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DASAR HUKUM  
PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
BAGI PETUGAS REGISTRASI DESA/KELURAHAN 

 
I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  

BAB II  HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK, Pasal 2 

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : 
a. Dokumen Kependudukan; 
b. pelayanan  yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 
c. perlindungan atas Data Pribadi; 
d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; 
e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas 

dirinya dan/atau keluarganya; dan 
f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi 
Pelaksana. 

Pasal 3 

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting 

yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang 

diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

Pasal 4 

Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang 
dialaminya kepada Instansi pelaksana Pencatatan Sipil Negara setempat dan/atau 
kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan 
dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

Pasal 17 

(1)  Orang Asing  yang  memiliki  Izin  Tinggal   Terbatas  dan  Orang Asing yang 
memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di 
daerah asal.  

(2)  Berdasarkan  laporan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana 
mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.  

(3)  Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan ke-
pada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 
diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.  

(4)  Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 
sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan 
Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.  

Pasal 20 

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan 
Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai 
pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana 
paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin  Tinggal Terbatas.  

(2) Berdasarkan  laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana 
mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.  

(3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.  

(4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada  ayat (2) wajib 
dibawa pada saat berpergian.  

Pasal 21 

(1)  Orang Asing  yang  memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status 
menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada 
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Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin 
Tinggal Tetap.  

(2)    Berdasarkan laporan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), Instansi Pelaksana 
mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP.  

Pasal 22 

(1)  Orang Asing  yang  memiliki  Izin  Tinggal  Terbatas atau Orang Asing yang 
memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan 
kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana 
kepindahannya.  

(2)   Berdasarkan laporan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana 
melakukan pendaftaran.  

Pasal 77 

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen 

data pada Dokumen Kependudukan.  

Pasal 78 

Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Menteri.  

Bagian Ketiga, Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan, Pasal 79 

(1)   Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.  

(2)   Menteri  sebagai  penanggung  jawab memberikan hak akses kepada petugas pa-
da Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, 
membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data, mengkopi 
Data dan Dokumen Kependudukan.  

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

Pasal 83 
(1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan 
untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan 
pembangunan. 

(2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
mendapatkan izin Penyelenggara. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. 

BAB XI   SANKSI ADMINISTRATIF,  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 keluar  negeri  bagi Penduduk Warga Negara Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);  

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 keluar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau 
Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 ayat (1);  
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g.   perubahan  KK  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  62 ayat (2); atau  
h.   perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4).  

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk 
Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 
Penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).  

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

Pasal 90 

(1)   Setiap Penduduk dikenai sanksi  administratif  berupa  denda apabila melampaui 
batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :  
a.   kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 29 ayat 

(4) atau Pasal 30 ayat (6) atau Pasal 32 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (1);  
b.  perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 37 

ayat(4);  
c.    pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);  
d.   perceraian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 40 ayat (1) atau Pasal 41 

ayat (4);  
e.   pembatalan  perceraian  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 43 ayat (1);  
f.   kematian  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 45 ayat 

(1);  
g.   pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) atau Pa-

sal 48ayat (4):  
h.   pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1):  
i.    pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1);  
j.    perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2);  
k.  perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud da-

lam Pasal 53 ayat (1); atau  
l.    Peristiwa  Penting  lainnya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2).  

(2)  Denda  administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) paling  banyak Rp. 
1.000.000,00 (satu juta rupiah).  

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

Pasal 91 

(1)  Setiap  Penduduk  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) yang ber-
pergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 
50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).  

(2)   Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (4) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan 
Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus 
ribu rupiah),  

(3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.  

Pasal 92 

(1)  Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja 
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan 
dalam batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dikenakan sanksi 
berupa Denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).  

(2)    Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.  

BAB XII  KETENTUAN PIDANA,  Pasal 93 

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada 

Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  
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Pasal 94 

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi 
isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).  

Pasal 95 

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan/atau Pasal 86 ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 
(dua puluh lima juta rupiah).  

Pasal 96 

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau 
mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

Pasal 97 

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau 

anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) 

atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).  

Pasal 98 

(1)  Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana 
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 atau Pasal 94, 
pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 
(satu pertiga).  

(2)  Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana 
membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, 
pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.  

Pasal 99 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, 
dan Pasal 97 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan. 

II. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  

Pasal 12 

(1) Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Instansi Pelaksana 
dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

(2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan 
diberhentikan oleh bupati/walikota diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang 
memenuhi persyaratan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian 
serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Menteri. 

Pasal 44 ayat (1) 

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di 
domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak tanggal kematian.  

Pasal 58 ayat (1) 

Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. 
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Pasal 58 ayat (4) 

Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang 
digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang 
bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk 
pemanfaatan : 

a. Pelayanan publik; 
b. Perencanaan pembangunan; 
c. Alokasi anggaran; 
d. Pembangunan demokrasi; dan 
e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal. 

