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PERATURAN OAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOM OR 1(, TAHUN 2010

TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDU KAN
DAN PENCATATAN SIPlL DENGAN PENYELl~NGGARAAN
SISTEM INFORMASl ADMINISTRASI KEPENDlJl)UKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSl BANYUASIN

a. bahwa Adminislrasi Kcpcndudukan dan l'eneatalan Sipi!, perlu
disclenggarakan melalui l'cnataan Administrasi dan l'cnerbitan Dokumcn
Kependudukan serla l'enealalan Sipil secara lerlib, lerpadu. lcrarah.
terkoordinasi dan bcrkesinambungan;

b. bahwa l'eraturan Daerah Kabupalen Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 1997
teillang PenyeJenggaraan Pendaftaran Pcnduduk Dalam Kcrangka Sistcm
Informasi Manajcmcn Kcpcndudukan (SIMDUK) sudah lidak scsuai Jagi
dengan pcrkcmbangan kcadaan dan luntutan pcnyc1enggaraan Adminislrasi
Kcpcndudukan dan l'cncatatan Sipil, schingga pcrlu dilakukan pcnycsuaian:

c. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan scbagaimana tersebul dalam huruf a dan b
perlu mcnetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tv!usi Banyuasin lcnlang
Pcnyelenggaraan Pendaftaran Adminislrasi Kcpendudukan dan l'cncalalan
Sipil.

: 1. Undang-undang Nomor 28 lGhun 1959 tcntang l'embenlukan Dacrah
Tingkal I dan Kola Praja di Sumatera Sclatan (Lcmbaran Negara Republik
Indoncsia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nornor I lahun 1974 lenlang l'erkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia lahun 1974 Nornor 1, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indoncsia NomoI' 3019);

3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tcntang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (Lcmbaran Ncgara Republik Indoncsia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lemharan Negara Rcpublik Indonesia NomoI' 3209);

4. Undang-undang Nomor 9 lahun 1992 tcntang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 3474);

5. Undang-undang NomoI' 39 tahun 1999 tenlang Hak Azazi IVlanusia
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-undang NomoI' 23 tahun 2002 tentang PcrJindungan Anak
(Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia NomoI' 4235 Tambahan Lembaran
Ncgara Repllblik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang-llndang Nomor 10 tahull 2004 tenlang Pembentllkan Peraluran
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 53, tambahan Lcmbaran Ncgara Repllblik Indonesia N0mor 4389):



,"

8. Unuang-undang Nnillor 32 (alllll1 2()04 Icn(;mg I'cmcrinlahan Dacrah
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia (ahun 2004 NomoI' 125. Tambahan
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lcmbaran
Negara Republik Indoncsia lahun 2008 NomoI' 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 4844);

9. Undang-undang Republik Indonesia NomoI' 12 tahun 2006 lcnlang
Kewarganegaraan Rcpublik Indoncsia (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2006 NomoI' 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia NomoI' 4634);

10. Undang-undang Rcpublik Indonesia NomoI' 23 tahun 2006 tcnlang
Administrasi Kepcndudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia lahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia NomoI'
4674);

11. Peraturan I'emerinlah Nomor 9 tahun J 975 tcntang Pelaksanaan Unuang-
undang NomoI' 1 tahun 1974 tenlang Perkawinan (Lemharan Ncgara
Rcpublik Indonesia lahun 1975 NomoI' 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3050);

12. Peraturan Pemcrintah Nomor 27 tahun 1983 tcntang Pelaksanaan Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1983 NomoI'
36, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indoncsia NomoI' 3258);

] 3. Peraluran Pemerinlah NomoI' 31 lahun 1998 tcntang Pcnycrahan Scbagian
Urusan Pemerinlah di Bidang Penyelenggaraan Pcndaftaran Penduduk
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 NomoI'
45, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 3742);

14. Peraturan Pemcrinlah NomoI' 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
lIndang NomoI' 23 tahun 2006 tentang Adminislrasi Kepcndudukan;

