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BUPATI LOMBOK BARAT 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 
 

 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  

NOMOR         TAHUN  

 

TENTANG 

 

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI LOMBOK BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 

2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 

2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka 

perlu mengatur penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan; 

b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, 

penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh 

penduduk Kabupaten Lombok Barat yang berada di dalam 

dan/atau di luar wilayah Kabupaten Lombok Barat, serta 

upaya penyederhanaan pelayanan penyelenggaraan 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan prinsip 

cepat, sederhana dan bebas biaya perlu dilakukan 

pengaturan tentang administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil; 

c. bahwa  Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 

dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Daerah Kabupaten 

Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi 

Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 

Catatan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika 

penyelenggaraan administrasi kependudukan dan peraturan 

perundang- undangan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan; 

DRAF RAPERDA 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Reublik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 01, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3019); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian     

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5216); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3050); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 

9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil; 

10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan 

Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan 

secara Nasional; 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta 

Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi; 

 

 

                                    Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

 

dan 

 

BUPATI LOMBOK BARAT 
 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai 

penyelenggara pemerintahan daerah.    

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat. 

4. Instansi Pelaksana adalah Instansi Pelaksana yang berwenang 

menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 

Kabupaten Lombok Barat  

5. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja 

yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat 

kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam. 

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten 

Lombok Barat. 

7. Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya disebut desa, 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat. berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang diakui 

dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten 

dalam wilayah kerja Kecamatan. 

9. Pengadilan Agama adalah pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam. 

10. Administrasi  Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 

penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui 

Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi 

Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 

pembangunan sektor lain. 
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11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat   

tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Lombok Barat. 

12. Pendatang adalah penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang 

bermaksud tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 2 (dua) hari 

sampai 1 (satu) tahun. 

13. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang melakukan 

kunjungan singkat di Daerah yang lamanya kurang dari 2 (dua) hari. 

14. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-

orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga 

Negara Indonesia. 

15. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 

16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas 

yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang 

dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

17. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang 

terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 

Sipil 

18. 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. 

19. 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. 

20. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor 

identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada 

seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia . 

21. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga   

yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga 

serta identitas anggota keluarga. 

22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP el, adalah 

identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang 

berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh 

seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas. 

24. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa 

penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas yang pengangkatannya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

25. 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, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan 

peristiwa penting lainnya. 

26. Kelahiran  adalah  peristiwa  kemunculan  atau  pemisahan lengkap bayi dari 

ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukan bukti-

bukti kehidupannya. 

27. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur 

paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa 

menunjukkan tanda-tanda kehidupan. 
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28. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

29. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami istri sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

30. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

31. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

32. Kematian adalah  tidak  adanya  secara  permanen  seluruh kehidupan pada 

saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi. 

33. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak 

dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain 

yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak 

tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan 

putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

34. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang 

lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak 

tersebut. 

35. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar 

ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua 

anak tersebut. 

36. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama 

seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang 

berlaku. 

37. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari 

seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi 

Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

38. Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan 

Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin. 

39. Pengukuhan surat keterangan pengangkatan anak adalah pencatatan 

pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan   Republik   Indonesia   

dalam Buku Pelaporan Peristiwa penting dan pemberian stempel pada 

dokumen kependudukan tersebut. 

40. Izin  Tinggal  Terbatas  adalah  izin  tinggal  yang  diberikan kepada  Orang  

Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

41. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing 

untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

42. 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. 

43. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, 

adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan. 

44. Data Pribadi adalah   data   perseorangan  tertentu   yang disimpan, dirawat,  

dan  dijaga  kebenaran serta  dilindungi kerahasiannya. 

45. Dokumen  identitas  lainnya  adalah  dokumen  resmi  yang diterbitkan oleh 
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Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum 

Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, 

selain dokumen kependudukan. 

46. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan  yang  

tersimpan  secara  sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan 

menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi 

data. 

47. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada 

penyelenggara Kabupaten yang menghimpun data kependudukan dinas. 

48. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada 

petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database 

kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan. 

49. Kode  keamanan  adalah  alat  identifikasi  jati  diri  yang menunjukkan 

identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai identifikasi jati   diri 

yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut. 

50. Rekaman elektronik adalah alat penyimpanan data elektronik penduduk yang 

dapat dibaca secara elektronik, dengan alat pembaca dan sebagai pengaman 

data kependudukan. 

51. Pengguna  Data  Pribadi  adalah  Instansi  Pemerintah  dan swasta yang 

membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya. 

52. Hari adalah hari kerja. 

53. Operator adalah Pegawai yang diberi tugas mengoperasikan dan  mengelola 

data  peristiwa  kependudukan melalui  alat elektronik. 

54. Sistem Informasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah 

sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan. 

 

 

BAB II 

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP 

Pasal 2 

 

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan asas: 

a. Keadilan; 

b. Transparansi; 

c. Partisipatif; dan 

d. Akuntabilitas. 

 

Pasal 3 

 

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan dengan tujuan: 

a. Mewujudkan tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil; 

b. Memberikan kepastian hukum atas identitas diri dan keluarganya kepada 

penduduk; dan 

c. Mewujudkan pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil kepada masyarakat; dan 

d. Mewujudkan tertib data dan informasi administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil; 
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Pasal 4 

 

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan prinsip: 

a. Sederhana; 

b. Cepat; dan 

c. Tanpa dipungut biaya. 

 

 

BAB III 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 5 

 

(1) Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi 

kependudukan yang meliputi : 

a. Dokumen kependudukan; 

b. 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 Dinas. 

(2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi 

kependudukan yang meliputi : 

a. Surat Keterangan Pendatang; dan  

b. Pelayanan Pencatatan Sipil. 

(3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi 

kependudukan yang meliputi: 

a. Surat Keterangan Tamu; dan  

b. Pelayanan Pencatatan Sipil. 
 

Pasal 6 

 

(1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya 

dan/atau keluarganya kepada Dinas. 

(2) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), tidak berlaku bagi 

anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya. 

 

Pasal 7 

 

(1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya 

dan/atau keluarganya kepada Dinas . 

(2) Bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya dapat memperoleh 

pelayanan pencatatan Peristiwa Penting dari Dinas. 

 

 

BAB IV 

KEWENANGAN PENYELENGGARA  

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

Bagian Kesatu 

Penyelenggara 



8  

 

Pasal 8 

 

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan 

kewenangan meliputi: 

a. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan; 

b. Menyelenggarakan administrasi kependudukan; 

c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi kependudukan berdasarkan 

peraturan perundang- undangan; 

d. Pembinaan  dan  sosialisasi  penyelenggaraan  Administrasi kependudukan; 

e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang 

penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 

f. Penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian urusan  

administrasi kependudukan berdasarkan asas pembantuan; 

g. Pengelolaan   dan   penyajian   data   kependudukan   skala  Daerah; 

h. Koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi 

Kependudukan;dan 

i. Koordinasi perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan 

kependudukan. 

 

Bagian Kedua 

Dinas 

Pasal 9 

 

(1) Dinas wajib melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil yang meliputi: 

a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting; 

b. Memberikan   pelayanan   yang   sama   dan   profesional kepada setiap 

Penduduk, Pendatang dan Tamu atas pelaporan pendaftaran penduduk 

dan pencatatan sipil; 

c. Menerbitkan dokumen kependudukan; 

d. Menerbitkan  Surat  Keterangan  Pendatang  dan  Surat Keterangan Tamu; 

e. Menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil; 

f. Melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk, 

Pendatang dan Tamu dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan 

pencatatan Sipil; 

g. Melakukan pengkajian dan mengembangkan Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h. Melakukan pengkajian penyelenggaraan administrasi kependudukan; 

i. Mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital; 

j. Melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan 

sipil;dan 

k. Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan 

kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan. 

 

(2) Kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan 

nikah, talak, cerai dan rujuk   bagi   Penduduk  beragama  Islam   dilakukan  

oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kecamatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Kewajiban  pencatatan  sipil  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf a 
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untuk pencatatan perceraian bagi Penduduk beragama Islam, dilaksanakan di 

Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(4) Kewajiban  pencatatan  sipil  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf a 

untuk memberikan pelayanan meliputi : 

a. Kelahiran;  

b. Kematian;  

c. Lahir mati; 

d. Perkawinan; 

e. Perceraian; 

f. Pengakuan anak; 

g. Pengesahan anak; 

h. Pengangkatan anak; 

i. Perubahan nama; 

j. Perubahan status kewarganegaraan;  

k. Pembatalan perkawinan; 

l. Pembatalan perceraian; dan 

m. Peristiwa penting lainnya. 
 

Pasal 10 

(1) Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 

Dinas mempunyai kewenangan meliputi : 

a.  Memperoleh keterangan dan  data  yang  benar  tentang peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk; 

b. Memperoleh   data   mengenai   peristiwa   penting   yang dialami penduduk 

atas dasar putusan atau penetapan pengadilan; 

c. Memberikan  keterangan  atas  laporan  peristiwa kependudukan dan 

peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan 

pembuktian kepada lembaga peradilan;dan 

d. Mengelola  data  dan  mendayagunakan  informasi  hasil pendaftaran  

penduduk  dan   pencatatan  sipil   untuk kepentingan pembangunan. 

e. Memperoleh data pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi pemeluk agama 

Islam dari KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama; 

f. Memperoleh  data  perubahan  status  kewarganegaraam dari Kantor 

Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

g. Mengajukan   klarifikasi   atas   putusan/penetapan pengadilan yang tidak 

sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting; dan 

h. Menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya 

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 

berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, 

cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam. 

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas  pelaksana 

mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa 

perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari 

KUA Kecamatan. 

Bagian Ketiga 

Pejabat Pencatatan Sipil, Petugas Registrasi dan Operator 

Pasal 11 

 

(1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas: 

a. Kepala Dinas;dan 
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b. Pegawai  Negeri  Sipil  yang  diangkat  sebagai  Pejabat Pencatatan Sipil. 

(2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b   

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai 

Negeri Sipil. 

(3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas : 

a. Verifikasi  dan  validasi  data  atas  pelaporan  peristiwa penting  yang 

dialami oleh Penduduk; 

b. Atas   nama   jabatan   melakukan   pembuktian   atas peristiwa penting 

yangdilaporkan oleh penduduk; 

c. Melakukan  pencatatan  atas   peristiwa  penting  yang dilaporkan oleh 

penduduk pada register akta pencatatan sipil; 

d. Menandatangani    dan    menerbitkan    kutipan    akta pencatatan sipil; 

e. Membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil; 

f. Melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami 

kesalahan tulis redaksional; dan 

g. Melakukan   pencatatan   kembali   atas   Register   Akta Pencatatan Sipil 

yang hilang atau rusak. 

(4) Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil diambil 

sumpahnya oleh Bupati. 

(5) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang 

dialami oleh Pejabat Pencatatan Sipil sendiri dan atau keluarga dalam garis. 

Jurus ke atas, serta ke bawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil 

lainnya. 

(6) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan akta pencatatan sipil 

dilakukan oleh Bupati. 

(7) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimasud pada ayat (1) 

huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan Pejabat pencatatan Sipil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diangkat atau belum ada 

maka penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati. 

(8) Untuk memperlancar pelaksanaan pendandatanganan sebagaimana  dimaksud  

pada  ayat  (7)  Bupati  menunjuk Asisten Sekretaris Daerah bidang 

Pemerintahan. 

(9) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurub b 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (10)Persyaratan dan tata cara 

pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 12 

 

(1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh  Bupati atas usul Kepala 

Dinas. 

(2) Petugas Registrasi memiliki tugas : 

a. Membantu   Kepala   Desa/Lurah   dan   Dinas   dalam memberikan   

pelayanan   pendaftaran   penduduk   dan pencatatan sipil; 

b. Verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan 

oleh penduduk Warga Negara Indonesia;  

c. Verifikasi   dan   validasi   data   atas   Peristiwa   Penting khususnya  

kelahiran,  lahir  mati  dan  kematian  yang dilaporkan oleh penduduk 

Warga Negara Indonesia; 

d. Pencatatan   peristiwa   kependudukan   dan   peristiwa penting dalam 
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Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk 

Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; 

e. Pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan; 

f. Penyerahan Dokumen Kependudukan kepada penduduk; dan 

g. Membantu Kepala Desa/Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data 

kependudukan berskala desa/kelurahan. 

 

Pasal 13 

 

(1) Operator diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas. 

(2) Operator memiliki tugas : 

a. Membantu  dalam  memberikan  pelayanan  pendaftaran penduduk; dan 

b. Memberikan pelayanan permohonan KK dan KTP serta pelayanan di 

bidang lainnya; 

(3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Petugas Register dan Operator 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan perundang-undangan. 
 

 

BAB V 

PENDAFTARAN PENDUDUK 

Bagian Kesatu 

Nomor Induk Kependudukan (NIK) 

Pasal 14 

  

(1) Setiap orang harus memiliki NIK. 

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan 

pencatatan biodata penduduk.  

(3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya. 

(4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  tidak berubah serta tidak mengikuti 

perubahan domisili. 

(5) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya 

sesuai peraturan perundang-undangan. 

(6) Persyaratan dan tata cara penerbitan NIK sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Bagian Kedua 

Pencatatan dan Penerbitan 

Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat 

Keterangan Tempat Tinggal 

 

Paragraf 1 

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk 

Pasal 15 

 

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing wajib melaporkan 

kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya. 

(2) Penduduk  Warga  Negara  Indonesia,  Orang  Asing  yang memiliki  Ijin  

Tinggal  Terbatas  dan  Orang  Asing  yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang 

datang dari luar Daerah atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia karena   pindah,   wajib   melapor   kepada   Dinas   untuk 

dicatatkan biodatanya. 

(3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 
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dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database 

kependudukan. 

(4) Pencatatan  biodata  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3) sebagai dasar 

penerbitan Biodata Penduduk. 

(5) Persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan perundang-

undangan. 

 

Paragraf 2 

Penerbitan KK 

Pasal 16 

 

(1) Penduduk   Warga   Negara   Indonesia   wajib   melaporkan susunan 

keluarganya kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat sebagai 

dasar untuk penerbitan KK. 

(2) Orang   Asing   yang   memiliki   Ijin   Tinggal   Tetap   wajib melaporkan  

susunan  keluarganya  kepada  Dinas,  sebagai dasar untuk penerbitan KK. 

(3) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas. 

(4) Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh KK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

a. Surat Pengantar Desa/Kelurahan; 

b. KK lama yang sudah ada NIK atau SPMP/SKPID bagi penduduk dari luar 

daerah; 

c. Akta Perkawinan/Buku Nikah; 

d. Akta Perceraian/Surat Putus Cerai; 

e. Akta Kelahiran; 

f. Akta Kematian dan/atau; 

(5) Setiap Orang Asing  Tinggal Tetap, selain persyaratan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) harus melampirkan: 

a. Paspor; 

b. Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari Kantor Imigrasi; 

c. Surat Tanda Lapor Diri (STLD) dari Kepolisian; dan 

d. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT). 