  

III. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan 

Bab VI Hak Akses Data dan Dokumen Kependudukan, Pasal 49 
(1) Menteri memberikan hak akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan.  

(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil, pada:  
a. Direktorat Jenderal untuk penyelenggara pusat;  
b. Pemerintah provinsi yang bidang tugasnya dalam urusan Administrasi 

Kependudukan untuk penyelenggara provinsi;  
c. Sekretariat Daerah kabupaten/kota yang bidang tugasnya mengkoordinasikan 

urusan Administrasi Kependudukan untuk penyelenggara kabupaten/kota; dan  
d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk Instansi 

Pelaksana.  

Pasal 50  

(1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang diberikan hak akses adalah 
pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan:  
a. pada penyelenggara pusat memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata 

Muda Tingkat I (III/b);  
b. pada penyelenggara provinsi memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata 

Muda (III/a);  
c. pada penyelenggara kabupaten/kota memiliki pangkat/golongan paling rendah 

Pengatur Tingkat I (II/d);  
d. pada Instansi Pelaksana memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur 

(II/c);  
e. memiliki DP3 dengan predikat baik;  
f. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan  
g. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.  

(2) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut karena:  
a. meninggal dunia;  
b. mengundurkan diri;  
c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;  
d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan/atau  
e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.  

(3) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Men-

teri. 

 
IV. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil 
dan Petugas Registrasi 
 
Sesuai Pasal 1 angka : 

…………………….  

3. 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 desa/kelurahan. 
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4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal 
di Indonesia. 

5. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami 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 tetap. 

6. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, 
kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, 
pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 

7. 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. 

8. ……………… 

9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang 
terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

………………………………… 

Pasal 15 ayat (1) Petugas Registrasi berkedudukan di desa/kelurahan. 

Pasal 16 

Persyaratan pengangkatan Petugas Registrasi meliputi: 
a. surat keterangan sehat dari Puskesmas; 
b. Pangkat/Golongan paling rendah Pengatur Muda/II a; dan 
c. memiliki sertifikat teknis registrasi. 

Pasal 17 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 diangkat oleh Bupati/Walikota berdasarkan atas usulan Kepala 
Desa/Lurah melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

(2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. 

Pasal 18 

Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai tugas pokok: 

a. membantu Kepala Desa/Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau 
UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan 

b. mengelola dan menyajikan data kependudukan di desa/kelurahan. 

Pasal 19 

Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18, mempunyai fungsi: 
a. verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk 

Warga Negara Indonesia; 
b. verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan 

kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia; 
c. pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk 

Penduduk; 
d. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan; dan 
e. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan. 

Pasal 20 

Petugas Registrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 dan Pasal 19 bertanggung jawab: 

a. secara fungsional kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabu-
paten/ Kota; dan 

b. secara operasional kepada Kepala Desa/Lurah. 
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Catatan : 

Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah 
kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi 
Kependudukan. Penyelenggara Kabupaten/ Kota  berdasarkan  Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 2007 tentang  Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 49  ayat (2) huruf c Sekretariat Daerah 
kabupaten/kota yang bidang tugasnya mengkoordinasikan urusan Administrasi 
Kependudukan untuk penyelenggara kabupaten/kota.  

Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung 
jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi 
Kependudukan (pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan). Instansi Pelaksana  yaitu Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.  Hal ini diamanatkan dalam Undang Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 10 Ketentuan lebih 
lanjut mengenai penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 27 ayat (1) Dalam menyelenggarakan urusan 
Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota, dibentuk  Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah.  

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 (sesuai  pasal 1 
angka 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006). Dokumen kependudukan meliputi 
antara lain : akta pencatatan sipil (Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, 
Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak), Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat 
Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Pindah. 

A.   Keakuratan  (validitas)  data  kependudukan  berbasis  Registrasi  Penduduk 
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ditentukan secara kumulatif 
oleh 6 (enam) faktor, yaitu : 

1. Melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah,  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 (Penjelasan 
Umum alinea ke-2, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan).  

2.  Penduduk  aktif  melaporkan setiap perubahan peristiwa kependudukan 
dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk (“kewajiban 
penduduk”  Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan). Hal ini merupakan faktor yang sangat 
menentukan untuk terwujud database kependudukan yang akurat, berkualitas 
dan berdaya-guna berbasis Registrasi Penduduk (hasil pelayanan Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil).  

3.  Software dan Hardware aplikasi sistem informasi administrasi kependu-
dukan (SIAK) yang compatible.  Sesuai dengan kebutuhan pengolahan/ 
penyajian data  penduduk yang tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu. 