15. Peraturan Pcmcrintah NomoI' 38 tahun 2007 tcntang Pcmbagian Urusan
antara Pemerin(ah, Pemcrintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten I Ko(a ( Lcmbaran Ncgara Republik Indoncsia tahun 2007
Nomor 82, tambahan lcmbaran Negara Republik Indoncsia NomoI' 4737);

16. Keputusan Presiden Repuhlik Indonesia Nomor 88 tahun 2004 tentang
PengcloIaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor I I 9);

17. Peraturan I'rcsiden Rcpublik Indonesia NomoI' 25 tahun 2008 lcntang
Persyaratan Tata Cara Pcndaftaran Pcnduduk dan Penealalan Sipil;

18. Pcraturan Presiden Republik Indoncsia NomoI' 26 Tahun 2009 tentang
Pcncrapan KTP Bcrbasis NomoI' IndukKcpcndudukan sceara Nasional;

19. Pcraturan Mcntcri Dalam Negeri NomoI' 4 tahun 1997 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

'20. Pcraturan Mcntcri Dalam Negcri NomoI' 28 tahun 2005 lcntang Pedoman
Penyelenggaraan PendaHaran Pcnduduk dan Peneatatan Sipil di Daerah;

21. Peraturan Mcntcri Dalam Ncgeri NomoI' 19 tahun 2010 lcnlang IJormular
dim Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Calalan Sipil;

22. Keputusan Menteri Kehakiman NomoI' 13 M-04. PW.07JJ3 lahun 1994
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

23. Keputusan Mentcri Dalam Ncgeri NomoI' 15 tahun 1996 tentang l'edoman
Pelayanan Pendaflaran Penduduk;

24. Pcraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin NomoI' 02 tahun 2008 tcntang
Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
(Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Musi Banyuasin tahun 2008 Nomor 33 );
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25. I'eratllran Dacrah Kabllpalcn MliSi 13;lI1yuasinNomoI' .'\ lahlln 200X tcnt;lI1~
Sllsllnan Organisasi dan Tala Kcrja Dinas Daerah Kabllpalcn MllS~i
IJ,'-lllyuasill.

dcngan pcrsctujuan hcrsama
()EWAN I'ERWAI(tLAN RAKYAT ()AERAH

KABUI'ATEN MUSI BANYUAStN
dan

BUI'ATt MUSt BANYUASIN

MEMUTlJSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSt BANYUASIN TENTANG
PELA YANAN ADMIN1STRASI KEI'ENDUDUKAN DAN PENCATA TAN
SIPIL DENGAN I'ENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BABt
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam I'eraluran Daerah ini yang dil11aksllddengan :
I. Daerah adalah Kabupaten Musi l3anyuasin;
2. Pel11erintah Daerah adalah Pel11erintah Kabupaten MliSi Banyuasin;

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. WakiII311pati adalah Wakil Bupati MliSi I3anYliasin;
5. Penyeknggara adalah l'el11erintah, dalal11 hal ini I'emerintah Kabllpaten Musi BanYliasin

yang bertanggung jawab dan berwenang dalal11urllsan Administrasi Kependlldllkan.
6. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi

Banyuasin selaku yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalal11

urusan Administrasi Kependudukan;
7. Adl11inistrasi Kependudukan adalaIi rangkaian kegiatan penataan, penertiban dan penerbitan

dokul11en dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan
pengelolaan inforl11asi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pel11bangunan sektor lain;

X. I'enduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang berlempat linggal di
Kabupalen Musi Banyuasin;

9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dcngan undang-undang sebagai Warga Ncgara Indonesia;

10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
11. Dokumen Kependlldllkan adalah dokul11en resl11i yang diterbilkan oleh inslansi pelaksana

yang mCl11punyaikekualan hllkllm sebagai alat bukti alltentik yang dihasilkan dari pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau agrcgat yang terslruktur sebagai hasil
dari kcgiatan pendaftaran pend liduk dan pencatatan sipil;
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13. PcndaJiaran Pcndlldllk adalah pCllcalalan hio(h1la pcndudllk. pcncalatan alas pclap0l"an
pcrisliwa kcpendudukan dan pcndataan Pcndlldllk rcntan A(hninistrasi Kcpcndlldllkan scrta
pcnerbilan Dokllmen Kepcndudllkan bcrllpa kartu identitas atau surat kctcrangan
kependlldllkan;