 

 

Paragraf 3 

Penerbitan KTP 

Pasal 17 

 

(1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memilik Ijin 

Tinggal Tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah 

kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP. 

(2) Setiap penduduk wajib KTP berhak memperoleh KTP berbasis NIK yang 

diterbitkan oleh Dinas sesuai domisili penduduk yang bersangkutan. 

(3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku seumur hidup. 

(4) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.  

(5) Setiap  penduduk  yang  telah  memiliki  KTP  tetapi  belum  berbasis  NIK, 

harus mengajukan penggantian KTP berbasis NIK sesuai domisili penduduk 

yang bersangkutan. 
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(6) Dalam hal KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami 

kerusakan, hilang, dan/atau tidak dapat dipergunakan, Instansi Pelaksana 

menerbitkan KTP pengganti berdasarkan pengajuan oleh penduduk yang 

bersangkutan. 

(7) Penggantian  KTP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(8) Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh KTP harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Surat Pengantar Desa/Kelurahan; 

b. KK; 

c. KTP yang rusak (untuk penggantian KTP); 

d. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian (untuk penggantian KTP yang 

hilang); 

e. Akta kelahiran;  

f. Akta Nikah/Akta kawin bagi penduduk yang berumut 17 tahun yang 

sudah/pernah kawin; dan 

g. Dokumen imigrasi (paspor, Izin Tinggal Tetap) bagi Orang Asing Tinggal 

tetap. 

 

Paragraf 4 

Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal 

Pasal 18 

 

(1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah  memiliki 

Ijin  Tinggal  Terbatas wajib  memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal. 

(2) Surat   Keterangan   Tempat   Tinggal   diterbitkan   dan ditandatangani oleh 

Kepala Dinas. 

(3) Orang Asing yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib 

membawa pada saat berpergian. 

(4) Persyaratan  dan  tata  cara  penerbitan  Surat  Keterangan Tempat Tinggal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

perundang-undangan. 

 

Bagian Ketiga 

Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP 

Paragraf 1 

Pembetulan KK dan KTP 

Pasal 19 

 

(1) Pembetulan KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KTP yang mengalami 

kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan KK dan KTP, baik 

atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 

(tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon. 

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

membuat KK dan KTP baru untuk menggantikan KK dan KTP dimana terdapat 

kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP lama 

dari pemohon. 

(3) Persyaratan  dan  tata  cara  pembetulan  KK  dan  KTP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan perundang-undangan. 
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Paragraf 2 

Pembatalan KK dan KTP 

Pasal 20 

 

(1) Pembatalan KK dan KTP dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK 

dan KTP paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak  diterimanya  putusan  

pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

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

menarik dan mencabut KK dan KTP. 

(3) Persyaratan  dan  tata  cara  pembatalan  KK  dan  KTP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan perundang-undangan. 

 

 

Paragraf 3 

Legalisasi KK dan KTP 

Pasal 21 

 

(1) Dinas hanya melegalisasi fotocopy KK  dan  KTP yang diterbitkan di daerah. 

(2) Legalisasi KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Kepala Dinas. 

(3) Persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy KK dan KTP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dan (2) diatur dalam Peraturan perundang-

undangan. 

 

Bagian Keempat 

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan 

Paragraf 1 

Perubahan Alamat dan Kekeliruan Petugas 

Pasal 22 

 

(1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat 

perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Dinas. 

(2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas 

terjadinya : 

a. Pemekaran wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, 

Rukun Tetangga atau Rukun Warga; 

b. Penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Desa/ 

Kelurahan, Dusun/Lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga;dan 

c. Perubahan nama lingkungan/Jalan/Desa/Kelurahan/Kecamatan/ 

Kabupaten. 

(3) Penerbitan Dokumen akibat kesalahan atau kekeliruan petugas pencatatan 

sipil. 

 

 

 

Pasal 23 

 

(1) Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah berbentuk : 

a. KK dan KTP untuk Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing 

yang memiliki Ijin Tinggal Tetap; 

b. SKTT untuk Orang Asing yang  memiliki Ijin Tinggal Terbatas. 
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(2) Pengurusan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana pada ayat (1) dan 

kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) diberikan kepada 

Penduduk tanpa dikenai biaya. 

(3) Persyaratan dan tata cara perubahan alamat pada dokumen pendaftaran 

penduduk oleh Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan perundang-

undangan. 

 

Paragraf 2 

Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah 

 

Pasal 24 

 

(1) Setiap perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia dalam Daerah 

dilaporkan kepada Desa/Kelurahan untuk perpindahan dalam satu desa/ 

kelurahan atau perpindahan antar desa/kelurahan dalam satu Kecamatan 

dan kepada Camat untuk perpindahan antar Kecamatan. 

(2) Perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/Kelurahan 

yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan 

Surat Keterangan Pindah. 

 

Pasal 25 

 

(1) Setiap perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas 

atau Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah   

dalam Daerah melapor kepada Dinas. 

(2) Perpindahan penduduk orang asing dalam satu Desa/Kelurahan yang hanya 

merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat 

Keterangan Pindah. 

 

Pasal 26 

 

(1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia  yang diakibatkan perpindahan 

dalam Daerah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan selambat-lambatnya 30  

(tiga  puluh)  hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah. 

(2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas atau 

Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang Diakibatkan perpindahan 

dalam Daerah dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 

hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah. 

 

Pasal 27 

 

(1) (Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dicatatkan 

perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 

17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP 

baru. 

(2) Persyaratan dan tata cara pelaporan kedatangan penduduk oleh 

Desa/Kelurahan dan atau oleh Dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

perundang-undangan. 
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Paragraf 3 

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah 

Pasal 28 

 

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah datang dari luar Daerah, 

harus melaporkan kedatangannya kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30  

(tiga  puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari 

luar Daerah. 

(2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah,  

melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

sejak tanggal Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah. 

 

Pasal 29 

 

Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 

dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah 

berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan 

KTP baru. 
 

Pasal 30 

 

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke  luar  Daerah,  

melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Desa/Kelurahan, 

Kecamatan dan Dinas. 

(2) Penduduk Orang Asing Pemegang Ijin Tinggal Terbatas dan Orang Asing 

Pemegang Ijin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, 

melaporkan kepindahannya kepada Dinas. 

(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  (2)  

diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas dengan 

mencabut/mengubah KK dan KTP yang bersangkutan. 

(4) Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Pindah Penduduk oleh 

Desa/Kelurahan dan atau oleh Dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

perundang-undangan. 

 

Paragraf Keempat 

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk yang Bertransmigrasi,  

yang Pindah Keluar Negeri dan Datang Dari Luar Negeri 

 

Pasal 31 

 

(1) Dinas wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk yang 

bertransmigrasi. 

(2) Penduduk yang bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dibantu instansi yang menangani urusan transmigrasi. 

 

Pasal 32 

 

(1) Penduduk yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana 

kepindahannya kepada Dinas. 

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

dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri. 
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(3) Penduduk yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada  Perwakilan 

Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya. 

(4) Setiap penduduk yang datang dari Luar Negeri wajib melaporkan 

kedatangannya kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal 

kedatangan. 

(5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas mendaftar 

dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar 

penerbitan KK dan KTP. 

 

Bagian Kelima 

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan 

Pasal 33 

 

(1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. 

(2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan       sebagaimana  

dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi: 

a. Penduduk korban bencana alam; 

b. Penduduk korban bencana sosial; 

c. Orang terlantar; dan 

d. Komunitas terpencil. 

(3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai 

dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan 

Administrasi Kependudukan. 

(4) Persyaratan dan tata cara Pendataan Penduduk Rentan Administrasi  

Kependudukan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 34 

 

Apabila   Daerah   atau   sebagian   Daerah   dinyatakan   dalam keadaan darurat 

dengan segala tingkatannya menurut peraturan perundang-undangan maka 

penyelenggaraan pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting 

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan: 

a. Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas 

melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam; 

b. Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas 

menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat 

Keterangan Pencatatan Sipil; 

c. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan 

Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen 

Kependudukan; dan 

d. Persyaratan  dan  tata  cara  penerbitan  Surat  Keterangan Pengganti Tanda 

Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada 

huruf c, diatur lebih lanjut dalam Peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Keenam 

Pendataan dan Pendaftaran Penduduk yang  

tidak Mampu Melaporkan Sendiri 

 

Pasal 35 

 

(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu oleh Dinas atau dapat 

meminta bantuan kepada orang lain. 

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak 

mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental. 

(3) Bantuan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

petugas Dinas dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) di lokasi tertentu. 

(4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau 

orang yang diberi kuasa. 

(5) Persyaratan dan tata cara pendataan penduduk yang tidak mampu 

mendaftarkan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-

undangan. 

 

Bagian Ketujuh 

                 Pelaporan Pendatang dan Tamu 

                                  Pasal 36 

 

 

(1) (Setiap  Pendatang melaporkan kedatangannya ke Desa/Kelurahan selambat-

lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan. 

(2) Setiap Tamu melaporkan kedatangannya ke Desa/Kelurahan selambat-

lambatnya 14 (empat belas) hari kurang dari sejak tanggal kedatangan. 

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan 

Surat Keterangan Pendatang atau Surat Keterangan Tamu oleh Kepala Desa/ 

Lurah. 

(4) Persyaratan dan tata cara pelaporan Pendatang dan Tamu diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VI 

PENCATATAN SIPIL 

Bagian Kesatu 

Asas Pencatatan 

Pasal 37 

 

Setiap   peristiwa   penting   yang   dialami   oleh   Penduduk, pencatatannya 

dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa. 
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Bagian kedua 

Pencatatan Kelahiran 

Paragraf 1 

Pencatatan Kelahiran di Daerah 

Pasal 38 

 

(1) Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh penduduk ke  

dinas, paling lambat 60  (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran. 

(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

memperhatikan : 

a. Tempat  domisili  ibunya  bagi  penduduk  Warga  Negara Indonesia; 

b. Di  luar  tempat  domisili  ibunya  bagi  penduduk  Warga Negara Indonesia; 

c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing; 

d. Di  luar  tempat  domisili  ibunya  bagi  penduduk  Orang Asing; 

e. Orang asing pemegang Ijin Kunjungan; 

f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya. 

(3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan 

orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak ibu. 

(4) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya 

atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa 

menuliskan nama orangtuanya. 

(5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut 

biaya. 

(6) Persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan perundang-undangan. 

 

Paragraf 2 

Pelaporan Kelahiran Penduduk di Luar Wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

 

Pasal 39 

 

(1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah. 

(2) Pejabat   Pencatatan   Sipil   pada   Dinas   mencatat   dan menerbitkan  Tanda  

Bukti  Pelaporan  Kelahiran  di  Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

(3) Persyaratan dan tata cara pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. 

 

Paragraf 3 

Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia yang terjadi  

di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang 

 

Pasal 40 

 

(1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di atas 

kapal laut atau Kapal Terbang harus  diberikan Surat Keteragan Kelahiran. 

(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan Surat 
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Keterangan Kelahiran dari Nakhoda atau Pilot. 

(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
 

 

Paragraf 4 

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu 

 

Pasal 41 

 

(1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari 

sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah 

mendapatkan persetujuan Kepala Dinas. 

(2) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

 

Bagian Kedua 

Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia  

dan Orang Asing di Daerah 

 

Pasal 42 

 

(1) Setiap lahir mati Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di Daerah 

wajib dilaporkan oleh Rukun Tetangga/Rukun Warga kepada Desa/Kelurahan 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati. 

(2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di daerah wajib dilaporkan ke Dinas 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati. 

(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 

diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala Desa/Lurah bagi  

Penduduk Warga  Negara  Indonesia  dan oleh Kepala Dinas bagi Orang Asing. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir 

mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

Bagian Ketiga 

Pencatatan Perkawinan 

Paragraf 1 

Pencatatan Perkawinan di Daerah 

 

Pasal 43 

  

(1) Setiap  Perkawinan  Penduduk  yang selain beragama Islam yang 

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan 

oleh yang bersangkutan ke Dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak 

tanggal perkawinan. 

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

Pencatatan  Sipil   mencatat  pada   Register  Akta Perkawinan dan 

menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. 

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

diberikan kepada suami istri. 
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(4) Persyaratan   dan   tata   cara   pencatatan   perkawinan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan. 

 

Paragraf 2 

Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan 

Pasal 44 

 

(1) Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas, termasuk 

perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan meliputi : 

a. Perkawinan  yang  dilakukan  antar  umat  yang  berbeda agama;dan 

b. Perkawinan  yang  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  akta perkawinan. 

(2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan pengadilan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Akta Perkawinan 

dan Kutipan Akta Perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan 

pengadilan bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama. 

(3) Persyaratan   dan   tata   cara   pencatatan   perkawinan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 45 

 

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 

berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di 

Kabupaten Lombok Barat. 

 

Paragraf 3 

Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan  

bagi Penghayat Kepercayaan 

Pasal 46 

 

(1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat 

Kepercayaan. 

(2) Pemuka  Penghayat  Kepercayaan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) 

ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk 

mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan. 

(3) Pemuka  Penghayat  Kepercayaan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) 

didaftar pada kementrian yang bidang tugasnya secara teknis membina 

organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
 

 

Pasal 47 

 

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib 

dilaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan 

menyerahkan: 

a. Surat perkawinan Penghayat Kepercayaan; 

b. Foto copy KTP; 

c. Pas foto suami istri; 

d. Akta kelahiran;dan 

e. Paspor suami dan/istri bagi orang asing. 
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Pasal 48 

 

(1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 41 dengan cara: 

a. Menyerahkan  formulir  pencatatan  perkawinan  kepada pasangan suami 

istri; 

b. Melakukan  verifikasi  dan  validasi  terhadap  data  yang tercantum dalam 

formulir pencatatan perkawinan;dan 

c. Mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta 

perkawinan Penghayat Kepercayaan. 

(2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

diberikan kepada masing-masing suami dan istri. 

 

  

Paragraf 4 

Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar 

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Pasal 49 

 

(1) Setiap  perkawinan  Penduduk  Kabupaten  Lombok Barat  yang terjadi di luar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan 

ketentuan perundang- undangan,  wajib  dilaporkan  oleh  yang  bersangkutan  

ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali 

ke wilayah Kabupaten Lombok Barat. 

(2) (Pejabat  pencatatan  sipil  pada  Dinas  mencatat  dan menerbitkan Tanda 

Bukti Pelaporan Perkawinan penduduk Kabupaten Lombok Barat di Luar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(3) Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Keempat 

Pencatatan Pembatalan Perkawinan 

Pasal 50 

 

(1) Setiap  pembatalan  perkawinan  wajib  dilaporkan  oleh Penduduk yang 

mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas  paling  lambat  90  

(sembilan  puluh)  hari  setelah putusan pengadilan tentang pembatalan 

perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencabut kutipan akta perkawinan dari 

kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan surat keterangan Pembatalan 

Perkawinan. 

