14.
(6) Bentuk dan isi formulir sebagaimanadimaksud pada ayat (5) Pasal ini
disesuaikan
denganketentuan
l/lenteriDalamNegeri
BagianKedelapan
PencatatanKematian
P a s a l5 1
(1) PemerintahDaerah melakukanpencatatansetiap kematianderrganlangka
waktupalinglama60 (enampuluh)harikerjasejaktanggalkematian.
(2) Pencatatan
kematianyangmelebihijangka
waktusebagaimana
dimaksudpada
ayat(1)Pasalini dilaksanakan
setelahnrendapat
izinatasanPejabatPencatat
Sipil.
(3) Pencatatankematian scbagaimanadimaksud pada ayat (2) Pasal inr
menggunakan:
a. formulirpelaporan
kematian,
dengankodeF-2.15,

b. suratketerangan
kematian,dengankodeF-2.16;
c. registerakta kematian;
d. kutipanakta kematian.
(4) Bentuk dan isi formulir/suratketerangan/register/kutipan
akta sebagaimana
dimaksudpada ayat (3) Pasalini disesuaikandenganketentuanMenteriDalam
Negeri
Pasal52
( 1 ) Pencatatan kematian sebagaim;rnadimaksud dalam Pasal 51 ayat (2)
PeraturanBupatiini dilakukanoleh PejabatPencatatSipil dalam RegisterAkta
Kematiandan sebagai c.atatanpinggir dalam RegisterAkta Kelahiranyang
bersangkutanserta diterbitkanKutipanAkta Kematian.
( 2 ) Dalamhal tempatperistiwakematianberbedadengandomisili,Unit Kerjayang
menerbitkanregisterdan kutipanakta kematiansebagainranadimaksudpada
ayat (1)Pasal ini memberitahukankepada Unit Kerja yang mengelola
pendaftaranpendudukdan pencatatansipildiwilayahtempatdomisili.
(3) Pencatatankematian sebagaimanapada ayat (2) Pasal ini menggunakan
formulirpefaporankematiandi luar domisili,dengankode F-2.17.
( 4 ) Bentuk dan isi formulir sebagaimanadimaksud pada ayai (3) Pasal ini
disesuaikandenganketentuanMenteriDalamNegeri
Pasal53
( 1 ) KematianWarga NegaraIndonesiacii luar negeri dicatatoleh Unit Kerja yang
mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten
berdasarkanlaporankeluargapaling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak
keluargayang bersangkutan
kembalike lndonesia.
( 2 ) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
menggunakanformulirpelaporankematianWNI di luar negeri,dengankodo F2.18.
(3) Pencatatankematiansebagairnanadimaksudpada ayat (2) Pasal ini direkam
dalam bank data kependudukannasionaldan diterbitkantanda bukti pelaporan
kematianluar negeri,dengankode F-2.19.
(4) Bentuk dan isi formulir/tandabukti kematiansebagaimanadimaksudpada ayat
(2) dan (3) Pasal ini disesuaikandenganketentuanMenteriDalamNegeri .
Pasal54
( 1 ) KematianOrangAsingTinggalTetapdan Tinggall'erbatasdi luar negeridicatat
oleh Unit Kerja yang mengelolapendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil dr
Kabupatentempat domisili yang bersangkutanberdasarkanlaporan keluarga
palinglama 10 (sepuluh)harl kerjasejakkedatangan.
(2) Pencatatankematiansebagaimanadimaksudpada ayat (1) Pasal ini direkam
dalam bank data kependudukannasionaldan diterbitkantanda bukti pelaporan
kematianluar negeri.
(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini
menggunakan
formulirpelaporankematianOrangAsing,dengankode F-2.20.
(4) Bentuk dan isi formulir sobagaimanadimaksud pada ayat (3) pasal ini
disesuaikandenganketentuanMentoriDalamNegerr