14. Peristiwa Kepcndlldukan adalah kejadian yang dialami pendllduk yang harlls dilaporkan
karena mcmbawa akibat tcrhadap pcncrbitan atau pcruhahan Kartu Kcluarga. Kartu Tanda
Penduduk dan I atau surat ketcrangan kepcndudukan lainnya mcliputi pindah datang.
pcrubahan alamat, scrta status tinggal terbatas mcnjadi tinggal tetap;

J 5. Nomor Indllk Kcpendudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor ldenlitas
Pendudllk yang bersifat unik atau khas. tunggal dan mclckat pada scscorang yang lcrdaftar
scbagai pendlldllk Jndoncsia;

16. Karlll Kcluarga selanjutnya disingkat KK adalah karlU idcntitas kcluarga yang mcmllat dala
lentang nama, slIsllnan dan hubungan dalam kelllarga. scrta idcntitas anggota kclllarga:

17. Kartll landa Pcndlldllk selanjlltnya disingkat KTP adalah identitas rcsmi pcnduduk scbagai
bukti diri yang ditcrbitkan olch Instansi Pclaksana yang berlakll discluruh wilayah Ncgara
Kesatllan Republik Indonesia: .

IR. Pcncatalan Sipil adalah pcncatatan peristiwa penting yang dialami olch scseorang dalam
register pencatatall sipil pada instansi pelaksana;

19. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pcjabal yang mclakukan pencatatan pcristiwa pcnting yang
dialami scscorang pada Instasi Pclaksana yang pcngangkatannya scsuai dcngan kdcntllan
peraturan perllndang-undangan;

20. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh sescorang mcliputi : kelahiran, lahir
mati, kematian, perkawinan, pcrccraian, pcngangkatan anak, pengakuan anak dan
pcngesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewargancgaraan;

2 J. Izin tinggal tcrbatas adalah izin tinggal yang diberikan kcpada Orang Asing untuk tinggal di
wilayah Negara Kcsatuan Repllblik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesllai
dengan ketentllan pcraturan pcrundang-undangan;

22. lzin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kcpada Orang Asing untuk tinggal
mcnetap di wilayah Negara Kesatuan RepubIik Indoncsia dalam jangka waktu yang tcrbalas
sesuai dcngan ketentuan peratufiU1pcrundang-undangan;

23. Petugas Registrasi adalah Pcgawai Ncgeri Sipil yang diberi tugas dan tanggllng jawab
membcrikan pclayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pcristiwa Penting scrta
pcngelnlaan dan penyajian data kcpcnc1l1dukandi dcsalkelurahan;

24. Sistem Inforl11asi Administrasi Kependudllkan sclanjlltnya disingkat SIAK adalah sistem
inform,;si yang mel11anfaatkan tcknologi inforl11asi dan komunikasi untuk lllelllfasilitasi
pcngelolaan informasi Adl11inistrasi Kcpcndudllkan di tingkat pcnyelcnggara dan instansi
pelaksana sebagai satu kcsatuan;

25. Data pribadi adalah data pcrseorangan tertcntu yang disimpan, dirawat dan dijaga kcbcnaran
serta dilindllngi kerahasiaannya:

26. Kantor Urusall Agama Kecal11atan selanjutnya disingkat KUA Kec, adalah satuan kcrja yang
lllelaksanakan pencatatan nikah, tabk, cerai dan rujuk pada tingkat kccal11atan bagi
pendudllk yang beragama JsIal11;

27. Unit Pclaksana Tcknis Dinas Instansi Pelaksana, sclanjutnya disingkat UPlD instansi
Pclaksana adalah Satuan Kelja di tingkat Kecamatan yang l11e1aksanakan Pcncatatan Sipii
dengan kewenangan mcnerbitkan akta;

28. Kcpercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kcpcrcayaan adalah pcrnyataan dan
pelaksanaan hllbllngan pribadi dcngan Tllhan Yang Maha Esa berdasarkan kcyakinan yang
diwujlldkan dcngan perilaku kctakwaan dan pcribadatall tcrhadap luhan Yang Maba Esa
serta pcngal11alan budi luhur yang ajarannya bersumbcr dari kearifan lokal bangs a lndoncsia;
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pcnghayal
Ilcn"havalto ,

29. Pcnghayat kcpcrcayaan lcrhadap Tuhan Yang Maha \"':sa, sclanjulnya c1iscbul
kepcrcayaan adalah sctiap orang yang l1lcngakui dan l1lcyakini nilai-nilai
kcpercayaan lerhaclap Tuhan Yang Maha Esa;

30. Surat pcrkawinan penghayat kcpcrcayaan adalah bukti tc~jadinya pcrkawinan pcnghayal
kcpereayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh pCl1luka pcnghayat kcpereayaan;

J I, Pctllgas rahasia khllSUS adalah pctllgas rcscrsc dan pclugas intelijcn yang Illclakukan lugas
khusus di luar dacrah domisilinya;

32. Database aclalah kUlllpulan bcrbagai jcnis data kepcndlldllkan yang tcrsilllpan sccara
sistcmalik, tcrstruktllr clan saling bcrhubungan dcngan mcnggunakan pcrangkat lunak,
perangkat kcras dan jaringan komunikasi data, Pcnggunaan dala pribadi pcnduduk adalah
instansi 'pcmcrintah dan swasta yang membutuhkan informasi data scsuai dcngan bidangnya:

BAB II
HAK DAN KEWA.JIBAN PENDUnUK

Pasal2

Setiap pcndudllk mcmpllnyai hak untllk mcmpcrolch :

) a, Dokumcn Kepcndudllkan;
b, Pelayanan yang sama dalam pcndanaran pcnduduk clan pcncalatan sipil;

c, Perlindlll1gan alas data pribacli;

d. Kepastian hukllm atas kcpclllilikan c1okumcn;
c. lntormasi Illcngcnai c1ata hasil pcndaftaran pcnduduk dan pcncalatan sipil atas dirinya dan /

atau kcluarganya; dan
f. Ganti rugi dan pcmulihan nama baik sebagai akibal kesalahan c1alam pcndaftaran penducluk

dan pcncatatan sipi! scrla pcnyalahgunaan data pribadi oleh instansi pclaksana.

Pasal 3

Setiap penducluk wajib Illclaporkan pcristiwa kcpcnduclukan dan pcnsttwa pcnting yang
dialaminya kcpada instansi pclaksana dengan mcmcnuhi pcrsyaratan yang c1ipcrlukan dalam

penclaftaran pcncluduk dan pcncatatan sipi!.

BABlIl
KEWENANGANPENYELENGGARA

nAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kcsatu
Kcwcnangan

.l'asal 4

Pcmerintah Kabupatcn berkcwajiban dan bcrtanggllng jawab mcnyclenggarakan llrusan
Administrasi Kcpcndllclllkan, dilakukan olch Bupati c1cngan kcwcnangan mclipllti :

a, Koordinasi pcnyelcnggaraan Acllllinistrasi Kcpcncluclllkan;
b. Pembentukan Instansi l'elaksana yang tugas dan fungsinya di biclang Acllllinistrasi

Kependudukan;
c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kcpendudukan scsuai c1engan kctenlllan

Peraturan Perundang-unclangan;
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d. l'cmbinaan dan sosialisasi pcnyelcnggaraan Administrasi Kcpcnclllclllkan;

c. Pclaksanaan kcgialan pclayanan masyarakal di bidang Adl11inistrasi Kepcndudukan;

f. Pcnugasan kCj1ada Kelurahan / Dcsa unluk pcnyclcnggaraan scbagian llrusan Aclministrasi
Kependudukan berdasarkan asas tugas pcrbanluan;

g. Pcngclolaan dan j1cnyajian data kcpcndudukan berskala Kabupalcn; dan

h. Koordinasi pcngawasan alas pcnycknggaraan Adminislrasi Kcpcndlldllkan.

