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 RANCANGAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR… TAHUN... 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 

TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi 
kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan 
perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status 
pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa 

Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh 
Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada 
di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

  b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi 
Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan 

Administrasi Kependudukan yang profesional, dinamis, 
tertib, dan tidak diskriminatif termasuk pengaturan dan 
pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi 

permasalahan kependudukan, perlu dilakukan 
penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan;  

  

Mengingat  : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 

    

    

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS    
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4674) diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 63 

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki 
Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau 

telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP. 

(2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin 
Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib 

memiliki KTP. 

(3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku 
secara nasional. 

(4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib 
melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi 

Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir. 

(5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat 
bepergian. 

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya 
diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP. 

 

2. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 64 diubah, serta 
ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 64 

(1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data 
penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau 

perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, 
pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan 
tanggal dikeluarkan KTP,  dan tandatangan pemilik KTP.  

(2) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai 
agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani 
dan dicatat dalam database kependudukan. 

(3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpan chip 
yang memuat rekaman elektronik data perseorangan. 
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(4) Masa berlaku KTP: 

a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku seumur hidup; 

b. untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap disesuaikan 
dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap. 

(5) Dalam hal terjadi perubahan elemen data penduduk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), KTP wajib dilakukan perubahan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data 

penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

 

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 79 

(1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi 

oleh Negara. 

(2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses terhadap 

Data Kependudukan kepada petugas pada Penyelenggara, Instansi 
Pelaksana, dan pengguna. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan 

tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 86 

 

(1) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses terhadap 

Data Pribadi kepada petugas pada Penyelenggara, Instansi 
Pelaksana, dan pengguna. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan 
tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 
5. Ketentuan Pasal 87 dihapus. 

 
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 89 

 

(1)  Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila 
melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam 
hal: 

a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal 
Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); 

b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk Warga Negara 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3); 
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c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); 

d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki 
Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

ayat (1); 

e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal 
Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); 

f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin 
Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal 

Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); 

g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2); 

atau 

h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 
(4). 

(2)  Denda administratif terhadap Penduduk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan 
Presiden. 

 
Pasal II 

 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan       
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal... 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal … 
 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
   

 

AMIR SYAMSUDIN 
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR… 
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PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 

TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 

I. UMUM 

 

  Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 

hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas 

status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting 

yang dialami Penduduk.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 

26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi 

Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara 

nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan 

yang diterbitkan.  

  Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi  

Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak 

administratif penduduk dalam  pelayanan publik serta memberikan 

perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen 

Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif. Penerapan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang saat ini dilaksanakan merupakan 

bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi 

terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi 

maupun database kependudukan secara nasional. Dengan penerapan 

KTP Elektronik maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat 

memiliki KTP lebih dari satu dan atau dipalsukan KTPnya, mengingat 

dalam KTP elektronik tersebut telah memuat kode keamanan dan 

rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata 

maupun sidik jari Penduduk.  

  Dengan penerapan KTP Elektronik maka masa pemberlakuan 

KTP yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) yakni berlaku  5 (lima) tahun 

menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen 

data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu 

dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan 

publik diberbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta 

diperolehnya penghematan  keuangan negara  setiap 5 (lima) tahunnya.  

Sejalan dengan terbangunnya database kependudukan maka 

perlu  pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan 

data kependudukan baik bagi petugas pada Penyelenggara, Instansi 

Pelaksana, dan Pengguna. Selanjutnya sehubungan dengan penerapan 

sanksi administratif bagi Penduduk maka agar lebih mencerminkan tidak 

adanya diskrimintaif sesama Penduduk maka perlu  penyesuaian akan 

besarnya denda administratif  baik penduduk WNI maupun bagi 

penduduk orang asing, sehingga selain untuk mendorong tertib 
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Administrasi Kependudukan serta  menghilangkan diskriminatif dalam 

pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, namun agar lebih 

mendorong iklim investasi ke Indonesia.  

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

   Angka (1) 

     Pasal 63 

     Cukup jelas. 

   Angka (2) 

     Pasal 64 

     Ayat (1) 

      Cukup jelas. 

     Ayat (2) 

      Cukup jelas. 

     Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “data penduduk” 

dalam ketentuan ini adalah data perseorangan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan 

     Ayat (4) 

      Cukup jelas. 

     Ayat (5) 

      Cukup jelas 

     Ayat (6) 

      Cukup jelas 

   Angka 3 

    Pasal 79 

     Ayat (1) 

      Cukup jelas. 

     Ayat (2) 

 Yang dimaksud dengan “pengguna” adalah 

lembaga Negara, kementerian/lembaga 

pemerintah non kementerian, dan/atau badan 

hukum Indonesia. 

     Ayat (3) 

      Cukup jelas. 

   Angka 4 

    Pasal 86 

Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan “pengguna” adalah 

lembaga Negara, kementerian/lembaga 

pemerintah non kementerian, dan/atau badan 

hukum Indonesia. 

     Ayat (2) 

      Cukup jelas 
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   Angka 5 

    Pasal 87 

     Cukup jelas 

 

   Angka 6 

    Pasal 89 

 

     Ayat (1) 

      Cukup jelas 

     Ayat (2) 

      Cukup jelas 

     Ayat (3) 

      Cukup jelas 

 

Pasal II 

   Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

……………………..    

 

 