BagianKesernoilan
PencatatanPerubahanNama
P a s a l5 5
( 1 ) Unit Kerja yang mengelolapendaftaranpenduduk dan pencatatansipil dr
Kabupatenmencatatperubahannamakecilyang telahmendapatkanpenetapan
pengadilanpalinglama 30 (tiga puluh ) hari kerja sejak diterimanyasalinan
penetapanpengadilan.
(2 ) Unit l(erja yang mengelola pencjaftaranpenduduk dan pencatatansipil di
Kabupaten mencatat perubahan nama keluarga yang telah mendapatkan
KeputusanMenteriHukuntdan Hak Asasi Manusiapalinglama 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak diterimanyaSalinanKeputusanMerrteriHukumdan Hak Asasi
Manusia.
(3 ) Perubahannama sebagaimanadimaksudpada ayat 11) Pasal ini dicatatolefr
PejabatPencatatSipilpadaakta-aktacatatansipildalambentukcatatanpinggir.
(4) Pencatatanperubahannama sebagaimanadimaksudpada ayat (3) Pasal in,
menggunakantornrulirpelaporanperubahannamakecil/namakeluarga,dengan
kodeF-2.21.
(5 ) Bentuk dan isi formulir sebagairnanadimaksud pada ayat (4) Pasal in
disesuaikandenganketentuanMenteriDalamNegeri
BagianKesepuluh
PencatatanPeristiwaPentingLainnya
Pasal56
( 1 ) Unit Kerja yang mengeiola pendaftaranpenduduk dan perrcatatansipil di
Kabupaten mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan
penetapanpengadilanpaling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya
salinanpenetapanpengadilan.
(2) Peristivrapentinglainnyasebagaimanadimaksudpada ayat (1) Pasalini dicatat
oleh PejabatPencatatSipil pada Registerdan KutipanAkta-AktaCatatanSipil
dalambentukcatatanpinggir.
(3) Pencatatanperistiwapenting lainnya sebagaimanadimaksud pada ayat (2)
Pasal ini menggunakanformulirpelaporanperistiwapenting larnnya,dengan
kode F-2.22.
(4) Bentuk dan isi formulir sebagairnanadimaksud pada ayat (3) Pasal ini
disesuaikandenganketentuanMenteriDalaniNegeri
BagianKesebelas
PembatalanAkta
Pasal57
( 1 ) Akta CatatanSipildapatdibatalkanberdasarkanputusanpengadilan.
( 2 ) unit Kerja yang mengelola pendaftaranpenduduk dan pencatatansipil di
Kabupatenwajib mencatatpembatalanakta yang telah mendapatkanputusan
pengadrlanpaling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanyasalinan
putusanpengadilan
( 3 ) Pembatalan
akta sebagaimana
dimaksudpada ayat (1)Pasal ini dicatatrlalam
RegisterAkta.
( 4 ) Pembatalanakta sebagaimanadimaksud pada ayat (z) pasal ini clirekanr
dalambank data kependudukan
nasional.
( 5 ) Pencatatanpembatalanakta sebagaimanadimaksudpaca ayat (3) pasal ini
merrggunakan
formulirpelaporanpembatalanakta,dengankode F-2.2i.
(6) Bentuk dan isi formulir sebagaimanadimaksud pada ayat (3) pasal ini
disesuaikandenganketentuanMenteriDalamNegeri

BagianKedrr;rbelas
PencatatanPenrbahanKewarganegaraan
Pasal58
( 1 ) Unit Kerja yang mengelola pendaftaranpenduduk dan pencataian sipil dr
Kabupaten mencatat perubahan kewarganegaraanpenduduk yang telah
mendapatkanpenetapan/ pengesahansesuai peraturanperundang-urrdangarr
yang berlaku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
penetapan/pengesahan.
(z',)Perubahankewarganegaraansebagaimanadimaksudpada ayat ('1) Pasal inr
dicatatoleh PejabatPencatatSipil pada akta-aktacatatan sipil dalam bentuk
catatanpinggir.
(3 ) Perubahankevrarganegaraan
sebagaimanadimaksudpada ayat (2) Pasal ini
menggunakanformulir pelaporan perubahan kewarganegaraanWNI menjadi
WNA di InConesia,dengan kode F-2.24 dan formulir"pelaporanperubahan
kewarganegaraan
dariWNA menjadiWNl,dengankode F-2.25.
( 4 ) Bentuk dan isi formulir sebagaimanadimaksud pada ayat (3) Pasal ini
disesuaikandenganketontuanMenteriDalamNegeri
Pasal 59
(1) Data perubahankewarganegaraanyang diterima dari PerwakilanRepublik
Indonesiaberdasarkanpelaporandari pendudukdicatatoleh PejabatPencatat
Sipilpada akta-aktacatatansipil.
(21 Pencatatanperubahankewarganegaraan
sebagaimanadimaksudpada ayat (1)
Pasal ini menggunakanformulirpelaporanperubahankewarganegaraan
WNI
men.iadi
WNA diluarnegeri,dengankode F-2.26.
(3) Bentul<dan isi formulir sebagaimanadimaksud pada ayat (2) pasal ini
disesuaikandenganketentuanMenteriDalamNegeri
Pasal 60
PemerintahDaerahmencabutdokumenKTP dan KK Pendudukyang merrrbahstatus
kewarganegaraan
IndonesiamenjadiWarga NegaraAsing dengancara menghapus
yang bersangkutan.
data kependudukan