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan 

pembatalan perkawinan kepada Dinas ditempat pencatatan peristiwa 

perkawinan. 

(4) Persyaratan   dan   tata   cara   pencatatan   pembatalan perkawinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-

undangan. 
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Bagian Kelima 

Pencatatan Perceraian 

Paragraf 1 

Pencatatan Perceraian di Daerah 

Pasal 51 

 

(1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas 

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan  pengadilan  tentang  

perceraian  memperoleh kekuatan hukum tetap. 

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

Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan 

Kutipan Akta Perceraian. 

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan 

perceraian  kepada  Dinas  ditempat  pencatatan peristiwa perkawinan. 

(4) Persyaratan   dan   tata   cara   pencatatan   perceraian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan. 

 

 

Paragraf 2 

Pelaporan Perceraian Warga Negara Indonesia di Luar 

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Pasal 52 

 
(1) Setiap perceraian Penduduk Kabupaten LOMBOK BARAT yang terjadi di  luar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan 

ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke 

Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke 

Daerah. 

(2) Pejabat  Pencatatan  Sipil  pada  Dinas  mencatat  dan menerbitkan Tanda 

Bukti Pelaporan Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

(3) Persyaratan   dan   tata   cara   pencatatan   perceraian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Keenam 

Pencatatan Pembatalan Perceraian 

Pasal 53 

 

(1) Setiap  pembatalan perceraian wajib  dilaporkan oleh  yang bersangkutan 

kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Pengadilan 

tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(2) Pejabat Pencatatan Sipil  pada Dinas memberikan catatan pinggir pada register 

akta perceraian dan mencabut kutipan akta perceraian serta menerbitkan 

Surat Keterangan Pembatalan Perceraian. 

(3) Dinas  sebagaimana  dimaksud  ayat  (2)  berkewajiban memberitahukan hasil 

pencatatan pembatalan perceraian kepada Dinas tempat pencatatan peristiwa 

perceraian. 

(4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peratur 
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Bagian Ketujuh 

Pencatatan Kematian 

Paragraf 1 

Pencatatan Kematian di Daerah 

Pasal 54 

 

(1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili 

kepada Dinas melalui petugas register pada  Desa/Kelurahan paling  lambat  

30  (tiga  puluh)  hari sejak tanggal kematian. 

(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan 

antara: 

a. Penduduk daerah;dan 

b. Penduduk di luar daerah. 

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat  Pencatatan  

Sipil   mencatat  pada   Register  Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta 

Kematian. 

(4) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan. 

 

Paragraf 2 

Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati 

Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya 

 

Pasal 55 

 

(1) Pencatatan  kematian  seseorang  karena  hilang  atau  mati tetapi  tidak  

ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas di tempat tinggal pelapor setelah 

adanya penetapan pengadilan tentang kematian dimaksud. 

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta 

Kematian. 

(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan. 

 

  

Paragraf 3 

Pencatatan Kematian yang Ditemukan Jenazahnya 

Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya 

Pasal 56 

 

(1) Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak 

diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Dinas di tempat diketemukan 

jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. 

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menerbitkan Surat Keterangan Kematian. 

(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan. 
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Paragraf 4 

Pelaporan Kematian di Luar Wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

Pasal 57 

 

(1) Setiap  kematian  penduduk  Kabupaten  Lombok Barat  di  luar wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan  ketentuan  

perundang-undangan. 

(2) Orang Tua atau keluarga wajib melaporkan kematian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ke Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

kematian penduduk. 

(3) Pejabat  Pencatatan  Sipil  pada  Dinas  mencatat  dan menerbitkan Tanda 

Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri. 

(4) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kedelapan 

Pencatatan Pengangkatan Anak 

Paragraf 1 

Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah 

Pasal 58 

 

(1) Setiap pengangkatan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua 

angkatnya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan 

penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk. 

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

Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta 

Kelahiran. 

(3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar daerah, 

pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Dinas yang menerbitkan akta 

kelahiran. 

(4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan. 

 

Paragraf 2 

Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

Pasal 59 

 

(1) Setiap pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh penduduk Kabupaten 

Lombok Barat di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan 

ke Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali 

ke Daerah. 

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mengukuhkan Surat Keterangan 

Pengangkatan Anak. 

(3) (Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Kesembilan 

Pencatatan Pengakuan Anak 

Pasal 60 

 

(1) Setiap  pengakuan  anak  di  Daerah  wajib  dilaporkan  oleh orang tua kepada 

Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak 

oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. 

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

dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta 

Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran 

dan Kutipan Akta Kelahiran. 

(3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh dinas di luar  daerah,  

pencatatan  pengakuan anak  dilakukan  oleh Dinas atau yang menerbitkan 

akta kelahiran. 

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua 

yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak  yang  lahir  diluar  

hubungan perkawinan yang sah. 

(5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana   

dimaksud   pada   ayat   (1)   diatur   dalam Peratuan Bupati.  

 

Bagian Kesepuluh 

                       Pencatatan Pengesahan Anak 

                                       Pasal 61 

 

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas tempat 

tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya atau paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua. 

(2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan 

perkawinan orangtua dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan 

pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan 

perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta 

perkawinan. 

(3) Berdasarkan  pencatatan  pengesahan  anak  sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) Dinas membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta 

Kelahiran anak. 

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua 

yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar 

hubungan perkawinan yang sah. 

(5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan. 
 

Bagian Kesebelas 

Pencatatan Perubahan Nama 

Pasal 62 

 

(1) Setiap Perubahan Nama wajib dilaporkan ke Dinas yang menerbitkan kutipan 

akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya 

salinan penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan nama. 

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

catatan pinggir  pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta 

Pencatatan Sipil. 
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(3) Persyaratan  dan  tata  cara  pencatatan  perubahan  nama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Keduabelas 

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan 

 

Peragraf 1 

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah 

 

Pasal 63 

 

(1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga 

Negara Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas di 

tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan, paling lambat 60 (enam 

puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia 

oleh pejabat. 

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

Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan 

Akta Pencatatan Sipil. 

(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan  

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur dalam Peraturan perundang-

undangan. 

 

Paragraf 2 

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan 

Bagi Pemegang Kewarganegaraan Ganda 

Pasal 64 

 

(1) Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu 

kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Dinas yang menerbitkan kutipan 

akta pencatatan sipil, paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  sejak  tanggal  

batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang- undangan 

untuk memilih kewarganegaraan berakhir. 

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

Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan 

akta pencatatan sipil. 

(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan  

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur dalam Peraturan perundang-

undangan. 

 

 

Bagian Ketigabelas 

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya 

Pasal 65 

 

(1) Setiap pencatatan Peristiwa Penting Lainnya wajib dilaporkan Penduduk ke 

Dinas di tempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. 

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

Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan 

akta pencatatan sipil. 
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(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Keempatbelas 

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil 

Paragraf 1 

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil 

 

Pasal 66 

(1) Pembetulan  akta Pencatatan  Sipil hanya dapat  dilakukan  untuk  akta yang  

mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan kutipan 

akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta 

oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon. 

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

Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta 

pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan  tulis  redaksional  dan  menarik  

serta  mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon. 

(3) Persyaratan  dan  tata  cara  pencatatan  pembetulan  akta pencatatan sipil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-

undangan. 

 

Paragraf 2 

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil 

 

Pasal 67 

 

(1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat 

Pencatatan Sipil pada Dinas yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling 

lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

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

Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan 

menarik dan mencabut akta pencatatan sipil. 

(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-

undangan. 
 

 

Paragraf 3 

Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru 

 

Pasal 68 

 

(1) Setiap kutipan akta pencatatan sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca  atau  

dalam  penguasaan  salah  satu  pihak  dalam sengketa atas permintaan 

tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan 

kedua. 

(2) Kutipan akta pencatatan sipil yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk penerbitan kutipan baru harus melampirkan Surat Keterangan Hilang 

dari Kepolisian. 
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Paragraf 4 

Legalisasi Akta Pencatatan Sipil 

 

Pasal 69 

 

(1) Dinas melegalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil. 

(2) Legalisasi   fotocopy   kutipan   akta   pencatatan   sipil sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil. 

(3) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan   di   luar   

daerah   atau   Perwakilan   Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan 

oleh pejabat pencatatan sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya apabila : 

a. Tidak terdapat coretan; dan 

b. Tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah. 

(4) Persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

BAB VII 

DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN 

Bagian 

Data Kependudukan 

Pasal 70 

 

(1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil harus 

didukung oleh data yang akurat. 

(2) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang berwenang 

menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

(3) Data kependudukan harus dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 71 

 

(1) Desa, Kelurahan dan Kecamatan melaporkan data penduduk hasil 

penyelenggaraan pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Dinas yang 

menangani administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

(2) Penyampaian data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagai bahan pencatatan data administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil. 

 

Pasal 72 

 

(1)  Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

(2)  Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan 

untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan 

pembangunan daerah. 
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Bagian Kedua 

Informasi Kependudukan 

Pasal 73  

 

(1) Penyelenggaraan informasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas yang berwenang. 

(2) Pengembangan dan pemeliharaan informasi kependudukan dan pencatatan 

sipil dilakukan dalam bentuk data base kependudukan. 

(3) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

(SIAK). 

(4) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 74 

 

(1) Informasi kependudukan dan pencatatan sipil harus dapat diakses oleh 

masyarakat. 

(2) Akses masyarakat terhadap informasi kependudukan dan pencatatan sipil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 75 

 

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
 

 

Bagian Ketiga 

Pelaporan 

Pasal 76 

 

(1) Dinas menyampaikan laporan data kependudukan dan pencatatan sipil kepala 

Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 

setahun. 

 

BAB VIII 

PENYULUHAN DAN SOSIALISASI 

Pasal 77 

 

(1) Dinas melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

(2) Penyuluhan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilaksanakan melalui: 

a. Media massa cetak; 

b. Media elektronik;  

c. Melalui media tradisional; dan 

d. Sosialisasi langsung ke masyarakat. 
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Pasal 78 

 

(1)  Dalam pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dapat 

bekerja sama dan melibatkan organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh agama, 

tokoh adat dan perguruan tinggi. 

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 

a.  jenis dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

b.  urgensinya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil; 

c.  permasalahan yang dihadapi bagi masyarakat apabila tidak memiliki  

dokumen kependudukan dan pencatatan sipil; dan 

d.  mekanisme dan prosedur pengurusan; 

 

 

BAB IX 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 79 

 

(1) Dinas menyelenggaraan pembinaan atas penyelenggaraan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada: 

a. Pemerintah desa; 

b. Instansi lain yang terkait dengan administrasi dan pencatatan sipil;  

c. Kelompok masyarakat; dan/atau 

d. Masyarakat. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk: 

a. pengendalian; 

b. pendataan dan pengisian data administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil; 

c. metode dan cata pencatatan administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil; dan 

d. pelaporan. 

(4) Tata cara pembinaan sebagaimana pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan perundang-undangan 

 

Pasal 80 

 

(1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: 

a. monitoring; dan 

b. evaluasi; 

 

 

Pasal 81 

 

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan 

Pasal 80 disampaikan kepada Bupati. 
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BAB X 

PEMBIAYAAN 

Pasal 82 

 

Pembiayaan untuk penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil dibebankan kepada Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber 

lain yang tidak mengikat. 

 

BAB XI  

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 83 

 

Semua  dokumen  kependudukan  yang  telah  diterbitkan  atau telah ada pada 

saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut 

Peraturan Daerah ini sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan 

berdasarkan Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 84 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : 

a. Pemerintah   Kabupaten   memberikan   NIK   kepada   setiap   Penduduk 

paling lambat tahun 2011; 

b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum 

mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;  

c. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 14 ayat (1) tetap berlaku 

sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP. 

d. d. Keterangan  mengenai   alamat,   nama   dan   nomor   induk pegawai 

pejabat dan penandatanganan oleh pejabat   pada KTP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan 

nasional terwujud. 

 

Pasal 85 

 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan 

di daerah yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan 

Peraturan Daerah ini. 

 

 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 86 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka: 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor  6  Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ( Lembaran  

Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Nomor 88); dan 

 

 



33  

b. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 

Sipil ( Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 87 

 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 1 

(satu) tahun setelah diundangkan Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 88 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  

Daerah  ini  dengan  penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

 

Ditetapkan di Gerung 

padatanggal 

Plt. BUPATI LOMBOK BARAT 
  

 

 
H. FAUZAN KHALID 

 

Diundangkan di Gerung 
Pada tanggal     

     SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LOMBOK BARAT 

 
  

 

      Drs. H. MOH.UZAIR 
Pembina Utama Madya (IV/d) 

NIP. 19560803 198410 1 001 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015 NOMOR 

NOMOR REGISTER  
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PENJELASAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

TENTANG 

 

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  

 

 

I. UMUM 

 
Pemerintah Kabupaten melalui penyelenggaraan administrasi 

kependudukan berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan 

terhadap menentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa 

Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada 

di dalam dan di luar Kabupaten Lombok Barat. 

Berbagai hukum positif yang mengatur tentang hak asasi manusia, 

perkawinan, keimigrasian, kewarganegaraan, perlindungan anak dan 

administrasi kependudukan dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk 

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, 

memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, 

dan memilih tempat tinggal di Daerah. Peristiwa Kependudukan, antara lain 

perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta 

perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan 

Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan 

perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta 

perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya 

yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena 

membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan 

kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting 

memerlukan   bukti   yang   sah   untuk   dilakukan   pengadministrasian   dan 

pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

Dalam pemenuhan hak publik dan sipil Penduduk di bidang administrasi 

kependudukan, Pemerintah Kabupaten perlu  menyelenggarakan administrasi 

kependudukan sebagai satu kesatuan sistem yang meliputi 6 (enam) komponen 

dasar meliputi landasan hukum, kelembagaan, mekanisme pelayanan, sumber 

daya aparatur, pengelolaan data kependudukan dan partisipasi masyarakat. 

Pembangunan sistem  tersebut  menjadi  dasar  pertimbangan perlunya 

membentuk Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan. 

Peraturan Daerah ini memuat materi yang berkaitan dengan otonomi 

daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan, kondisi 

khusus daerah  di  bioang  administrasi kependudukan dan  penjabaran lebih 

lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang administrasi 

kependudukan. 

Selain itu Peraturan Daerah ini mencerminkan adanya reformasi di bidang 

Administrasi  Kependudukan.  Salah   satu  hal   penting  adalah  pengaturan 

mengenai  penggunaan  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  yang  merupakan 

kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang 

guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. 

Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata 

Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di 

desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen 
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Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun 

Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang 

ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi 

Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili 

atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh 

seseorang  dan/  atau  keluarganya.  Pencatatan  Sipil  pada  dasarnya  juga 

menganut stelsel aktif bagi Penduduk.      Pelaksanaan       Pencatatan       Sipil 

didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa 

Penting yang dialami oleh dirinya dan/ atau keluarganya. 