Hagian Kcdlla
Installsi I'claksana

I'asal 5

(l) Dinas Kcpcndudukan dan Calalan Sipil sclaku Satllan Kerja l'crangkat Dacrah.
melaksanakan urusan Adl11inislrasi Kcpcndudukan dcngan kewajiban yang mclipuli :

a. Mcndaftar pcrisliwa kepcnduclukan clan mcncalat pcristiwa penting;
b. Mcmbcrikan pelayanan yang sama dan proJi.,sionai kcpada sctiap pcndllduk alas

J'claporan l'eristiwa Kepcndudukan dan Peristiwa Penting;

c. Mcnerbitkan Dokumcn Kcpendudukan;
d. Mcndokumentasikan hasil Pcndaftaran Penduduk dan Peneatalan Sipil;
e. Mcnjamin kcrahasiaan dan kcamanan data atas peri sliwa kcpcndudukan dan pcristiwa

pen ling; dan
f. Melakukan vcrifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan olch pendueluk

dalam pelayanan Pendanaran Pcnduduk dan Pcncalatan Sipi!.
(2) Kewajiban scbagaimana e1imaksud pada ayat (l) huruf a. unluk pcncalalan nikah. lalak, ccrni.

dan rujuk bagi pcnduduk yang bcragama islam j1ada lingkat Kceamatan dilakukan olch
pegawai pcncatat pad a Kanlor Urusan Agama (KUA) Kccamalan.

(3) Pclayanan Pencalalan Sipi! pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh UPTD Inslansi Pelaksana
dengan kewcnangan menerbilkan Akta Pencalalan Sipi!.

(4) Kewaj iban sebagaimana e1imaksud pad a ayal (I) untuk pcrsyaratan dan lata carn Pcncatatan
Pcristiwa Pcnling bagi pcnduduk yang agamanya bclum e1iakui scbagai agama bcrdasarkan
kctcntuan Pcraluran Pcrundang-undangan alau bagi pcnghayat kcpcrcayaan bcrpcdoman

pada Pcraturan Pcrundang-undangan.
(5) Kclcnluan lcbih lanjut l11engcnai UPTD Saluan Kcrja Pcrangkat Dacrah scbagaimana

dimaksud pada ayal (3) akan dilakukan pcnycsuaian c1engan Pcraturan Dacrah scbcJumnya
tcnlang Satuan Organisasi Dan Tala Kc~ja Dinas Dacrah Kabupalcn Musi Banyuasin.

I)asal 6

(I) UPTD !nstansi Pclaksana eli Kecamatan mclaksanakan urusan Administrasi Kcpcndudukan
dcngan kcwcnangan yang mcliputi :
a. Mcmpcroleh kctcrangan dan dala yang bcnar lcntang Pcristiwa Kepcnduelukan dan

Pcrisliwa Pcnting yang dilaporkan peneluduk;
b. Mcmpcrolch c1ala mcngcnai pcrisliwa pcnling yang dial ami pcnducluk atas dasar pulusan

alau pcnclapan pcngadilan;
c. Mcmbcrikan kclcrangan alas laporan Peristiwa Kcpcnduclukan clan Pcrisliwa Pcnting

unluk kcpcntingan penyeliclikan. pcnyiclikan, clan pcmbuktian kcpacla Icmbaga pcraclilan;

clan
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d. Mcngclola data dan mcndayagunakan inl'ol'lnasi hasil Pcndalbran Pcnduduk dan
Pcncatatan Sipiluntuk kcpcntingan pcmbangunan.