4.   Kualitas jaringan komunikasi database kependudukan yang memadai, baik 
dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai dengan data pusat di 
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam 
Negeri, guna konsolidasi database kependudukan secara nasional (real time 
online), karena komunikasi jaringan untuk konsolidasi atau pemutakhiran data 
kependudukan berdasarkan pelayanan registrasi penduduk di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota relatif sangat cepat 
(dinamis) tidak hanya per-bulan atau per-minggu bahkan per-menit. 
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5.  Sumber daya manusia  yang  berkualitas  pada   penanganan database 
kependudukan di  semua lapisan  baik dari kecamatan,  Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil  kabupaten/kota, provinsi maupun di  Direktorat Jenderal 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, bahkan 
sampai desa/ kelurahan sebagai sinkronisasi data kependudukan riil  (de facto)  
dengan database kependudukan yang berada di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (de jure).  

6. Adanya penegasan sinergitas regulasi lintas sektor/ antar instansi terkait 
kebijakan kependudukan agar dapat mendorong terwujud Tertib Budaya 
Administrasi Kependudukan. Misal pemanfaatan kepemilikan KTP (Kartu 
Tanda Penduduk) atau Kartu Keluarga (KK) sebagai dasar prasyarat untuk 
pelayanan publik.  

B.  Manfaat database kependudukan berbasis Registrasi Penduduk  

Berdasakan Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan, Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan di dalam 
database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan 
kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.  

Kemudian pada Pasal 58 ayat (4) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data 
Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan 
pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan : 

a. Pelayanan publik; 
b. Perencanaan pembangunan; 
c. Alokasi anggaran; 
d. Pembangunan demokrasi; dan 
e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal. 

Pembangunan dan Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
diarahkan untuk mewujudkan komitmen dalam rangka menciptakan sistem 
administrasi kependudukan, sehingga data penduduk hasil pelaksanaan pelayanan 
administrasi kependudukan dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan dan 
pengambilan keputusan sesuai kebutuhan.  

Ketersediaan data/informasi kependudukan yang akurat dan mutakhir dimanfaatkan 
untuk berbagai kepentingan, baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta seperti 
penyelenggaraan pemerintahan, Pemilu Legislatif, Pilpres, Pemilukada, 
pembangunan, sosial, ekonomi dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat 
berbasis Registrasi Penduduk. 

Data penduduk yang menyangkut penduduk dengan berbagai karakteristiknya 
merupakan salah satu data pokok yang amat diperlukan untuk berbagai 
kepentingan, seperti dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan 
kependudukan, menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan di 
segala bidang, misalnya :  

a. kebutuhan akan sandang,  
b. pangan,  
c. papan,  
d. pendidikan,  
e. kesehatan,  
f. keluarga berencana dan lain-lain.  

Setiap bidang pembangunan membutuhkan karakteristik pokok penduduk yang 
rinci seperti :  

a. susunan umur,  
b. persebaran penduduk,  
c. jenis kelamin,  
d. tingkat pendidikan,  
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e. kesejahteraan dan sebagainya.  

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sudah tentu data yang tersedia haruslah  
akurat, lengkap dan mutakhir dengan sistem pelaksanaan yang 
berkesinambungan. Hal ini dapat diperoleh melalui pelaksanaan Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu (akurat dan masif), baik dari 
tingkat data center Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam 
Negeri, provinsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, 
Kecamatan sampai dengan Desa/Kelurahan.  

Bahkan bila itu dimungkinkan, perlu pemberdayaan para Ketua Rukun Tetangga 
(RT) mendasari Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, untuk berkontribusi pada data administrasi kependudukan yang 
akurat dan mutakhir dalam kerangka terwujudnya tertib Budaya Administrasi 
Kependudukan, mengingat dinamika kependudukan sangat nyata dan komplek.   

Menumbuhkan percepatan tertib Budaya Administrasi Kependudukan melalui 
Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, diamanat 
bahwa :  

Desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut dengan  nama  lain,  
selanjutnya  disebut  Desa,  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  
batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  
pemerintahan, kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa 
masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional yang  diakui  dan  
dihormati  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pada Pasal 4 huruf e dan huruf i Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 
Desa, diamanat bahwa :  

membentuk  Pemerintahan  Desa  yang  profesional, efisien dan efektif, 
terbuka, serta bertanggung jawab, dan memperkuat  masyarakat  Desa  
sebagai  subjek pembangunan.   

Pasal 7 ayat (1) BAB III Penataan Desa pada Undang Undang Nomor 6 tahun 
2014 tentang Desa, diamanatkan bahwa : Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  
Provinsi,  dan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  dapat melakukan penataan 
Desa. 

 

 
Yogyakarta, 30 Juli 2014 

Sub Bagian Pendataan dan Informasi Kependudukan, 
Bagian Kependudukan, Biro Tata Pemerintahan Setda 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

Telepon dan Faximili : 0274-580818 

Email : rotapemdiy.kependudukan@yahoo.com atau 
rotapemdiy.kependudukan@gmail.com 

Website : kependudukanpemdadiy.wordpress.com 

 

 

mailto:rotapemdiy.kependudukan@yahoo.com