BAB V
BLANGKODOKUMENKEPENDUDUMN
BagianKesatu
Pengadaan
Pasal 61
( 1 ) Pengadaan blangko dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan :rnemilih
perusahaanpercetakanyang telah mempLtnyaikualifikasiizin pencetakan
dokumen sekurrti dengarr proses pengadaarr sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku.
(2) Pemerintah Daerah harus men<lapatkannomor registrasi blangko dari
DepartemenDalamNegeri,sebelummelakukanpengadaan.

BagianKedua
PengisianData
Pasal 62
Pengisian elemen data p'ada blangko KK, KfP, Surat Keterangan Tinggal
Sementaradan Surat KeteranganTempatTinggaldan RegisterAkta serta Kutipan
Akta CatatanSipil dilakukandengan sistem manual atau menggunakanperangkat
lunakSistemInformasiAdministrasiKependudukan.
Bagian Ketiga
Pembukuan
Penggunaan
Blangko
P a s a l6 l
(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakanpembukuan pencetakan serta
penggunaanblangkosetiapbulan.
(2) Hasilpembukuansebagaimana
dimaksudpada ayat (1) Pasal ini dilaporkan
kepadaMenteriDalamNegerimelaluiGubernur.
(3) Laporandimaksudpadaayat(2) Pasalini meliputi:
a. nama dan alamat perusahaan percetakan yang melakukan pencetakan
blangko;
b.jumlahblangkoyangdicetak;dan
c. jurnlahdokumenyang diterbitkan,
BAB VI
PENATAUSAHAAN
PEhIDAI'TARAN
PENDUDUK
DAN PENCATATAN
SIPIL
Pasal 64
( 1 ) PemertntahDaerah melakukanpenatausahaanperrdaftaranpsndudukdan
pencatatansipildi daerah.
( 2 ) Penatausahaanpendaftaranpenduduk dan pencatatansipil sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) Pasalini dilakukanoleh unit kerjayang bersangkutan,
Kecamatandan Desa/Kelurahan.
Fasal 65
( 1 ) Penatausahaan
pendaftaranpendudukdan pencatatansipil menggunakantiga
jenis brrkusebagaiberikut:
a. Buku FlarianPer'istiwa
Pentingdan PeristiwaKependudukan
terdiriatas:
1. buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukanuntuk
tingkatdesa/keltrrahan,
dengankodeBK-1.01
;
2 buku harian peristiwa pertting dan peristiwa keperrdudukanuntuk
tingkatkecamatan,dengankode BK-1.02;
3. buku harian peristiwa penting darr peristiwa kepencJudukan
untuk
tingkatkabupaten,
dengankodeBK-1.03;
b.
BukuMutasiPendudultterdiriatas.
1.. bukumutasibagiWNl, dengan'kode
BK-1.04;
2. bukumutasibagiOrangAsingTinggalTetap,dengankodeBK-1.05;
3. buku mutasibagiWNI Pin;lahsementara,dengankode BK-1.06;
4. buku mutasibagiWNI TinggalSementara,dengankode BK-1.07
5. buku mutasibagi orang asingTinggalrerbatas,dengankode BK-1.08.
c.
Buku IndukPenduduk,terdiriatas:
1. bukuindukpendudukbagiWNl, dengankodeBK-1.09;
2. buku indukpendudukbagi orang AsingTinggaltetap,dengankode
BK-1.10:

t'