(2) Kcwcnangan scbagaimana dimaksud pada ayat (]) hurul' a, hurui' b, bcrlaku juga bagi KUA
Kccall1atan khususnya untuk pcncatatan nikah, talak, ccrai, dan rujuk bagi pcnducluk yang
beragmna islam.

(3) Sclain kcwcnangan scbagaimana dimaksud pad'a ayat (1), [nstansi l'c1aksana Kccamatan
mcmpunyai kcwcnangan untuk mcnclapatkan data hasil pcncatatan pcristiwa pcrkawinan,
pcrccraian, dan rujuk bagi Penduduk yang bcragama Islam yang dilaksanakan KUA
Kccamatan.

Pasal7

Kctcntuan Icbih lanjut mcngcnai pcnyclcnggaraan kewcnangan scbagaimana dimaksud daIam
Pasal 4, Pasal 5, dan l'asal 6 cliatur dalam Pcraturan Bupati.

Pasal!!

(]) l'cjabat l'cncatalan Sipi I mcmpunyai kewcnangan mclakukan vcriJ1kasi kcbenaran data.
mclakukan pcmbuktian pcncatatan atas nama jabatannya, mencala( data dalam register Akta
Pcncatatan Sipil, mcncrbitkan Kutipan Akta l'cneatatan Sipil dan mcmbual ealatan pinggir
Akta-Akta l'cncatatan Sipil.

(2) Kctcnluan Icbih lanjut mcngcnai pedoman pcngangkatan dan pcmbcrhentian scrta tugas
pokok Pcjabat l'cncalatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (]) diatur cialam l'eraturan
Bupati.

Pasal 9

(l) Pctugas Rcgislrasi mCll1bantu Kcpala Dcsa atau Lurah clan Instansi l'claksana dalam
Pcndaftaran l'cnduduk dan Pencalalan Sipil.

(2) Pctugas Rcgislrasi scbagaimana dimaksud pada ayat (I) diangkat dan diberhcnlikan okh
Bupati dari Pegawai Ncgcri Sipil yang Il1cmenuhi persyaratan.

(3) Kctentuan lebih lanjut mengcnai pcdoman pengangkatan dan pembcrhenlian serta (ugas
pokok pctugas registrasi sebagaimana climaksud pada ayat (2) diatur dahU11 Kcputusan

Bupati.
(4) Supervisor l'erizinan, l'enanggung .Iawab, Supervisor Aplikasi Pendanaran Pcncluduk dan

Supervisor Aplikasi Pcncatatan Sipi] dan Opcrator SIAK yang mclaksunakan Pclayanan
Administrasi Kepencludukan dan l'encatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
clari Pcgawai Ncgeri Sipil yang memcnuhi persyaratan.

BABIV
PENDAFTARAN I'ENDUDUK

. Bagian Kcsalll

NomoI' IlIdllk Kcpcndmlllimll

Pasall (I

(l) Setiap penduduk wajib mcmiliki NIl(.
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(2) NIK scbagaimana dimaksud pada ayal (I) bcrlaku scumur hidup dan sclal11anya. yang
dlbenknn oleh, pemerinlah dan ditcrbitkan oleh instansi pelaksana Dinas Kcpcndudukan dan
I'cncatalan Sipil kepada sctiap pcndudllk Kahllpaten Musi Banyuasin sctclah dilakllkan
pencatalan biodata.

(3) NIK scbagaimana c1imaksud pada ayat (1) dicantumkan c1a\am setiap c10kumen
kepcndudllkan dan dijadikan dasar pencrbitan paspor, sural izin mengcmucli, nomoI' pokok
wajib pajak. polis asuransi, serlilikal hak alas lanah dan pcncrbitan dokumcn idcnlit~ls
lainnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mcngenai pcrsyaratan, tata cara clan ruang lingkup pcncrbilan
dokumen idcntitas lainnya, serta pcncanturnan NIK mempedomani dengan Pcralumn
Pemcrintah.

Bagian Kcdua
Pcndaftaran I'cris!iwa Kcpcndudukan

I'a.-agraf I
I'crubahan Alama!