Prinsip-prinsip  domisili  dan  peristiwa  menjadi  dasar  terjaminnya 

penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dikehendaki oleh Peraturan 

Derah ini yang dimaksudkan untuk : 

1. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala daerah yang 

terpadu dan tertib; 

2. Terselenggaranya Administrasi  Kependudukan  yang  bersifat  universal 

permanen, wajib, dan berkelanjutan; 

3. Terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan 

4. pelayanan yang profesional; dan 

5. Tersedianya data dan informasi daerah mengenai Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil  pada  tingkat  desa/kelurahan,kecamatan dan  kabupaten 

secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan 

bagi perumusan kebijakan dan pembangunan daerah pada umumnya. 

Secara keseluruhan, ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini 

meliputi Hak dan Kewajiban Penduduk, Kewenangan Penyelenggara Administrasi 

Kependudukan,  Pendaftaran  Penduduk,  Pencatatan  sipil,  Pendataan 

Administrasi kependudukan Rentan administrasi Kependudukan dan Penduduk 

yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri, Penerbitan Dokumen Kependudukan 

Bagi Petugas rahasia Khusus, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil Dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa, Sistem 

informasi Administrasi Kependudukan, Perlindungan Data Pribadi Penduduk, 

Pelaporan.   Untuk   menjamin   pelaksanaan   Peraturan   Daerah   ini   dari 

kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang 

bersifat pidana, diatur  juga  ketentuan mengenai tata  cara  penyidikan serta 

pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana. 
 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1  
 Cukupjelas. 

Pasal 2  

 Huruf a 
Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah prinsip 

keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, usia, gender 
serta masyarakat miskin dan rentan. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah 

membuka diri  terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 
penyelenggaraan adminstrasi kependudukan dengan tetap 
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, 
golongan, dan rahasia negara. 
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Huruf c 
Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” merupakan hak 

masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan 
penyelenggaraan administrasi kependudukan dan bersifat 
terbuka 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah setiap 

kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan adminstrasi 
kependudukan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

. 
Pasal 3  

 Cukup jelas. 
Pasal 4  

 Huruf a 

            Yang dimaksud dengan sederhana adalah... 
Huruf b 

            Yang dimaksud dengan cepat adalah… 

Huruf c 
            Yang dimaksud dengan tanpa dipungut biaya adalah 

pengurusan administrasi kependudukan tidak dipungut 

biaya dari masyarakat. 
Pasal 5  

 Cukup Jelas 

Pasal 6  

 Cukup jelas. 

Pasal 7  

 Cukup jelas. 

Pasal 8  
 Cukup jelas. 

Pasal 9  

 Cukup jelas. 
Pasal 10  

 Cukup jelas 

Pasal 11  
 Cukup jelas 

Pasal 12  

 Ayat (3) 

             Cukup jelas 
 Ayat (4) 

             Cukup jelas 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR... 

 

 
 

  



 

 

 l. penanaman . . . 

NASKAH AKADEMIK 

RAPERDA KABUPATEN LOMBOK BARAT 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

NOMOR... TAHUN... TENTANG PENYELENGGARAAN KEPENDUDUKAN 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 

penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui 

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 

Administrasi kependudukan merupakan dokumen yang menghimpun 

data dan identitas kependudukan seseorang, keluarga yang dapat 

dimanfaatkan untuk hubungan manusia dengan negara, pendidikan, 

bepergian sesuai dengan konteks kebutuhan lainnya. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik   

Indonesia   Tahun   1945,   pada   hakikatnya   Negara berkewajiban 

memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status 

pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa 

penting yang dialami penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 

 

Penduduk berhak mendapatkan dokumen kependudukan sesuai 

dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dimana hak-hak tersebut berkaitan dengan peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang 

sehingga individu dan keluarga berhak mendapatkan dokumen 

kependudukan. 
 

 

Pasal 26 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945 menentukan hal hal mengenai penduduk diatur dengan undang-

undang. Sebagai penjabaran hal tersebut maka diterbitkanlah Undang-

Undang Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  

Kependudukan, sebagai landasan hukum pengaturan di bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil. Undang-Undang tersebut juga 



 

 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan. 
 

Regulasi tersebut mengatur substansi di bidang penataan administrasi 

kependudukan yang diantaranya meliputi pengaturan tentang hak dan 

kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara, pendaftaran 

penduduk, pencatatan sipil, sistem informasi adminitrasi 

kependudukan, pengeloalan data kependudukan, sanksi administratif, 

ketentuan pidana dan aturan peralihan. 

Sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang   Administrasi Kependudukan, telah diterbitkan 

pengaturan yang lebih teknis mengenai penjabaran ketentuan dalam  

Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi 

Kependudukan, yang meliputi Peraturan Pemerintah dan Peraturan 

Presiden, sebagai berikut : 

1. Peraturan   Pemerintah   Nomor   37   Tahun   2007   tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan. 

2. Peraturan   Presiden   Nomor   25   Tahun   2008   tentang 

Persyaratan dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan 

Pencatatan Sipil. 

3. Peraturan   Presiden   Nomor   26   Tahun   2009   tentang Penerapan  

Kartu  Tanda  Penduduk  Berbasis Nomor Induk Kependudukan 

Nasional 

4. Peraturan   Presiden   Nomor   35   Tahun   2010   tentang 

Perubahan  Pertama  Peraturan  Presiden  Nomor  26  Tahun 2009. 

5. Peraturan   Presiden   Nomor   67   Tahun   2011   tentang 

Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009. 
 

 

Dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagaimana 

tersebut di atas, telah dituangkan dalam kebijakan-kebijakan yang 

lebih teknis dalam bentuk Peraturan Menteri. 

Sedangkan untuk pelaksanaannya di daerah, saat ini hampir seluruh 

kabupaten/kota telah mempunyai Peraturan Daerah tentang   

Administrasi   Kependudukan   yang   mengacu   kepada Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 
 

 

Dalam  perkembangannya  pelaksanaan  regulasi  ini  telah melakukan 

lompatan penataan penertiban dalam penerbitan dokumen 

kependudukan yang antara lain berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu 

Tanda Penduduk KTP) dan Akta  Pencatatan  Sipil.  Dalam  penataan  

administrasi kependudukan saat ini telah terbangun data base 

kependudukan baik di tingkat Pusat dan Daerah, serta telah 



 

 

diberikannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi setiap penduduk 

serta telah dilaksanakanya penertiban dalam penerbitan dokumen 

kependudukan khususnya KTP melalui pelaksanaan penerbitan KTP 

Elektronik atau e-KTP melalui Sitem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK). 

Ketiga hal tersebut merupakan program prioritas nasional yang 

saat ini perlu segera dituntaskan. Database kependudukan yang saat 

ini telah terbangun di Pusat dan Daerah perlu dijaga akurasinya 

melalui SIAK yang ada.   Dalam menjaga akurasi database 

kependudukan tersebut maka antara lain dilaksanakan program 

penerapan KTP Elektronik atau e-KTP. 
 

 

Melalui penerapan dan penerbitan e-KTP tersebut maka saat ini setiap 

penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat menggandakan atau 

memalsukan KTP, sehingga hal ini akan menjamin ketunggalan jati 

diri pemegang Kartu Tanda Penduduk karena e- KTP telah dlengkapi 

dengan kode keamanan dan rekaman elektronik. Sebagaimana 

diamanatkan dalam ketentuan Pasal 64 ayat (3), Undang undang No. 

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang 

menyatakan bahwa dalam KTP disediakan ruang untuk memuat kode 

keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting. 
 
 

B. Identifikasi Masalah 

Perubahan regulasi di tingkat pusat membawa implikasi terhadap 

perubahan regulasi di daerah, karena daerah harus segera 

menyesuaikan perubahan regulasi tersebut dalam produk hukum 

daerah agar produk hukum daerah sinkron dan tidak bertentangan 

dengan produk hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan beberapa pasal telah tidak sesuai 

lagi dengan undang-undang yang baru, sehingga pasal-pasal tersebut 

harus disesuaikan agar tidak permasalahan dalam implementasinya, 

terutama kaitannya dengan pelayanan kepada masayarakat. 

Hasil identifikasi terhadap regulasi yang baru, maka ada beberapa hal 

yang cukup substansial yang harus dilakukan penyesuaian sebagai 

berikut: 

1. Perubahan regulasi di Pusat berimplikasi pada perubahan regulasi di 

tingkat daerah sehingga tidak terjadi konflik norma dalam 

pengaturan tentang administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil. 



 

 

2. Perkembangan dalam sistem administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil harus diikuti oleh penyesuaian terhadap regulasi, 

termasuk regulasi di tingkat daerah. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik 

Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik ini meliputi: 

Untuk mengkaji dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis terkait 

dengan masalah kependudukan sebagai dasar dalam pembentukan dan 

perubahan peraturan daerah di bidang administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil di Kabupaten Lombok Barat. 

Manfaat penyusunan Naskah Akademik adalah untuk acuan dan 

pedoman dalam penyusunan dan pembentukan Rancangan Peraturan 

Daerah  Kabupaten Lombok Barat tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

 

D. Metode Penyusunan 

 

Dalam penulisan Naskah Akademik ini digunakan metode pengumpulan 

bahan dan penyusunan Naskah sebagai berikut: 

1. Kajian Yuridis-normatif; yaitu mengkaji peraturan perundang-

undangan yang ada kaitannya dengan peraturan daerah yang akan 

dibentuk, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kabupaten 

Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan. Selain peraturan perundang-undangan 

tersebut juga dikaji Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang merupakan peraturan 

pelaksanaan dari undang-undang. 

2. Kajian Empiris, yaitu melakukan wawancara dengan stakeholders 

terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan di 

Kabupaten Lombok Barat menyangkut permasalahan yang dihadapi 

dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan 

berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Focus Group 

Discussion (FGD dengan Bidang-bidang di Lingkungan Kantor 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. 



 

 

BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

 

A. Kajian Teoritis dan Praktik Empiris. 

 

Sesuai dengan arah kebijakan pelaksanaan taat administrasi 

disegala bidang, yang didukung dengan pemamfaatkan teknologi yang 

memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pemerintahan dan 

pelayanan, maka diperlukan suatu pencerahan  dalam pelaksanaan 

pemerintahan dan pelayanan. 

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupaya melakukan 

pengelolaan Administrasi Kependudukan yang sangat penting dan 

strategis, karena penduduk merupakan salah satu pilar dari 

berdirinya daerah, karena data penduduk tersebut harus dicatat, 

dikelola, diamankan dan dijaga kerahasiannya, Kabupaten Lombok 

Barat sudah melaksanakan dan akan tetap mengembangkan 

pelaksanaan administrasi disegala bidang dengan dukungan teknologi 

modern seperti yang banyak digunakan selama ini.  
Haruslah diakui bersama bahwa diantara kita pernah malakukan 

kekilafan dengan kepemilikan tanda identitas lebih dari yang 

semestinya, dan bahkan hal tersebut menjadi suatu kebanggan bagi 

kita. Tetapi perlu kita sadari bersama, bahwa kekilafan tersebut telah 

menghancurkan semua yang telah, sedang dan bahkan yang akan  

kita bangun. Kekilafan tersebut telah menciptakan suatu acuan yang 

salah dalam perencanaan, pelaksanaan   dan bahkan pengembangan 

segala pembangunan dinegeri kita ini. Karena kekilafan tersebut telah 

menciptakan jumlah penduduk yang tidak valid dan cendrung 

terkondisi berjumlah lebih dari yang sebenarnya. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 

tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan  dengan  terciptanya  data  kependudukan  

dan  pencatatan  sipil  dalam bentuk pendataan penduduk secara 

serentak tahun 2007 dan pemutakhiran data penduduk tahun 2010, 

konsolidasi  data secara nasional sudah di tindak lanjuti dengan 

pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara 

on-line dari pusat sampai ke daerah, akan menciptakan data 

penduduk yang valid yang dapat dijadikan dasar perhitunngan 

perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pembangunan secara 

berkesinambungan di negeri tercinta ini. 

Perlu kita sadari, jumlah penduduk merupakan barometer utama 



 

 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan. Untuk itulah 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat 

merasa perlu menyusun secara sistematis rencana strategis dalam 

pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

Regulasi yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan 

sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomoe 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan menganut stelsel aktif penduduk, 

sehingga peran penduduk seharusnya lebih dominan. Dua hal utama 

ang dkan dicapai dengan adanya regulasiini adalah terbangunnya data 

base kependudukan yang akurat serta terbitnya dokumen 

kependudukan yang benar. 

Namun dalam implementasinya terkait dengan penerbitan 

dokumen kependudukan sangat terkait dengan tingkat kasadaran 

penduduk di dalam melaporkan secara berjenjang swluruh peristiwa 

penting maupun peristiwa keendudukan kepad adinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil di dalam pengurusan dan pnerbitan dokmen 

kependudukan baik berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) maupun Akta Pencatatan Sipil dengan tetap memenuhi 

persyaratan yang telah ditentukan. 

 

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. 

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan didasarkan 

pada asas, yang terdiri antara lain : 

1. Asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-

undangan 

2. Asas-asas yang dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-

undangan. 

Berdasarkan pembagian asas tersebut di atas, maka asas yang 

digunakan dalam penyusunan norma terdiri dari : 

1. Asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang 

undangan. Asas-asas tersebut antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang 

hendak dicapai. 

b. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan 

perundang-undangan. 

c. Asas kelembagaan 



 

 

  Penyusun rancangan peraturan daerah ini harus didasarkan pada 

kejelasan kewenangan masing-masing lembaga yang membentuk. 

Dalam hal ini inisiatif oleh eksekutif atau usulan inisiatif dai lembaga 

legislatif. 

d. Asas dapat dilaksanakan 

Peraturan Daerah dibuat untuk dapat dilaksanakan dan diterapkan di 

masyarakat dengan tujuan untuk memberikan keteraturan pada 

bidang yang diatur. 

d. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan (efisien dan efektif ) 

Peraturan daerah tersebut sejak disusun harus mengandalkan prinsip 

efisien dan efektif baik dalam rumusan materi maupun dalam 

mekanisme penerapannya. 

e. Asas kejelasan rumusan,norma yang diatur harus jelas rumusannya, 

harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan 

pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan 

mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi 

dalam pelaksanaannya.. 

f. Asas keterbukaan 

Penyusun peraturan dilaksanakan dengan asas keterbukaan, dengan 

melibatkan masyarakat sebagai konsultasi publik. Selanjutnya 

pengundangannya pun dilaksanakan setelah Peraturan Daerah 

tersebut ditetapkan, agar masyarakat dapat mengetahuinya. 