3. buku indukpendudukbagiWNl TinggalSementara,dettgankode BK1 . 11 :
4. buku indukpendudukbagi OrangAsingTinggalTerbatas,dengankode
BK-l.12.
(2) Bentukdan isi Bukusebagaimana
dimaksudpada ayat (1) Pasalini disesuaikan
denganketentuanMenteriDalamNegeri

,1
I
'

Pasal 66
(1) PemerintahDaerahpengelolaandokumentasiRegisterAkta CatatanSipil dan
pelaporanuntukmemperolehAkta CatatanSipildi daerah.
berkas-b,erkas
(2) Pengelolaan dokumen Register Akta Catatan Sipil meliputi perel<aman
penyimpanan,
pemeliharaan
dan pemanfaatanRegisterAkta CatatanSipil.
(3) DokurnenRegisterAkta CatatanSipil berlakuselama-lamanya
dan tidak boleh
dimusnahkan.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 67
(1) KepalaDesa/Lurahmenyusunlapol'anpendaftaranpendudukdan pencatatan
sipilsertamenyampaikan
hasilnyakepadaCamatsecarareguler.
(2) Camal menghimpunlaporanpendaftaranpendudukdan pencatatansipil dad
yflfig selanjutnyadisampaikaan
Kepala Desa/Lurahdan membuatrekaprt,rlasr
kepadaBupatisecarareguler
perrdudukdan pencatatansipilyang
(3) Bupatimenghimpunlaporanpenoaftaran
disampaikanoleh Camatdan rnombuatrokapitulasi
laporanyang selanjutnya
disampaikankepadaGubernursecararegrrler
tsAB VIII
N A M A .O B Y E KD A NS U B Y E KR E I - R I B U S I
Pasal58
Dengan nama RetribusiPenggantianBiaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
dipungutpembayaranatas biayacetakKTP darrAkta PencatatanSipil.
Pasal69
ObyekRetribusiadalah
penggantian
meliputisetiappelayanan
biayapencetakan.
a. KTP;
b. .AktaKeiahiranTerlambat;
c. Akta KelahiranDispensasi;
d. Akta Peiceraian:
e. Akta Pengakuandan pengesahanAnak;
f. Akta.PengangkatanAnak;
g. Akta Gantinama;
h. Akta Kematian:
i. RalatAkta,KutipanAkta, SalinanAkta, SuratKeterangandan LegalisasiAkta.
Pasal70
(1)

Subyekretribusiadalahorang pribadiatau badan yang memperolehjasa dari
pelayananpencetakanKTP dan Akta CatatanSipil.

(2\

Wajib retribusiadalah orang priL'adiatau badan yang bertanggungjawab atas
pembayaranRetibusiJasa dari pelayalranpencetakanKTP dan atau Akta
CatatanSipil.
BAB IX
GOLONGAN
RETRIBUSI
Pasal/1

sebagaimana
dimaksuddalamPasal68 termasukRetribusiJasaUmum.
Retribusi

BABX
TINGIGTMENGGUNAKAN
CARAMENGUKUR
JASA
PasalT2
jasa Retribusidiukurberdasarkan
jumlahKTP dan atauAkta
Tingkatpenggunaan
Catatan
Sipil,
BAB XI
PRINSIPPENETAPAN.
STRUKTURDAN BESARNYATARIFRETRIBUSI
Pasal73
( 1 ) PrinsippenetapantarifretriLrusi
adalahmenggantibiayacetakKTP dan akta
catatansipil.
(2) Biayacetaksebagaintana
dimaksudpada ayat (i ) Pasalini adalahbiayacetak
persatuanKTP dan akta CatatanSipil.
Pasal74
( 1 ) Setiap pemberian Kartrr Keluarga, Kartu Tanda Pendudut<,Kutipan Akta
CatatanSipil dan SuratKeteranganKependudukan
dikenakanbiayaretribusi
yang besarnyaditetapkansebagaiberikut:

r-

-

J E N I SR E T R I B U S I

r^-*

- -l

-l

Pembuatan
KartuKeluarga

Tidak

I

dipungutI

biaya

Pembuatan
KartuTandaPenduduk
danlaminating
Pencatatan
danPembuatan
AlrtaKelahiran
Umum