I'asal II

(1) Dalam hal Icr:iadi pcrubahan alamal pcncluduk, instansi pelaksana wajib menyclenggarakan
pcncrbitan pcrubahan c10kumcn pcndaftaran pcncllldllk.

(2) Ketenlllan lcbih !anjut l11engcnai persyaratan clan tata cara pencrbitan perubahan c10kumcn
pendaftaran penducluk scbagail11ana dimaksud pada ayat (1) I11cmpedomani Pcraturan
Mcntcri.Dalam Negeri.

l'aragraf2
l'indah Da!ang I'cnduduk dalam Dacrah

l'asal 12

(1) Pcnclucluk Kabupatcn Musi Banyuasin yang pindah dalam wilayah Indoncsia waj ib J11clapor
kepada instansi pclaksana di dacrah asaluntuk I11cndapalkan Surat Kctcrangan Pindah.

(2) Pindah sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) aclalah bcrclomisilinya pencluduk di alama! yang
baru unluk waktu lebih dari I (satu) tahun atau bcrdasarkan kcbutuhan yang bersangkutan
untuk \;aktu yang kmang dari 1 (salu) lahun.

(3) Berdasarkan Sural Kclerangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) pcnduduk yang
hcrsangkulan wajib mclaporkan kcpada inslansi pclaksana di daerah lujuan untuk pcncrbitan
Surat KClerangan Pindah Datang.

(4) Smat Kcterangan Pindah Datang scbagaimana dimaksucl pada ayal (3) digunakan scbagai
c1asarpcrubahan atau pcncrbilan KK dan KTP bagi pcnduduk yang bcrsangkutan.

Pasal13

Instansi pclaksana wajib menyelcnggarakan pcndaftaran pindah dalang penduduk Warga Negara
Indoncsia yang bcrlransmigrasi.



/

I'asal 14

(1) Orang Asing yang Il1cl11ilikiIzin Tinggal Tcrbatas dan Orang Asing yang mcmiliki Izin
Tinggal Tctap yang pindah dalam wilayah Kabupalcn Musi Banyuasin wajih mclaporbn
rencana kepindahannya kcpada instansi pelaksana di dacrah asal.

(2) Berdasarkan pclaporan scbagailllana dilllaksud pada ayat (I) Instansi Pclaksana I11cndalbr
dan mencrbilkan Sural Kcterangan Pindah Datang.

(3) Orang asing scbagaimana dilllaksud pada ayat (I) mciaporkan kcdalallgan kcpada Illslansi
Pclaksana di dacrah tujuan paling lambal 30 (tiga puluh) hari scjak ditcrbitkall Sural
Kcterangan Pindah Datang.

(4) Surat Kctcrangan Pindah Datang scbagaimana dilllaksud pada ayal (2) digunakall scbagai
dasar pcrubahan dan pcncrbitan KK, KTP alau Surat KClcrangan Temp'll Tinggal bagi orang
asing yang bcrsangkutan.

I'aragraf 3
I'indah Datang Antarnegara

Pasal15

(1) Pcnduduk Kabupalcn Musi Banyuasin yang pindah kc luar negcri wajib mclaporkan rcncana
kepindahannya kepada instansi pelaksana.

(2) Berdasarkan laporan scbagaimana dimaksud pad a ayat (I), instansi pelaksana mendanar dan
mcncrbitkan Surat Kcterangan Pindah ke Luar Ncgeri.

(3) Pcnduduk Kabupaten Musi Banyuasin yang telah pindah scbagaimana dimaksud pada ayal
(1) dan berstatus mcnetap di luar negeri wajib mclaporkan kcpada perwakilan Republik
Indonesia paling lal11bat30 (tiga puluh) hari sejak kcdalangannya.

Pasal16

(I) Warga Ncgara Indoncsia yang datang dari luar ncgcri wf~jib Illclaporkan kcdatangannya
kepada instansi pclaksana paling lambat 14 (cmpat belas) hari scjak tanggal kcdatangannya.