2. Asas-asas yang dikandung dalam materi muatan peraturan daerah 

meliputi: 

a. Asas pengayoman;  

b. kemanusiaan; 

c. kebangsaan; 

d. kekeluargaan; 

e. bhinneka Tunggal Ika; 

f. keadilan 

g. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 

h. Ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau 

i. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan. 

Di dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini didasarkan pada 

asas: 

a. keadilan; 

b. keterbukaan; 

c. akuntabilitas; dan 



 

 

d. partisipatif. 

 

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan dan kondisi yang ada. 

 

Regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur 

penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang 

dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat masih menggunakan 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 yang sudah tidak sesuai lagi 

dengan perubahan regulasi di tingkat pusat yang terus mengalami 

perkembangan. Peraturan Daerah tersebut ditetapkan lebih awal dari 

Penetapan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Persyaratan dan 

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Sedangkan di 

dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penerapan 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berbasis Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) dengan sistem KTP-elektronik (KTP-el), sehingga 

Peraturan Daerah tersebut menjadi tidak relevan untuk diterapkan 

dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil di Kabupaten Lombok Barat.  

Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian regulasi di tingkat 

daerah sehingga ada sikronisasi pemberlakuan peraturan. 

 

D. Permasalahan yang dihadapi masyarakat. 

 

Harapan masyarakat untuk penyederhanaan pelayanan 

penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan 

prinsip; cepat, sederhana dan bebas biaya menjadi kenyataan dengan 

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 yang 

memberlakukan pembebasan biaya dalam pengurusan dokumen 

administrasi kependudukan dan pemberlakuan KTP-el dan KTP berbasis 

NIK.  

Dengan perubahan regulasi dan perubahan penyelenggaraan 

pendaftaran administrasi dan dokumen kependudukan dan pencatatan 

sipil tersebut, maka masyarakat juga harus menyesuaikan hal tersebut 

berdasarkan kebijakan yang ada dengan harus tumbuhnya kesadaran 

untuk mengikuti ketentuan penyelenggaraan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil yang ada. 

 

E. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur. 

dengan pemberlakuan peraturan daerah. 

Perubahan dalam penerapan sebuah sistem pasti membawa implikasi 

pada kondisi yang ada, karena tuntutan perubahan regulasi dan 



 

 

kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menuju ke arah yang lebih baik 

untuk pemerintah daerah maupun untuk masyarakat. Penggunaan KTP 

berbasis NIK dapat menghasilkan tertib administrasi kependudukan 

yang dapat dijadikan dasar bagi pemerintah dan pemerintah daerah 

dalam menyusun program pembangunan dan pembangunan daerah, 

dan bagi masyarakat merupakan hal baik dalam rangkan menjamin 

kepastian hukum terhadap identitas diri bagi masyarakat terkait dengan 

dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. 

Pembebasan biaya dalam pengurusan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil merupakan hal yang menguntungkan masyarakat, 

sehingga dengan ini bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk 

melakukan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil dalam agar memperoleh kepastian tentang identitas dirinya sebagai 

penduduk dan warga negara. 

 

 

 

BAB III 

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DALAM 

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 

 

A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan dalam konsiderannya menyebutkan bahwa Negara  

Kesatuan  Republik  Indonesia  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  Indonesia  yang berada  di dalam dan/atau  di luar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Untuk memberikan  perlindungan,  pengakuan,  penentuan  status 

pribadi dan status  hukum  setiap  peristiwa  kependudukan  dan 

peristiwa  penting  yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga 

Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara  Kesatuan  

Republik  Indonesia, perlu dilakukan  pengaturan  tentang 

Administrasi Kependudukan; 



 

 

Pengaturan  tentang  Administrasi  Kependudukan   hanya  dapat  

terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan 

peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia 

yang berada di luar negeri; 

Peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi  

Kependudukan  yang ada tidak sesuai lagi dengan tuntutan 

pelayanan  Administrasi  Kependudukan  yang tertib  dan  tidak  

diskriminatif  sehingga  diperlukan  pengaturan  secara  menyeluruh 

untuk  menjadi  pegangan  bags  semua  penyelenggara  negara  yang  

berhubungan dengan kependudukan. Kondisi regulasi tersebut 

membawa implikasi juga pada terhadap regulasi di tingkat daerah 

yang membutuhkan penyesuaian supaya ada sinkronisasi. 

 

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur 

bahwa: 

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. 

 
Di dalam Pasal 7 diatur tentang kewenangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota yaitu  
(1) berkewajiban dan bertanggung jawab atas urusan adminisrasi 

kependudukan diatur di dalam Pasal 7 sebagai berikut: 
 

a. koordinasi penyelenggaraan  Administrasi Kependudukan; 

b. pembentukan    Instansi    Pelaksana    yang   tugas    dan   

fungsinya    di   bidang    Administrasi Kependudukan; 

c.  pengaturan   teknis  penyelenggaraan   Administrasi 
Kependudukan   sesuai  dengan  ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan; 

d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan  Administrasi 
Kependudukan; 

e. pelaksanaan kegiatan pelayanan rnasyarakat di bidang 

Administrasi Kependudukan: 

f. penugasan     kepada     desa     untuk     menyelenggarakan    
sebagian     urusan     Administrasi Kependudukan  berdasarkan 

asas tugas pembantuan; 

g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan  

berskala abupaten/kota; dan  



 

 

h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi 

kependudukan. 
 
         (2)  Ketentuan   sebagaimana   dimaksud  pada  ayat  (1)  di  Provinsi  

Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

 

B. Undang-Undang Noor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. 

 

Data kependudukan dimaksudkan untuk mewujudkan tertib 

administrasi kependudukan bagi Pemerintah Daerah dan memberikan 

kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan dan mengurus 

dokumen kependudukan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah 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. 

Kemudian  dalam  rangka  peningkatan  pelayanan Administrasi 

Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan  Administrasi 

Kependudukan  yang profesional, memenuhi standar teknologi 

informasi, dinamis, tertib,   dan   tidak   diskriminatif   dalam 

pencapaian standar   pelayanan   minimal   menuju pelayanan prima 

yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, maka 

pemerintah telah melakukan  penyesuaian terhadap   beberapa   

ketentuan   dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan dengan membentuk dan mengesahkan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Pendidikan. 

Perubahan ini dimaksudkan selain untuk kebutuhan tertib administrasi 

kependudukan yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian 

hukum kepada warga masyarakat terkait dengan identitas, dan 

dokumen kependudukan. 

Perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah juga dalam rangka 

penyelenggaraan administrasi kependudukan secara prosefesional, 

memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib,   dan   tidak   

diskriminatif   dalam pencapaian standar   pelayanan   minimal   

menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi 

permasalahan kependudukan. 



 

 

Beberapa perubahan penting yang dilakukan oleh pemerintah terkait 

dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Perubahan beberapa terminologi (istilah) yang diatur di dalam 

ketentuan umum sebagai konsekuensi yuridis perubahan beberapa 

substansi yang ada dalam batang tubuh. 

2. Perubahan Pasal 5 yang terkait dengan kewenangan Pemerintah 

melalui Menteri untuk menyelenggarakan administrasi 

kependudukan secara nasional yang meliputi: 

a.  koordinasi antarinstansi dan antardaerah;  

b.  penetapan sistem, pedoman, dan standar;  

c.  fasilitasi dan sosialisasi; 

d. pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan 

konsultasi; 

e.  pengelolaan dan  penyajian  Data  Kependudukan berskala 

nasional; 

f.   menyediakan blangko KTP-el bagi kabupaten/kota; 

g.  menyediakan blangko dokumen kependudukan selain blangko 

KTP-el melalui Instansi Pelaksana; dan 

h.  pengawasan. 
           

Di dalam Undang-Undang tersebut tersebut juga diatur kewenangan 

Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 yang 

diubah sebagai berikut: 
 

         (1) Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab  

menyelenggarakan  urusan Administrasi  kependudukan,  yang   

dilakukan oleh bupati/walikota  dengan     kewenangan 

meliputi: 

`       a.   koordinasi penyelenggaraan  Administrasi Kependudukan; 

b.  pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas danfungsinya    di    

bidang    Administrasi Kependudukan; 

               c.  pengaturan         teknis         penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan; 

               d.  pembinaan  dan  sosialisasi  penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan; 

               e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang 

Administrasi Kependudukan; 



 

 

               f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian        

urusan Administrasi Kependudukan    berdasarkan asas tugas 

pembantuan; 

g. penyajian    Data    Kependudukan    berskala kabupaten/kota 

berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan 

dan dibersihkan   oleh   Kementerian   yang bertanggung jawab  

dalam       urusan pemerintahan dalam negeri; dan 

h.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi 

kependudukan. 

    

 Selain itu, Undang-Undang Nomr 24 Tahun 2013, juga menjadi 

peraturan yang mengatur tentang profesionalisme pembuatan dokumen 

administrasi kependudukan dengan penerapan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (KTP-el). 

 Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, 

adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan 

identitas resmi penduduk    sebagai    bukti    diri    yang diterbitkan 

oleh Instansi Pelaksana. 

Dalam Pasal 5 diatur tentang kewenangan Pemerintah melalui Menteri 

yang menentukan 
 

Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan  Administrasi  

Kependudukan secara nasional, meliputi: 

a.  koordinasi antarinstansi dan antardaerah;  

b.  penetapan sistem, pedoman, dan standar;  

c.  fasilitasi dan sosialisasi; 

d. pembinaan,         pembimbingan,         supervisi, pemantauan, 

evaluasi dan konsultasi; 

e. pengelolaan  dan  penyajian  Data  Kependudukan berskala nasional; 

f. menyediakan         blangko         KTP-el         bagi kabupaten/kota; 

g. menyediakan  blangko  dokumen  kependudukan selain blangko 

KTP-el melalui Instansi Pelaksana; dan 

h.  pengawasan. 
 

 
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditentukan bahwa 

urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil dan beberapa urusan lainnya, termasuk dalam urusan 



 

 

pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2): 

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) 

meliputi: 

a. tenaga kerja; 

b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 
c. pangan; 

d. pertanahan; 

e. lingkungan hidup; 
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 

h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 
i. perhubungan; 

j. komunikasi dan informatika; dan 

k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 

 
Sebagai urusan Pemerintahan wajib meskipun tidak berkaitan 

dengan pelayanan dasar, tetapi urusan administrasi kependudukan 

dan pencatatan sipil merupakan urusan yang sangat penting karena 

terkait dengan legalitas kepastian hukum identitas dokumen 

pendudkan dn pencatatan sipil dari penduduk yang dapat digunakan 

dalam banyak hal urusan administrasi bagi penduduk. 

 Selain peraturan-peraturan tersebut di atas, peraturan yang 

mengatur tentang kependudukan meliputi: 

 
D. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006. 

 
Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari 

ketentuan Undang-Undang omor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan. 
 

 

E. Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata 
Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. 

 

Peraturan Presiden ini merupakan peraturan yang lebih teknis yang 

mengatur tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk 
dan Catatan Sipil yang dijadikan pedoman oleh Daerah dalam 

penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

 
F. Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda 

Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional. 

 
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 merupakan suatu 

peraturan yang mengatur tentang profesionalisme dalam pendataan 



 

 

administrasi kependudukan, yaitu dengan penerapan Kartu Tanda 

Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional, sehingga 

seorang penduduk hanya memiliki 1 (satu) NIK yang bersifat 

nasional, dan ini akan menjamin tertib administrasi kependudukan. 

Dalam Pasal 7 

 
(1)  Setiap penduduk wajib KTP berhak memperoleh KTP berbasis NIK 

yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana sesuai domisili penduduk 

yang bersangkutan. 

(2)  Setiap  penduduk  yang  telah  memiliki  KTP  tetapi  belum  

berbasis  NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, harus 

mengajukan penggantian KTP berbasis NIK sesuai domisili penduduk 

yang bersangkutan. 

(3) Pelaksanaan  penerbitan  dan  penggantian  KTP  sebagaimana  

dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  berdasarkan  pada  

pedoman  teknis  yang ditetapkan oleh Menteri. 

 
          Dalam Pasal 8 ditentukan: 

 

(1) Dalam hal KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

mengalami kerusakan, hilang, dan/atau tidak dapat dipergunakan, 

Instansi Pelaksana menerbitkan KTP pengganti berdasarkan 

pengajuan oleh penduduk yang bersangkutan. 

(2) Penggantian  KTP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 
Selanjutnya dalam Pasal 9 ditentukan sebagai berikut: 

 
(1) Pembiayaan perangkat keras, perangkat lunak, blangko KTP 

berbasis NIK, dan pemberian bimbingan teknis pelayanan KTP 

berbasis NIK oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. 

(2) Pembiayaan  untuk  pemeliharaan perangkat  keras dan  perangkat  

lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dan 

pembiayaan untuk pengadaan dan pemeliharaan perangkat 

pendukung sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  4 dibebankan 

pada  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota.  

 
Ketentuan di dalam Peraturan Presiden menunjukkan langkah 

maju dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam 

rangka memberikan jaminan kepastian hukum atas identitas dan 

dukumen kependudukan dan pencatatan sipil kepada penduduk. 
 



 

 

 

G. Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di 

Daerah. 

 

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diatur tentang 
pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dfan Catatan 

Sipil di Daerah yang dijadikan sebagai pedoman dalam 

pelakksanaan tugas di bidang penyelenggaraan administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil. 

 
 

 



 

 

BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 

 

A. Landasan Filosofis. 

Pembangunan bangsa dengan wawasan 

kependudukan yang sering disebut “ people centered 

development” dilakukan untuk meningkatkan harkat dan 

kualitas penduduk Indoneia secara menyeluruh. 

Menempatkan penduduk sebagai modal kekuatan, 

sasaran, pelaku dan sekaligus tujuan pembangunan. 

Dukungan eknomi, pranata hukum dan politik, sehingga 

pemerintah dan pihak-pihak lain mepunai koitmen yang 

tinggi untuk melaksanakannya, hal ini berarti 

memberikan posisi penting pada perencanaan 

kependudukan, dinamika/mobilitas penduduk, 

administrasi dan informasi kependudukan untuk 

mensejahteraan masyarakat dan tetap menghormati 

hak asasi manusia. 

Dengan demikian, pembangunan berwawasan 

kependudukan hendaknya bersifat holistik, dengan 

menjadi faktr penduduk sebagai titik sentral 

pemangunan melalui penyediaan dta registrasi akurat; 

menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk 

mengakomodir hak penduduk dan perlindungan sosial; 

menciptakan sistem informasi administrasi 

kependudukan terpadu, berbasis teknologi informasi 



 

 

melalui komitmen berbagai pihak; dan mengelola 

sistem dan pelayanan administrasi kependudukan 

sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik 

(good governance) serta memenuhi tuntutan 

masyarakat atas kualitas pelayanan publik. 