Rp 5 000,-iidak
dipungut
biaya

Pencatatandan pembuatankutipan Akta Kelahiran
TerlambatPencatatannya
Rp 20 000,PembuatanKutipanAkta Kelahirandispensasi
Rp 15C00,PembuatanKutipankeduaAkta Kelahiran
_

I

]_:5000

7

Pencatatandan pembuatanAkta Perkawinanterdiri
dari2 (dua)lembar

Rp.60.000,-

I

PembuatanKutiparrkeduaAkta Perkawinan

Rp.30.000,-

I

terlambat Rp.70 000,PencatatanPerkawinanyang Pencatatartnya

1o

Pencatatandan PembuatanKutipanAkta Perceraian

Rp 60 000,-

terdiridari2 (dua)lembar

11

Pencatatandan PembuatanKutipan Akta Perceraian
Terlambatterdiridari2 (dua)lbr

Rp. 80 000,-

12

PembuatanKutipanKedua Akta Perceraian

Rp 30 000,-

13
14

Pencatatandan PembuatanAkta l(ematran

R p .1 0 . 0 0 0 , - .

PembuatanKutipanKeduaAkta Kematian

R p .1 0 . 0 0 0 , -

15

Pecatatandan PembuatanKutipan Akta Pengakuan
Anak

Rp.50.000,-

16

PencatatanPengesahanAnak

Rp.30.000,-

17

PembuatanKutipanKeduaAkta PengakuanAnak

Rp.50.000,-

18

PencatatanPengangkatan
Anak (adopsi)

Rp.50 000,-

19

PencatatanPengangkatan
Anak (adopsi)terlambat

Rp.75.000,-

20

PembuatanSalinanAkte Kelahiran

Rp.30.000,-

21

PembuatanSalinanAkta Perkawinan

22
23

PambuatanSalinanAkta Perceraian

Rp.40.000,Rp.55.000,-

PembuatanSalinanAkta Kematian

Rp.10000,-

24
25

PembuatanSalinanAkta PengakuanAnak

Rp.30.000,-

PembuatanSurat Keterangan

Rp.10.000,-

26

Pembuatan Tanda

Bukti

Pelaporan mengenai

kelahiran,perkawinan,perceraiandan'kematianyang

terjadidi luarnegeri
27

Rp,10.000,-

Pembuatan ralat Akta/Catatan Pinggir karena
penrohon
kesalahan
Rp. 5.000,PembuatanAkta GantiNama/Perubahan
Nama

Rp.50.000,-

(2)Retribusisebagaimanadimaksudpada ayat (1) Pasal ini disetorkain
ke Kas
DaerahKabupatensesuaiperaturanyang berlaku.
BABXII
WILAYAHPEMUNGUTAN
P a s a l7 5
Retribusiyangterhutangdipungutdi vrilayahdaerahtempatpelayananpembuatan
KTP dan Akta CatatanSioil.