Landasan filosofis administrasi kependudukan antara 

lain: 

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban 

memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap 

penentuan status pribadi dan status hukum atas 

setiap peristiwa kependudukn dan peristiwa penting 

yan dialami oleh penduduk Indonesia yang berada 

di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

2. Dalam rangka memberikan perlindungan, 

pengakuan, penentuan status pribadi dan status 

hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa 

penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang 

berada di dalam dan/atau di luar wilayah Ngara 

Keatuan Republik Indonesia perlu dilakukan 

pengaturan tentang administrasi kependudukan. 

3. Pengaturan tentang administrasi kependudukan 

hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh 

pelayanan yang profesional dan peningkatan 

kesadaran penduduk, termasuk warga negara 

Indonesia yang berada di luar negeri. 



 

 

4. Peraturan perundang-undangan mengenai 

administrasi kependudukan yang ada tidak sesuai 

lag dengan tuntutan pelayanan administrasi 

kependudukan yang tertib dan tidak diskriminatif 

sehingga diperlukan pengaturan secara menyeluruh 

untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara 

negara yang berhubungan dengan kependudukan. 

  

B. Landasan Sosiologis 

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah 

satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. Secara administrasi 

Kabupaten Lombok Barat terbagi dalam 10 

Kecamatan, 115 Desa Definitif, 4 Desa Persiapan 

dan 3 Kelurahan. Kecamatan Gerung merupakan 

Ibu Kota Kabupaten sekaligus sebagai pusat 

Pemerintahan, yang mempunyai luas wilayah                    

+ 62,30 Km2. 

Keberadaan Kabupaten Lombok Barat terletak 

antara 115º49,12’04” – 116º20’15,62” Bujur 

Timur, dan 8º24’ 33,82”– 8º55’ 19”Lintang 

Selatan, dengan batas wilayah : 

- Sebelah Barat              : Selat Lombok dan Kota Mataram 

- Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Tengah 



 

 

- Sebelah 

Selatan 

: Samudera Hindia 

- Sebelah 

Utara 

: Kabupaten Lombok Utara 

Tabel 3.4 

Penduduk Kabupaten Lombok Barat Menurut Umur  

Dan Jenis Kelamin 

Umur 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

n % n % n % 

1 2 3 4 5 6 7 

0-5 Thn 19,657 5.4 18,157 5.2 37,814 5.3 

6-10 Thn 24,537 6.8 23,134 6.7 47,671 6.7 

11-15 Thn 30,688 
8.5 

29,380 
8.5 

60,068 8.5 

16-20 Thn 31,892 
8.8 

30,848 
8.9 

62,740 8.9 

21-25 Thn 36,225 
10.0 

35,343 
10.2 

71,568 10.1 

26-30 Thn 37,042 
10.3 

38,066 
11.0 

75,108 10.6 

31-35 Thn 35,366 9.8 36,657 10.6 72,023 10.2 

36-40 Thn 32,382 9.0 33,146 9.5 65,528 9.2 

41-45 Thn 28,655 7.9 26,495 7.6 55,150 7.8 

46-50 Thn 23,944 
6.6 

22,635 
6.5 

46,579 6.6 

51-55 Thn 18,373 5.1 16,116 4.6 34,489 4.9 

56-60 Thn 14,353 4.0 12,885 3.7 27,238 3.8 

61-65 Thn 10,165 2.8 8,708 2.5 18,873 2.7 

66-70 Thn 7,777 2.2 7,014 2.0 14,791 2.1 



 

 

71-75 Thn 5,251 1.5 4,252 1.2 9,503 1.3 

>75Thn 5,050 1.4 4,334 1.2 9,384 1.3 

Jumlah 361,357 100.0 347,170 100.0 708,527 100.0 

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Lombok Barat Tahun 2014 

Tabel  3.5 
    Jumlah dan Proporsi Penduduk  
Menurut Umur Muda, Produktif 

dan Tua dan Jenis Kelamin Tahun 2014 

 

No 

Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 

(Thn) n % N % n % 

1 00 – 15 74,882 20.7 70,671 20.4 145,553 20.5 

2 15 – 65 268,397 74.3 260,899 75.2 529,296 74.7 

3 >=65 18,078 5.0 15,600 4.5 33,678 4.8 

Total 361,357 100.0 347,170 100.0 708,527 100.0 

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Lombok Barat Tahun 2014 

 

Tabel 3.5 menunjukkan lebih dari setengah penduduk 

Kabupaten Lombok Barat (74,7%) merupakan penduduk usia 

produktif (15-65 tahun). Kondisi ini sangat menguntungkan karena 

merupakan penduduk usia kerja dan sisanya hampir seperempat 

penduduk berusia kurang dari 15 tahun (penduduk usia muda) 

dan 4,8 persen merupakan penduduk usia lanjut (65 tahun 

keatas). 

Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, jumlah 

penduduk usia produktif laki-laki lebih besar dibandingkan dengan 

penduduk usia produktif perempuan. Hal yang sama terlihat pada 

kelompok usia tua dan usia muda. 



 

 

Grafik 3.5 

Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur 

Muda, Produktif 

dan Tua dan Jenis Kelamin Tahun 2014 
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1. Sex Rasio (Rasio Jenis Kekamin) 

Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah suatu 

angka yang menunjukkan perbandingan 

banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan 

perempuan pada suatu daerah tetentu. Biasanya 

dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk 

laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data 

rasio jenis kelamin ini berguna untuk 

perkembangan pembangunan laki-laki dan 

perempuan secara adil. Selain itu, informasi jenis 

kelamin juga penting diketahui para politisi, 

terutama untuk meningkatkan ketewakilan 

perempuan dalam parlemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 3.6 

Sex Ratio Kabupaten Lombok Barat 

NO KECAMATAN 
JENIS KELAMIN 

JUMLAH RASIO 
JENIS 

KELAMIN LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1 2 3 4 5 6 

1 SEKOTONG 28.526 46.659 54.843 61 

2 LEMBAR 30.922 33.946 60.303 91 

3 GERUNG 47.659 47.873 94.318 100 

4 LABUAPI 37.63 26.317 74.34 143 

5 KEDIRI 35.229 36.71 69.175 96 

6 KURIPAN 21.919 41.585 42.477 53 

7 NARMADA 49.552 38.262 97.425 130 

8 LINGSAR 39.565 29.381 77.827 135 

9 GUNUNGSARI 42.917 25.879 84.502 166 

10 BATULAYAR 27.438 20.558 53.317 133 

JUMLAH 361.357 347.170 708.527 1,107 

Sumber : Dinas Dukcapil kab. Lombok Barat Tahun 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Dari tabel 3.6 dan grafik 3.6 dapat diketahui 

bahwa Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Barat 

sama dengan 1.107, maka bisa dikatakan bahwa dalam 

1000 penduduk perempuan terdapat 1107 penduduk 

laki-laki. 

 

 

Grafik 3.6 

Ratio Jenis Kelamin (Sex Ratio) 
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 1. Rasio Ketergantungan (Dependency Rasio) 

Rasio ketergantungan (Dependency Rasio) 

merupakan salah satu indicator demografi yang 

penting. Rasio Ketegantungan digunakan untuk 

melihat hubungan antara perubahan struktur 

umur penduduk dengan ekonomi secara kasar. 

Rasio ini melihat seberapa besar beban 

tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk 

produktif terhadap penduduk yang tidak 

produktif. 

Penduduk produktif secara ekonomi adalah 

mereka yang berada pada umur 15 – 64 tahun, 

yang dianggap memiliki potensi ekonomi atau 

penduduk yang berpotensi sebagai modal 

pembangunan. Sedangkan penduduk yang belum 

produktif (0-15 tahun) dan penduduk yang 

dianggap kurang produktif atau tidak 

produktiflagi (65 tahun keatas). Semakin 

tingginya persentase rasio ketergantungan 

menunjukkan semakin tingginya beban yang 

harus ditanggung penduduk yang produktif 

untuk membiayai hidup penduduk yang belum 

produktif dan tidak produktif lagi dan semakin 

rendah rasio ketergantungan, maka semakin 

rendah pula beban kelompok umur produktif 



 

 

untuk menanggung penduduk usia tidak 

produktif atau belum produktif. 

Tabel 3.8 

Rasio Ketegantungan (Dependency Ratio)  

di Kabupaten Lombok Barat 

Tahun 2014 

No Kecamatan 

Usia Produktif 
Usia Rasio 

Usia Usia Non Produktif Ketergantungan 

( 0 - 15 Th ) ( 16- 64 Th ) (> 65 + ) 

 

1 2 3 4 5 6 

1 SEKOTONG 10,945 41,736 2,162 10,950 

2 LEMBAR 11,681 46,340 2,282 11,686 

3 GERUNG 18,206 71,353 7,530 18,217 

4 LABUAPI 16,454 54,530 3,357 16,460 

5 KEDIRI 15,968 49,883 3,324 15,975 

6 KURIPAN 8,465 31,675 2,337 8,472 

7 NARMADA 19,305 72,763 5,357 19,312 

8 LINGSAR 15,741 57,824 4,261 15,748 

9 GUNUNGSARI 17,993 62,830 3,679 17,999 

10 BATU LAYAR 10,795 40,362 2,160 10,800 

JUMLAH 145,553 529,296 36,449 145,620 

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Lombok Barat Tahun 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grafik 3.7 

Rasio Ketergantungan Kabupaten Lombok Barat 

 
Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Lombok Barat Tahun 

2014 

 

Dari tabel 3.8 dan grafik 3.7 diatas terlihat 

bahwa rasio ketergantungan di Kabupaten Lombok 

Barat sebesar 145 angka ini menunjukkan bahwa 

setiap 100 orang penduduk usia produktif di 

Kabupaten Lombok Barat mempunyai  tanggungan 

sekitar 145 orang penduduk usia non produktif. 

 

 

 -  5,000  10,000  15,000  20,000

SEKOTONG

LEMBAR

GERUNG

LABUAPI

KEDIRI

KURIPAN

NARMADA

LINGSAR

GUNUNGSARI

BATU LAYAR

10,950 

11,686 

18,217 

16,460 

15,975 

8,472 

19,312 

15,748 

17,999 

10,800 

Rasio Ketergantungan



 

 

C Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik 

Sosial 

1. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat 
Pendidikan yang ditamatkan 

Pendidikan merupakan salah satu tolak 

ukur untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin 

baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun 

ukuran ini masih harus ditanbah dengan etos 

kerja dan keterampilan baik hard skill maupun 

soft skill. Beberapa pelaku usaha menyatakan 

bahwa yang dibutuhkan tidak saja 

keterampilan tetapi kepribadian, karena 

keterampilan bisa ditingkatkan melalui 

pelatihan-pelatihan. 

Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang 

pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh 

seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah 

atau surat tanda tamat belajar. Tetapi jika 

menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi 

merupakan jenjang atau kelas tertinggi yang 

pernah ditempuh oleh seseorang. 



 

 

 

Tabel 3.9 

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendididkan   

dan Jenis Kelamin 

di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 

NO 
Tingkat 

Laki-Laki Perempuan JUMLAH 

Pendidikan n % n % n % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 BELUM SEKOLAH  
        
100,720  

       
27.9  

    
112,230       32.3  

   
212,950         30.1  

2 TIDAK TAMAT SD 

          

44,400  

       

12.3  

      

44,074       12.7  

    

88,474         12.5  

3 TAMAT SD  
          
97,207  

       
26.9  

      
96,315       27.7  

   
193,522         27.3  

4 TAMAT SMP  
          
47,990  

       
13.3  

      
43,564       12.5  

    
91,554         12.9  

5 TAMAT SMA  
          
56,976  

       
15.8  

      
40,451       11.7  

    
97,427         13.8  

6 DIPLOMA II 
            
2,166  

         
0.6  

       
1,861        0.5  

      
4,027           0.6  

7 DIPLOMAIII 
            
2,432  

         
0.7  

       
2,256        0.6  

      
4,688           0.7  

8 STRATA I 
            
8,679  

         
2.4  

       
6,145        1.8  

    
14,824           2.1  

9 STRATA II 
              
702  

         
0.2  

          
237        0.1  

         
939           0.1  

10 STRATA III 

                

85  

         

0.0  

            

37        0.0  

         

122           0.0  

TOTAL 
       

361,357  
    

100.0  
  

347,170    100.0  
 

708,527      100.0  

Sumber    : Data Dinas Dukcapil Kab. Lombok Barat Tahun 2014 
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 Dari Tabel 3.8 terlihat bahwa kualitas 

penduduk di Kabupaten Lombok Barat menurut 

tingkat pendidikan formalnya sampai dengan tahun 

2014 realtif rendah. Hampir seperempat penduduk 

Kabupaten Lombok Barat sebesar 212.950 jiwa 

(30,1%) belum sekolah. Penduduk yang tidak Tamat 

SD sebesar 88.474 jiwa (12,5%), Penduduk yang 

Tamat SD sebanyak 193.522 jiwa (27,3%), Yang 

Tamat SMP sebanyak 91.554 jiwa (12,9%), Tamat 

SMA sebanyak 97.427 jiwa (13,8%), Diploma II 

sebanyak 4.027 jiwa (0,6%), Diploma III sebanyak 

4.688 jiwa (0,7%), Strata I sebanyak 14.824 jiwa 

(2,1%) Strata II sebanyak 939 jiwa (0,1%) dan Strata 

III sebanyak 122 jiwa (0,0%). 

Jika dilihat dari jenis kelamin, proporsi 

penduduk yang belum sekolah untuk penduduk 

perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan 

jumlah laki-laki. Sedangkan untuk jumlah 

penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan 

perempuan yang Tidak Tamat SD. Untuk yang 

Tamat SD lebih sedikit jumlah perempuan 

dibandingkan jumlah penduduk yang laki-laki.  

 



 

 

 

 

 

Dan untuk jenjang SMP jumlah penduduk laki-

laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk 

perempuan. 

Pada jenjang pendidikan SMA, proporsi 

penduduk yang tamat SMA untuk perempuan 

Sebanyak 40.451 jiwa daripada penduduk laki-laki 

sebanyak 56.976 jiwa. Ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin 

semakin sedikit perempuan yang berhasil 

menamatkan pendidikannya. Hal ini sama dengan 

gambaran pendidikan nasional, dimana angka 

meelanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi untuk perempuan lebih rendah 

disbanding laki-laki, terutama pada kelompok 

penduduk miskin. 

2. Komposisi Penduduk Menurut Agama 

Informasi tentang jumlah penduduk 

berdasarkan agama diperlukan untuk 

merencanakan penyediaan sarana dan prasarana 



 

 

peribadatan serta merencanakan suatu program 

kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar 

umat beragama. 

 

 

Dari Tabel     terlihat mayoritas penduduk di 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014. Memeluk 

Agama Islam sebanyak 667.000 jiwa, disusul 

kemudian Pemeluk Agama  Hindu sebanyak 

38.061 jiwa, disusul dengan jumlah penduduk 

yang memeluk Agama Budha sebanyak 1.540 

jiwa, lalu penduduk yang memeluk Agama 

Kristen sebanyak 1.406 jiwa, penduduk yang 

memeluk Agama Khatolik sebanyak 497 jiwa dan 

yang memeluk Agama Konghucu sebanyak 16 

jiwa sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten 

Lombok Barat yang paling rendah adalah 

penduduk yang memeluk Kepercayaan lain 

sebanyak 7 jiwa. 

Jumlah penduduk yang mayoritas memeluk 

Agama Islam terdapat pada Kecamatan Narmada 

sebanyak 88.622 jiwa, sedangkan Kecamatan 

gerung minoritas memeluk Agama Islam berada 



 

 

pada Kecamatan Kuripan sebanyak 38.057 jiwa, 

di Kecamatan Batu Layar lebih dominan 

penduduk yang memeluk Agama Kristen 

sebanyak 354 jiwa dan Agama Khatolik sebanyak 

123 jiwa, 

sedangkan Kecamatan yang paling rendah jumlah 

penduduknya yang memeluk Agama Kristen dan 

Khatolik berada pada Kecamatan Kuripan 

sebanyak 15 jiwa dan 8 jiwa. Untuk Kecamatan 

yang yang relatif banyak jumlah penduduknya 

yang memeluk Agama Hindu berada pada 

Kecamatan Narmada sebanyak 8.521 jiwa dan 

Kecamatan yang paling rendah memeluk Agama 

Hindu berada pada Kecamatan Labuapi sebanyak 

1.774 jiwa.  

Pada Kecamatan Lembar mayoritas 

penduduknya memeluk Agama Budha sebanyak 

1.361 jiwa sedangkan di Kecamatan Gerung juga 

terdapat penduduk yang memeluk Kepercayaan 

lain sebanyak 7 jiwa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Tabel 3.9 

Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Menurut Agama 

NO KECAMATAN 
JENIS AGAMA 

TOTAL 

ISLAM KRISTEN KHATOLIK HINDU BUDHA KONGHUCU KEPERCAYAAN  

LAIN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. SEKOTONG 50.750 75 14 3.988 56 3 0 54.843 

2. LEMBAR 56.656 42 28 2.213 1.361 2 1 60.303 

3. GERUNG 88.509 171 42 5.566 22 5 3 94.318 

4. LABUAPI 72.413 275 106 1.532 13 0 1 74.340 



 

 

5. KEDIRI 67.309 78 12 1774 1 1 0 69.175 

6. KURIPAN 38.057 15 8 4.387 10 0 0 42.477 

7. NARMADA 88.622 158 65 8.521 56 3 0 97.425 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. LINGSAR 73.653 70 35 4.033 34 2 0 77.827 

9. GUNUNGSARI 80.553 168 64 3.691 23 1 2 84.502 

10. BATU LAYAR 50.478 354 123 2.346 15 1 0 53.317 



 

 

JUMLAH 667.00

0 

1.406 497 38.061 1.540 16 7 708.527 

 

Sumber    : Data Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 

 



 

 

Grafik 3.8 

Penduduk Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Menurut Agama 

 

 
 

Sumber    : Dinas Dukcapil Kab.Lombok Barat tahun 2014 

 

 Data kependudukan merupakan sumber utama yang dapat digunakan 

untuk menyusun program pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 
 

C. Landasan Yuridis 

 

Landasan Yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan 

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

Kependudukan 

3. Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. 
 

5. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan 
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Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

6. Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda 
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional 

7. Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di 

Daerah. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

JANGKAUAN ARAH DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN 

A. Istilah 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang 

masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia 

khususnya dalam wilayah Rokan Hulu sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 
2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, 

ciri, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, 

kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, 
budaya, agama, serta lingkungan penduduk tersebut. 

3. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan 

dan penertiban    dalam    penerbitan    dokumen    dan    
Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan 

Sipil, pengelolaan informasi     Administrasi     Kependudukan     

serta pendayagunaan hasilnya     untuk     pelayanan     publik     
dan pembangunan. 

4. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan 

oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai 

alat bukti yang sah, yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

5. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data 

agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

6. 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. 
7. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk 

yang harus   dilaporkan   karena   membawa   akibat   

terhadap penerbitan atau perubahan data kependudukan yang 

tertera pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
dan/atau Surat Keterangan Kependudukan (SKK) lainnya meliputi 

pindah datang, perubahan alamat,   serta   perubahan   status   

tinggal   terbatas menjadi tinggal tetap. 
8. 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. 

9. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami 

oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi 
pelaksana. 

   10. Pejabat   Pencatatan   Sipil   adalah   Pejabat   yang   melakukan 

Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada instansi 

pelaksana yang   pengangkatannya   sesuai   dengan   

ketentuan perundang-undangan. 



 

 

11. Sistem   Informasi   Administrasi   Kependudukan   selanjutnya 

disingkat SIAK,  adalah  sistem  informasi  yang  
memanfaatkan teknologi  informasi    dan    komunikasi    untuk    

memfasilitasi pengelolaan informasi   administrasi   kependudukan   

di   tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu 

Kesatuan. 

12. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, 
dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. 

13. Petugas  Rahasia  Khusus  adalah  petugas  Reserse  dan  petugas 

Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar domisilinya. 
14. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah 

Nomor Identitas yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat 

pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indoneia 

15. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu Identitas 
keluarga yang   memuat   data   tentang   nama,   susunan   dan 

hubungan dalam keluarga, data identitas anggota keluarga. 

16. Kartu   Tanda   Penduduk,   selanjutnya   disingkat   KTP,   adalah 

identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh 

instansi pelaksana  yang  berlaku  di  seluruh  wilayah  Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

17. Kartu  Identitas  Anak  yang  selanjutnya  disingkat  dengan  KIA 

adalah kartu yang memuat nomor identitas bagi penduduk yang 

belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah. 

18. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk 

menetap minimal 6 (enam) bulan berturut-turut dari suatu tempat 

ke tempat lain yang melewati batas administrasi daerah dalam 

wilayah Kabupaten Lombok Barat. 

19. Imigrasi/Emigrasi   atau   perpindahan   penduduk   antar   Negara 

adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari 
suatu tempat ke tempat lain yang melewati batas politik/negara. 

20. Migran  adalah  orang  atau  kelompok  orang  yang  melakukan 

mobilitas baik secara permanen maupun non-permanen melintasi 

batas administrasi pemerintahan atau lintas negara Indonesia. 

21. Non-migran adalah orang atau kelompok orang yang tidak 
melakukan mobilitas   baik   secara   permanen   maupun   
non- permanen. 

22. Mobilitas penduduk internal adalah pergerakan penduduk yang 

melewati batas   administrasi   pemerintahan  Kecamatan  

dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat. 
23. Mobilitas penduduk eksternal adalah pergerakan penduduk yang 

melewati batas administrasi pemerintahan dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

24. Mobilitas   penduduk   internasional   adalah   gerak   keruangan 
penduduk yang melewati batas negara. 

25. Transmigrasi   adalah   perpindahan   penduduk   secara   sukarela 

untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  menetap  di  wilayah 
Pengembangan Transmigrasi      atau      Lokasi      Permukiman 

Transmigrasi. 

26. Urbanisasi  adalah  suatu  proses  bertambahnya  konsentrasi 

penduduk di perkotaan dan/atau proses perubahan suatu daerah 



 

 

(perdesaan) menjadi perkotaan, baik secara fisik maupun ukuran- 

ukuran spasial dan/atau bertambahnya fasilitas perkotaan, serta 
lembaga-lembaga sosial, maupun perilaku masyarakatnya. 

27. Penduduk Rentan Administrasi adalah penduduk yang mengalami 

hambatan dalam   memperoleh   dokumen   kependudukan   

yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. 
 

B. Jangkauan Arah Pengaturan. 

 

Rancangan peraturan daerah ini mengatur tentang administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil dalam menyikapi adanya 

perubahan regulasi di tingkat pusat ke arah profesionalitas dan 

ketertiban penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil di daerah. 

 
C. Materi Muatan 

Adapun materi muatan yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini meliputi materi 

yang tersusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB       I     KETENTUAN UMUM 

BAB       II    ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP 

BAB       III  HAK DAN KEWAJIBAN 

BAB IV KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

BAB      V   PENDAFTARAN PENDUDUK 

BAB      VI  PENCATATAN SIPIL 

BAB VII PENDATAAN PENDUDUK  RENTAN ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN DAN ENDUDUK YANG TIDAK MAMU 

MELAPORKAN SENDIRI. 

BAB VIII  PENDATAAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM 

KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA. 

BAB     IX   DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN 

BAB     X    PENYULUHAN DAN SOSIALISASI 

BAB     XI   PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

BAB    XII   PEMBIAYAAN 

BAB   XIII   KETENTUAN PERALIHAN 



 

 

BAB XIV  KETENTUAN PENUTUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasar uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dirumuskan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Data dan informasi kependudukan merupakan syarat utama untuk menyusun 

perencanaan program pembangunan, karena keakuratan data dan informasi 



 

 

kependudukan menjadi bahan untuk penyusunan perencanaan dan program 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 

2. Perubahan regulasi tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan 

dan pencatatan sipil di Kabupaten Lombok Barat merupakan suatu 

keniscayaan karena perubahan peraturan perundang-undangan di pusat. Hal 

itu dilakukan untuk tetap menjaga konsistensi dan sinkronisasi peraturan di 

daerah dengan peraturan pusat, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka beberapa pasal di 

dalam Undang-Undang 23 Tahun 2006 dinyatakan tidak berlaku dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum setelah dirubah dengan pasal perubahan dari 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 

3. Untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil, maka perubahan Peraturan Daerah 

harus dilakukan, misalnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor.../2014... bahwa pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut 

biaya, sedangkan di tingkat daerah masih ada Peraturan Daerah yang 

mengatur tentang pemungutan retribusi, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten 

Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantan Biaya 

Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak dipungut biaya., 

sehingga Peraturan Daerah tersebut harus dicabut. 

 

B. Saran 

1. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terkait dengan 

urusan dokumen kependudukan dan catatan sipil, di dalam ketentuan 

undang-undang yaitu dengan membebaskan dari biaya, maka harus segera 

dilakukan perubahan regulasi di tingkat daerah sebagai dasar dan pedoman 

dalam penyelenggaraan dan pelayanan administrasi kependudukan, sehingg 

dengan kebijakan Pemerintah tersebut dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat dalam proses administrasi dan pendataan kependudukan di 

Kabupaten Lombok Barat. 

2. Kiranya penyesuaian materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok 

Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan, cukup dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap 

peraturan daerah tersebut, karena dilihat dari substansi perubahan setelah 

ada perubahan regulasi di tingkat pusat, maka tidak perlu dilakukan 

pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

3. Sebagai implikasi hukum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2013 dengan membebaskan dari biaya untuk pengurusan dokumen 

kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 

Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 

Penduduk dan Akta Catatan Sipil harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

lagi. 



 

 

 



Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat  

Dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 
Jalan Jenderal Sudirman Dasan Geres - Gerung Kode pos 83363 

Telepon&Faks. (0370) 681337 Email : disdukcapil@lombokbaratkab.go.id  

 

NOTULEN  

RAPAT FINALISASI PEMBAHASAN DRAFT RAPERDA 

TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  

 

Jenis/Sifat Rapat : Rapat Finalisasi Pembahasan Draft Raperda 

Hari/Tanggal : Senin, 09 Oktober 2015 

Waktu : 09.00 Wita s/d Selesai 

Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Dinas Dukcapil Kab. Lombok Barat 

Pimpinan Rapat : Lalu Riza Wiriyadi, SE 

Peserta : Daftar Hadir (terlampir) 

 

HASIL RAPAT : 

 

Rapat Pembahasan Finalisasi Draft Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dihadiri oleh 

Pimpinan Lembaga Pusat Pemberdayaan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan (P5) Fakultas Hukum 

Unram sebagai Tim Ahli dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda dan Tim Penyusun Draft 

Raperda Dinas Kependuduan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. 

Dalam kesempatan tersebut Rapat Pembahasan Finalisasi Draft Raperda dipimpinan oleh Lalu Riza Wiriyadi, SE 

(Kasubag Program). 

Selanjutnya pimpinan rapat menyampaikan beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan didalam rapat 

tersebut dan selanjutnya mempersilahkan Tim Penyusun untuk menyampaikan hal-hal yang akan dijadikan 

penyempurnaan didalam Raperda kepada Pimpinan Lembaga Pusat Pemberdayaan Perancangan Peraturan 

Perundang- Undangan (P5) Fakultas Hukum Unram, dari hasil diskusi yang dilaksanakan dilakukan 

penyempurnaan terhadap Draf Raperda yang berkaitan dengan beberapa hal sesuai dengan kondisi di lapangan 

dan sesuai dengan rekomendasi dari Badan Legislasi Daerah dengan tetap mengacu kepada regulasi yang ada, 

yang diantaranya sebagai berikut: 

1. Terhadap pengaturan sanksi didalam Draf ini hanya mengatur tentang sanksi administratif terhadap 

masyarakat yang telat didalam pengurusan dokumen kependudukan hal ini dilakukan agar seluruh 

masyarakat segera mengurus dokumen kependudukan karena selama ini dokumen kependudukan masih 

dianggap kurang penting bagi sebagian masyarakat kita. 

2. Pengaturan terhadap Warga/Masyarakat yang datang ke Lombok Barat baik WNI maupun WNA sehingga 

kita dapat dengan mudah untuk mendata keberadaan mereka di Kabupaten Lombok Barat ini dilakukan agar 

sedini mungkin kita dapat mengetahui keberadaan/tujuan mereka datang di Kabupaten Lombok Barat hal 

tersebut perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. 

3. Terhadap persyaratan didalam pengurusan dokumen kependudukan tetap mengacu kepada regulasi yang 

ada. 