B A BX I I I
.TATA
PENGAJUANPERMOHONANMRTU TANDA
CARA DAN PERSYARATAN
PENDUDUKDANAKTACATATANSIPIL
Pasal76
Tata cara dan persyaratanpengajuanpermohonanKartu Keluargadan Kartu Tanda
Pendudukdan Akta CatetanSipilditetapkansebagaiberikut:
a. Tempat permohonanl(artu Keluargadan Kartu Tanda Penduduk di Kantor
Kecanratan.
b. PenyelesaianpembuatanKK, KTP dilakukan antera 1 (satu) hari sampai
dengan4 (empat)hari.
pembuatanKTP sebagaiberikut:
c. Persyaratan
:
1. Pemohon KTP perpanjangan
dan
mengisiformuliryang disediakandari pemerintahdesa/kelurahan
pejabat
atau
lain
ditingkat
ditandatanganioleh kepaladesa/kelurahan
desa/kelurahan;
foto copy KartuKeluarga(KK);
membawaKTP yang habismasaberlaku/diganti;
pemohonKTP datangsendiridi KantorKecamatanuntukdifoto;
apabila ingin nrencantumkangelar kesarjanaanmembawa fotocopy
ijazahyang dilegalisir.
2. PemohonKTP baru (yangpertama):
gelar kesarjanaanmembawafotocopy
bagi yang ingin mencantunrkan
ijazahyang dilegalisir;
membawasurat keterangandari ketua RT;
mengisiformuliryang disediakandari pemerintahdesa/kelurahan
dan
ditandatanganioleh kepaladesa/kelurahan
atau pejabatlain ditingkat
desa/kelurahan.
foto copy Kartu Keluarga(KK);
foto copy akte kelahiran/ Surat Kena!Lahir;
pemohonKTP datangsendiridiKantorKecamatanuntukdifoto.
3. PemohonKTP baru (pinoah datang) :
membawasurat keterangandari ketua RT.
membawasurat koteranganpindahdatangdari daerahasal.
mengisiformuliryang disediakanoleh pemerintahdesa/kelurahan
dan
ditandatanganioleh kepaladesa/kelurahan
atau pejabatlain ditingkat
desa/kelurahan.
membawaKK asli dan foto copy ( daerahasal ).
membawaKTP asli dan foto copy (daerahasal).
pemohonKTP datangsendiridi KantorKecamatanuntukdifoto.
d. Persyaratan
PembuatanAkta CatatanSipilsebagaiberikut:
1. suratpengantardari KepalaDesa/LurahDiketahuiCamat;
2. surat kelahiranasli atau foto copy, apabilafetocopymaka dilegalisirterlebih

3.
4.
5.
6.
7.
8.

dahuluolehKepalaDesa/Lurah
setempat;
fotocopySuratNikah/Akta
Pemikahan,
asliditunjukan;
fotccopyKTPyangmasihberlakudariorangtua;
fotocopyKTPpelapordan saksi-saksi;
fotecopySBKRIbagiWNlketurunan;
fotocopyPasportatauSTMDdariKepolisian
bagiketurunan
WNA.;
pendukung
suratketerangan
lainnyajikadiperlukan.

BABXIV
TATA CARA PEMBAYARAN
P a s a l7 7

( 1 ) Pembayarandilakukan kepada pelaksana pembuatan di tempat pelayanan
setelahberkaslengl<aP.

pada LampiranI
(2) Tanda BuktipembayaranRetribusiKTP sebagaimanatersebr,it
Peraturanini.

(3) Tanda Bukti PembayaranRetribusiPembuatanAkta/l(utipandan Pencatatan

tersebutpada Lampiranll Peraturanirti.
sipil sebagaimana
(4) Oitam peirbayarandilaXukanditempatlain yang ditunjuk,mal<ahal penerimaan
1 (satu) kali 24
retribusiharui disetorkanke Kas Daerah selambat-lambatnya
Btlpati.
oleh
yang
ditentukan
(dua puluhempat)jam atau dalamwaktulain
yang
ditentukan
waktu
(5) ApaUiia pemObyarln retribusi dilakukan setelah lewat
sanksi
dikenakan
nraka
(4)
ini
Pasal
siUagaimanadimaksudpada ayat (1) dan
yang
berlaku'
sesuaiperaturanperundangan
administrasi
BAB XV
DAN PEMBEBASAN
KER]NGANAN
KEBF-RATAN,
TATACARAPENGAJUAN
RETRItsUSI
Pasal78
(1) Bupatidapatmemberikankeringanandan pembebasanretribusi.
(2) Keringanandan PembebasanRetribusisebagaimanadimaksudpada ayat (1)
pasai ini dilakukan karena adanya permohonan atau program insidentil
PemerintahDaerah.
Pasal79
(1) pengajuankeberatan,keringanandan pembebasanretribusidiajukankepada
BupatimelaluiKepalaUnit Kerjayang berwenang.
(2) Kepala Unit Kerja sebagainranadimaksudpada ayat (2) Pa_salini menyusun
kajian kepada Bupati dan membuat konsep Keputusan Persetujuanatau
Retribusi.
PemberianKeringanandatt Penrbebasan
Perrolakan

BABXVI
DANPENGAWASAN
PEMBINAAN
ilasal80
( 1 ) Bupati melakukanpenrbinaandan pengawasanpelaksanaanpelayanan

catatansipil.
pembuatan
KP'l-dan KKsertapelayanan
dimaksudpadaayat (1) Pasalini
( 2 \ Pembinaan
sebagaimana
dan Pengawasan
oleh Tim yang dibentukoleh Bupatiyang sekurang-kurangnya
dilaksanakan
beranggotakan:
sebagaiKetua;
Administrasi
a. ,Asisten
yangbersartgkutan
sebagaiSekretaris
pelayanan
;
b. KepalaSKPDpengelola
pendapatan
sebagaianggota,
c. unsurSKPDpengelola
peraturan
pelaksanaan
sebagaianggota;
d. unsurSKPDpengawas
e. unsurSKPDbidanghukumsebagaianggota;
pelayanan
yanglangsung
anggota;
terlibatsebagai
f. unsurSKPDpengelola
g. dan unsurlainnyayang berkaitanlangsungsecarainsidentil/kewilayahan
sebagaianggotatidaktetap.

padaayat(2) Pasalini beilugas:
( 3 ) T i m sebagaimana
dimaksud
pelaS'anan
peieksanaan
dan
dan evaluasi
terhadap
monitoring
a , melakukan
penarikan
retribusi;
b , menerimalaporanpelayanandan retribusidari Kepala SKPD untuk

kepadaBupatisetiapbulannya.
disampaikan
oleh Bupati dibidang
melaksanakantugas lain yang diperintahkarr
pembinaan
pengawasan
pelayanan
KPT,KK danCatatanSipilbeserta
darr
retribusinya.
BABXVII
PENDANAAN
P a s a l8 1
1 1r . r p aitni i d i b ' e b a n k apna c i e r
P e m b i a y a ayna r r gt i m b u ld o r l r ) ar fr J r t e l a p k al lnn r s l u l ; 1 B
K.ltrrrpalen
clan
Bolilrtl,i
f)aerah
AnggaranPendapatan
B A BX V I I I
KETENTUAN
PENUTUP
Pasal82
Peraturan
Bupatiini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
pengundangan
Agar setiaporang mengetahuirrya,
memerintahkan
Peraturarrr
Bupatiini derrganpenempatannya
dalamBeritaDaerahKabupaten
Karanganyal'
Ditetapkan
di Karanganyar
padatanggal
BLJPA
',.

,; ..,

Hj. RINAIRIANI$-RI

s.Pd.,M.Hum.
TrMarutrucsrH,

Diundangkan.di
l(aranganyar
padatanggdf,

BERITADAERAHKABUPATENKARANGANYAR
TAHUN2OO8NOMOR

I.AMPIRAN
I
PEMTURANBUPATIIGRANGANJAR
NOMOR
7' ru'hu/1 24oA
TANGGAL

.',,
ly

KTP
I'EMBUATAN
RETRIBUSI
TANDA]BUKTIPEMBAYARAN

KARANGANYAR
PEMERINTAH
KABUPATEN

SKPDPENGEI-OLA
AlamatSKPDPengelola

TANDA BUK.TIPEMBAYARANRETRIBUSIPEMBUATANKTF)

Nomor:....".........
TelahterirnauangsebesarRp.5.000,-(limaribu ruJriah)
Sebagaipembayaran
Pembuatan
Retribusi
KTP:
a. Baru
b. Perpairiangan
KTP dapat diterimakanpaliug lambat4 (empat)hari sejak melakukan
pelunasan
pembayaran.
BawalahTarrdaBuktiinl keUkamengambilKTP.
(Tempatpelayanan), (tgl/bln/thn)
PetugasPenerinra
Tandatangandan stempeldinas
Nama Lengkap
Pangkat/golongan
NIP.
Catatan:
:,
Jenislayananpembuatan
KTPdilingkari. ..