 

 

 
 

An. Kepala Dinas 
Kasubag Program, 

 
 
 
 

LALU RIZA WIRIYADI, SE 
NIP. 19671113 200212 1 002 

 

 



Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat  

Dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju 

 
 



Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat  

Dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 
Jalan Jenderal Sudirman Dasan Geres - Gerung Kode pos 83363 

Telepon & Faks. (0370) 681337 Email : disdukcapil@lombokbaratkab.go.id  

 

NOTULEN  

EKSPOSE DRAFT RAPERDA  

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL 

 

Jenis/Sifat Rapat : Ekspese Draft Raperda tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil 

Hari/Tanggal : Senin, 22 September 2015 

Waktu : 13.00 Wita s/d Selesai 

Tempat : Ruang Rapat Umar Madi Setda Lombok Barat 

Pimpinan Rapat : Drs. H. M. Syukran   

Peserta : Daftar Hadir (terlampir) 

 

HASIL RAPAT : 

 

Kegiatan Ekspose Draft Raperda tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dihadiri 

langsung oleh Plt. Bupati Lombok Barat, Tim Penyusun dari Dinas Kependuduan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Lombok Barat dan Pimpinan Lembaga Pusat Pemberdayaan Perancangan Peraturan Perundang- Undangan 

(P5) Fakultas Hukum Unram selaku Tenaga Ahli dalam penyusunan Draft Raperda ini 

Dalam kesempatan tersebut Kegiatan Ekspose Draft Raperda dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan beliau pemaparan singkat terkait dengan hal-hal mendasari dari 

penyusunan Draft Raperda tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

Selanjutnya pimpinan rapat mempersilahkan kepada Tim Penyusun dan Tenaga Ahli untuk menyampaikan 

gambaran umum dari isi Draft Raperda tersebut kepada Bapak Plt. Bupati Lombok Barat, dan dari hasil 

pemaparan yang disampaikan ada beberapa pointer yang dihasilkan yaitu :  

1. Penyusunan Draft Raperda tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilakukan 

didasari oleh: 

a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

b. Perpres Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil 

c. Perpres Nomor : 26 Tahun 2009 tentan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor  Induk 

Kependudukan Secara Nasional 

2. Beberapa hal pokok yang diatur dalam Draf Raperda Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil adalah 

a. Setiap Masyarakat harus memiliki NIK dan melakukan perekaman KTP-el karena KTP manual sudah 

tidak dipergunakan lagi 

b. Segala pelayanan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya (gratis) 

c. Setiap pengajuan pembuatan Akta Kelahiran harus dilengkapi dengan Surat Nikah kedua orang tua  

3. Dalam penyusunan Draf Raperda ini Bapak Plt. Bupati Menyampaikan khusus terhadap penandatangan 

dokumen kependudukan apakah ada ruang yang membolehkan dokumen-dokumen tersebut ditandatangani 

oleh Sekretaris atau Kepala Bidang karena selama ini penandatangan Dokumen dilakukan oleh Kepala Dinas 

sedangkan disatu sisi kegiatan Kepala Dinas sangatlah padat sehingga diminta kepada Tim Penyusun dan 

Tenaga Ahli untuk mencoba mencari regulasi/aturan yang dapat membolehkan pendatangan Dokumen 

Kependudukan tidah harus dilakukan oleh Kepala Dinas. 

 

 



Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat  

Dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju 

4. Dengan ditetapkannya Draft Raperda tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

ini maka Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi 

Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil akan dicabut 

 

 

 

 

Plt. Kepala Dinas, 

 

 

 

Drs. H. M. SYUKRAN 
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP.  195610271986031008 

 

 

 

 

 
 



Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat  

Dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 
Jalan Jenderal Sudirman Dasan Geres - Gerung Kode pos 83363 

Telepon&Faks. (0370) 681337 Email : disdukcapil@lombokbaratkab.go.id  

 

NOTULEN  

PUBLIC HEARING DRAFT RAPERDA 

TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  

 

Jenis/Sifat Rapat : Public Hearing 

Hari/Tanggal : Senin, 28 September 2015 

Waktu : 08.30 Wita s/d Selesai 

Tempat : Hotel Jayakarta – Batu Layar Lombok Barat 

Pimpinan Rapat : Sapta Mahendar, SH 

Peserta : Daftar Hadir (terlampir) 

 

HASIL RAPAT : 

 

Dalam Kegiatan Public Hearing Draf Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

mengundang Seluruh Camat se Kabupaten Lombok Barat, perwakilan 3 (tiga) Desa dari masing-masing 

kecamatan, Bagian Hukum Setda Lobar, Pimpinan Lembaga Pusat Pemberdayaan Perancangan Peraturan 

Perundang-Undangan (P5) Fakultas Hukum Unram sebagai Tim Ahli dalam Penyusunan Naskah Akademik dan 

Draft Raperda dan Tim Penyusun Draft Raperda Dinas Kependuduan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok 

Barat. 

 Dalam kesempatan tersebut Public Hearing Draft Raperda dipimpinan oleh Sapta Mahendra, SH (Kasubag 

Perundang-Undangan Setda Kab. Lombok Barat). 

Selanjutnya pimpinan rapat membuka dan memaparkan beberapa hal pokok yang menjadi materi dalam Public 

Hearing dan mempersilahkan undangan untuk menyampaikan kritikan dan masukan terhadap Draf Raperda ini, 

dan dari diskusi yang dilaksanakan ada beberapa pointer yang dihasilkan diantaranya :  

1. Didalam Raperda ini perlu diperjelas apa menjadi kewajiban dan wewenang dari kepala desa serta Camat 

sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas di lapangan. 

2. Terhadap pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan ini apakah tidak ada regulasi yang membolehkan 

agar penandatanganan dokumen kependudukan bisa selesai di tingkat kecamatan karena selama ini 

penandatangan dokumen kependudukan harus dilakukan di Kabupaten/Dinas. 

3. Terhadap pelaksanaan regulasi yang baru terkait dengan pengurusan Akta Kelahiran yang harus dilengkapi 

dengan Akta Nikah menjadi pomelik ditengah masyarakat saat ini, karena sebagian masyarakat Lombok 

Barat tidak Akta Nikah oleh karena itu apakah tidak ada regulasi yang memperbolehkan Akta Nikah diganti 

dengan surat keterangan telah menikah dari Desa/Kelurahan.  

 

 

 
 

Kasubag Perundang-Undangan  
Setda Kab. Lombok Barat, 

 
 
 
 

SAPTA MAHENDRA, SH 
NIP.  

 

 

 
 



Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat  

Dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju 

 



Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat  

Dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 
Jalan Jenderal Sudirman Dasan Geres - Gerung Kode pos 83363 

Telepon & Faks. (0370) 681337 Email : disdukcapil@lombokbaratkab.go.id  

 

NOTULEN  

RAPAT PEMBAHASAN DRAFT RAPERDA  

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL 

 

Jenis/Sifat Rapat : Rapat Pembahasan Draft Raperda 

Hari/Tanggal : Senin, 21 September 2015 

Waktu : 11.30 Wita s/d Selesai 

Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Dinas Dukcapil Kab. Lombok Barat 

Pimpinan Rapat : Lalu Riza Wiriyadi, SE   

Peserta : Daftar Hadir (terlampir) 

 

HASIL RAPAT : 

 

Rapat Pembahasan penyempurnaan Draft Raperda tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil dihadiri oleh Pimpinan Lembaga Pusat Pemberdayaan Perancangan Peraturan Perundang- 

Undangan (P5) Fakultas Hukum Unram sebagai Tim Ahli dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Draft 

Raperda dan Tim Penyusun Draft Raperda Dinas Kependuduan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. 

Dalam kesempatan tersebut Rapat Pembahasan Draft Raperda dibuka oleh Bapak Sekretaris Dinas 

Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan beliau memberikan arahan dan pemaparan terkait 

dengan hal-hal yang berkaitan dengan Draft Raperda dan selanjutnya menyerahkan pimpinan rapat pada Lalu 

Riza Wiriyadi, SE (Kasubag Program). 

Selanjutnya pimpinan rapat menyampaikan beberapa yang menjadi pokok pembahasan didalam rapat tersebut 

dan selanjutnya mempersilahkan Tim Penyusun untuk menyampaikan hal-hal yang akan dijadikan 

penyempurnaan didalam Raperda kepada Pimpinan Lembaga Pusat Pemberdayaan Perancangan Peraturan 

Perundang- Undangan (P5) Fakultas Hukum Unram, dari hasil diskusi yang dilaksanakan ada beberapa pointer 

yang dihasilkan pada rapat tersebut yaitu : 

1. Terkait dengan Judul Raperda dilakukan perubahan semula Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil menjadi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

2. Untuk Konsideran menimbang dan Ketentuan Umum dilakukan penyempurnaan. 

3. Terhadap beberapa persyaratan didalam pengurusan Dokumen Kependudukan yang termuat didalam 

beberapa Pasal dan Sistematika penyusunan disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013.   

 

 

 

 

An. Kepala Dinas 

Kasubag Program, 

 

 

 

 

LALU RIZA WIRIYADI, SE 

NIP. 19671113 200212 1 002 

 

 

 

 

 



Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat  

Dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 
Jalan Jenderal Sudirman Dasan Geres - Gerung Kode pos 83363 

Telepon & Faks. (0370) 681337 Email : disdukcapil@lombokbaratkab.go.id  

 

NOTULEN  

RAPAT PEMBAHASAN DRAFT RANPERDA  

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL 

 

Jenis/Sifat Rapat : Rapat Pembahasan Draft Ranperda 

Hari/Tanggal : Senin, 3 Agustus 2015 

Waktu : 09.00 Wita s/d Selesai 

Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Dinas Dukcapil Kab. Lombok Barat 

Pimpinan Rapat : Lalu Riza Wiriyadi, SE   

Peserta : Daftar Hadir (terlampir) 

 

HASIL RAPAT : 

 

Rapat Pembahasan Draft Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

dihadiri oleh Pimpinan Lembaga Pusat Pemberdayaan Perancangan Peraturan Perundang- Undangan (P5) 

Fakultas Hukum Unram sebagai Tim Ahli dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda, Kepala 

Bidang dan Kepala Seksi Lingkup Dinas Kependuduan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. 

Dalam kesempatan tersebut Rapat Pembahasan Draft Ranperda dibuka langsung oleh Bapak Sekretaris Dinas 

Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan beliau memberikan arahan dan pemaparan terkait 

dengan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan Draft Ranperda dan selanjutnya menyerahkan pimpinan 

rapat pada Lalu Riza Wiriyadi, SE (Kasubag Program). 

Selanjutnya pimpinan rapat menyampaikan beberapa yang menjadi pokok pembahasan didalam rapat tersebut 

dan selanjutnya mempersilahkan pimpinan Lembaga Pusat Pemberdayaan Perancangan Peraturan Perundang- 

Undangan (P5) Fakultas Hukum Unram untuk menyampaikan lebih rinci hal-hal apa yang perlu disampaikan ke 

masing-masing bidang yang akan dijadikan dasar didalam penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda, 

dari hasil diskusi yang dilaksanakan ada beberapa pointer yang dihasilkan pada rapat tersebut yaitu  : 

1. Kabupaten Lombok Barat Sudah Menetapkan Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, namun sehubungan dengan perkembangan 

regulasi yang saat ini sudah banyak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang baru terkait dengan 

kependudukan sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap peratruan yang ada. 

2. Dengan sudah ditetapkannya Praturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengevaluasi kembali Peraturan 

Daerah yang sudah ada untuk menyesuaikan isi dari Peraturan Daerah tersebut dengan regulasi yang ada 

saat ini, dengan tujuan agar kita mengetahui apakah Ranperda yang akan disusun merupakan perubahan 

dari Peraturan Daerah yang sudah ada atau Penyusunan Peraturan Daerah yang baru.  



Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat  

Dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju 

3. Didalam Rancangan Perda yang sekarang ini perlu mengatur masalah (Administrator Data Base) ADB 

karena saat ini Administrator Data Base (ADB) masih belum jelas masuk ke rumpun apa, karena diketahui 

bahwa peranan dari Administrator Data Base (ADB) di Disdukcapil sangat penting terkait dengan pengolahan 

data kependudukan. 

4. Kalau mengacu pada beberapa regulasi yang ada memang Peraturan Daerah yang sudah ada sangat jauh 

tertinggal oleh karena itu pemerintah kabupaten Lombok Barat perlu untuk menyusun Peratruan Daerah yang 

baru karena pada saat penetapan Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Perpres Nomor : 25 Tahun 2008 belum keluar sehingga 

Peraturan Daerah tersebut masih mengacu pada Perpres Nomor : 28 Tahun 2005 dan saat ini kita harus 

menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada yang diantaranya : 

a. Undang-Undang  Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Aatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 Tentang Administrasi Kependudukan 

b. Perpres Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil. 

c. Perpres Nomor : 26 Tahun 2009 tentan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor  Induk 

Kependudukan Secara Nasional 

 

 

 
 

An. Kepala Dinas 
Kasubag Program, 

 
 
 
 

LALU RIZA WIRIYADI, SE 
NIP. 19671113 200212 1 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat  

Dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 
Jalan Jenderal Sudirman Dasan Geres - Gerung Kode pos 83363 

Telepon & Faks. (0370) 681337 Email : disdukcapil@lombokbaratkab.go.id  

 

NOTULEN  

RAPAT PEMBAHASAN DRAFT RANPERDA  

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL 

 

Jenis/Sifat Rapat : Rapat Pembahasan Draft Ranperda 

Hari/Tanggal : Senin, 4 Agustus 2015 

Waktu : 09.00 Wita s/d Selesai 

Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Dinas Dukcapil Kab. Lombok Barat 

Pimpinan Rapat : Lalu Riza Wiriyadi, SE   

Peserta : Daftar Hadir (terlampir) 

 

HASIL RAPAT : 

 

Rapat Pembahasan Draft Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

dihadiri oleh Pimpinan Lembaga Pusat Pemberdayaan Perancangan Peraturan Perundang- Undangan (P5) 

Fakultas Hukum Unram sebagai Tim Ahli dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda, Kepala 

Bidang dan Kepala Seksi Lingkup Dinas Kependuduan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. 

Dalam kesempatan tersebut Rapat Pembahasan Draft Ranperda dipimpin oleh Lalu Riza Wiriyadi, SE (Kasubag 

Program). 

Selanjutnya pimpinan rapat menyampaikan beberapa yang menjadi pokok pembahasan didalam rapat tersebut 

dan selanjutnya mempersilahkan pimpinan Lembaga Pusat Pemberdayaan Perancangan Peraturan Perundang- 

Undangan (P5) Fakultas Hukum Unram untuk menyampaikan lebih rinci hal-hal apa yang perlu disampaikan ke 

masing-masing bidang yang akan dijadikan dasar didalam penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda, 

dari hasil diskusi yang dilaksanakan ada beberapa pointer yang dihasilkan pada rapat tersebut yaitu  : 

1. Kabupaten Lombok Barat Sudah Menetapkan Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, namun sehubungan dengan perkembangan 

regulasi yang saat ini sudah banyak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang baru terkait dengan 

kependudukan sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap peratruan yang ada 

2. Beberapa pasal yang tertuang didalam Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini seperti: 

a. Pasal 8 

b. Pasal 15 

c. BAB III Pasal 23 perlu dilakukan beberapa perubahan yang termuat didalamnya hal tersebut dilakukan 

untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ada. 

d. Pada Pasal 24  

e. Pasal 28 Ayat 5 dll 



Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat  

Dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju 

3. Saat ini yang masih menjadi debatebel adalah terkait dengan syarat pengurusan Akte Kelahiran yang harus 

dilengkapi dengan Akte Nikah sedangkan kondisi masyarakat kita di Kabupaten Lombok Barat khususnya 

yang usia lanjut tidak memiliki akte nikah sehingga perlu diatur batasan-batasan terkait yang harus ada Akte 

Nikahnya dan yang boleh memakai surat keterangan menikah dari desa. 

4. Terkiat dengan syarat-syarat didalam pengurusan dokumen Kependudukan tetap merujuk kepada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

 

 
 

An. Kepala Dinas, 
 
 
 
 

LALU RIZA WIRIYADI, SE 
NIP. 19671113 200212 1 002 
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