TNANINGSIH,
S.Pd.,M.HUM,

,do'
,{"

LAMPIRANII
PEMTURAN BUPATIKAMNGANYAR
NOMOR
TANGGAL
TANDA BUKTI PEiIBAYARAN
RETRIBUSIPEMBUATANAKTA CATATAN SIPIL

PEMERINTAH
KABUPATEN
KARANGANYAR

SKPDPENGELOLA
AlamatSKPDPengelola

I

TANDABUKTIPETIBAYARAN
RETRIBUS]
PEMBUATAN
AKTACATATAN
SIPIL
Nomor:....................
Telahterlmauangsabesar:
(duapuluh
a. Rp.20,000,riburupiah)untukPencatatan
dan pembuatan
kutipanAktaKelahiran
terlambatPencatstannya;
(llmabelasriburuplah)urrtukPembuatan
KutipanAktaKelalriran
b. Rp.'15.000,Dispensasi;
(limabelaarlburuplah)untukPambuatan
KutipanKeduaAktaKelahiran;
c, Rp.15,000,(enampuluhribu rupiair)untukPencatatan
d . Rp.60.000,dan Pembuatan
Akta Perkawinan
terduidari2 (dua)lembar;
Rp.30.000,-(tigapuluhiibu rupiah)untukPembuatan
KutipanKeduaAktaPerkawinan;
(tujuhpuluhribu rupiah)untukPencatatarr
Rp.70.000,yang Pencatatannya
Perkawinan
Terlambat:
g. Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah)untuk Pencatatandan PembuatanKutipanakta
Perceraian
terdiridari2 (dua)lembar;
(delapanpuluhribu rupiah)untukPer,catatan
h. Rp.80.000,dan Pembuatian
Kutipanakta
Perceraian
Terlambatterdlridari2 (dua)lembar;
(tigapttluhriburupiah)untukPembuatan
i. Rp.30.000,'
KutipanKeduaAktaPerceraian,
j. Rp.10.000,(sepuluhriburupiah)untukPencatiatan
dan Pembuatian
AktaKematian;
(sepuluhdburupiah)untukPembuatan
k. Rp.10.000,KutipankeduaAktaKematian;
l, Rp,60,000,-(llma puluh rlbu ruplph)untuk Pencatatandan PembuatanKutipanAkta
Pengekuan
anak;
(tlgaputuhrlburupiah)untukPencatatian
m. Rp,30,000,Pengesahan
Anak;
(limapuluhriburupiah)untukPembuatan
n. Rp.50.000,KutipankeduaAktaPengakuan
Anak;
(limapuluhriburupiah)untukPencatatan
o. Rp.50,000,Pengangkatan
Anak(adopsi);
p. Rp.75.000,(tujuhpuluhlima ribu rupiah)untukPencatatan
Pengangkatian
Anak (adopsi)
Terlambat;
q. Rp.30.000,(tigaputuhriburupiah)untukPembuatan
Satinan,\kta
Ketahiran;
(empatpuuhriburupiah)untukPembuatan
r. Rp.40.000,SalinanAktaPerkawine
n;
(limapuluhlimariburupiah)untukPembuatan
s. Rp.55.000,SalinanAktaPerceririan:
(sepuluhriburupiah)untukPembautan
t. Rp.10.000,SalinanAktaKematian;
(tigapuluhrrburupiah)untukPembuatan
u. Rp.30.000,SalinanAktaPengakuan
Anak,
- (speuluhriburupiah)untukPembuatan
v. Rp.10,000
SuratKeterangan;
w. Rp.10.000,-(speuluhribu ruplah)untuk PembuatanTanda Bukti Pelaporanmengenai
pnrkawinan,
perceraian
kelahiran,
yangteriadidi luarnegeri;
dankematian
x. Rp.5.000,-(limariburuplah)untukPembuatan
ralatAkta/Catatan
Pinggirkarenakesalahan
pemohon;
y, Rp.50.000,(llmapultlhrrbutugtah)unlukPen'txrnton
AklaGantiNama/Perubalran
Nama
Schlnggrkcloluruhen
borlumlrhRp. ...........
(...........................................")
Akta/Suratdapat diterinrakanpaling tambat I (empat) hari sejak rJilakukanpelunasan
pambayaran.
BawalahTandaBuktl hrl koUkemongrmbll Akta/Surai.
pelayanan),
(Tempat
(tgl/bln/thn)
Petugasl)enerima
Tandatangandanstempeldinas
..q..i:r.. NamaLengkap
. ,..1,1,;;(EngkaUgolongan

BUPATI

Hj.RINAtRtANtSRI

lNr.;slH,
s.Pd.,M.llum.