(2) Berdasarkan laporan scbagailllana dimaksud pada ayat (I), instansi pelaksana Illcndaftar dan
mcnerbitkan Surat Kcterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar pcnerbitan KK dan

KTP.

Pasal1?

(1) Orang Asing yang l11emiliki Izin Tinggal Tcrbatas yang datang dari Luar Negcri dan Orang
Asing yang mcmiliki izin lainnya yang tdah bcrubah stalus scbagai pcmcgang lzin Tinggal
Terbalas yang bereneana bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin wajib
l11e1aporkankepada instansi pclaksana paling lambat 14 (cmpat belas) hari sejak diterbitkan
Izin Tinggal Terbatas.

(2) Bcrdasarkan laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (I), instansi pelaksana mendanar dan
mcnerbilkan sural kcterangan tempat tinggal.

(3) Masa bcrlaku Surat Ketcrangan Tinggal scbagaimana dil11aksud pad a ayal (2), disesuaikan
dengan masa bcr1aku Izin Tinggal Terbatas.

(4) Sural Ketcrangan Tempat Tinggal scbagail11ana dimaksud pad a ayat (2), wajib dibawa pad a
saal berpergian.
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I'asal 1!l

(1) Orang Asing yang Illcllliliki Izin Tinggal Tcrbatas yang tclah Illcngubah slatus Illcnjadi
Orang Asing yang Illcmiliki Izin Tinggal Tclap wajib Illclaporkan kcpada inslansi Pclak;una
paling lalllbul 14 (elllpat bclas) hari scjak dilerbilkan Izin Tinggal Tclap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayul (1), Inslansi Pclaksanu lllendal1ar dan
mcncrbitkan KK dan KTP.

.Pasal 19

(1) Orang Asing yang mellliliki lzin Tinggal Tcrbalas alau Orang Asing yang lllellliJiki lzin
Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar ncgcri wajib Illelaporkan kcpada Inslallsi Pcluksana
paling lalllbat 14 (empal bclas) hari sebclulll rencana kepindahannya.

(2) Bcrdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inslansi pelaksana Illclakukall
pendal1aran.

l'asal20

Ketenluan lebih lanjul mcngenai pcrsyaralan dan tata cara pendaftaran perisliwa kcpcndudukan
sebagailllana dilllaksud dalalll Pasal 1I, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, pasal IG, pasal 17,
pasal 18, pasal J 9 akan melllpedolllani Peraluran Presiden.

Bagian Kctiga
I'cndataan Pcnduduk Rcntan Administasi Kcpcndudukan

l'asal21

(1) Inslansi pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk renlan Adminislrasi
Kependudukan ym1gmeliputi:
a. Penduduk korban bcncana alam;
b. Pcnduduk korban bencana sosial;
c. Orang leriantar; dan
d. Komunitas lerpencil.

(2) Pendaftaran penduduk rcntan Administrasi Kcpendudukan sebagaimuna dimaksud pada ayat
(I) hurufa dan hurufb dapal dilakllkan dilempat sementara.

(3) Basil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagaimana dasar
penerbitan Surat Kelerangan Kependudukan untuk Pendudllk Rentan Adminislrasi
Kepcndlldukml.

(4) Kelcntllan lebih lanjlll l11engenai persyaralan dan tala eara pcndataan pendllduk renlan
mel11pedolllani Peraturan Presiden Repllblik Indonesia.
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Bagian Kccmpal

PChlpol'an Pcndudul< yang Tidal< Mampu Mcndaftarl<an Scndiri

Pasal22

(1) Pcndudllk yang tidak mampu mclaksanakan scncliri pclaporan tcrhadap Pcristiwa
Kcpcndllclukan yang mcnyangkul clirinya scncliridapal clibanlu olch Instansi Pclaksana alau
mcminla bantuan kcpacla orang lain.

(2) Kc(cntuan Ichih lanjul mcngcnai pclaporan sc\mgaimana dimaksucl pada ayat (I)
mcmpcclomani .Pcraturan Pcraluran Pcrlll1c1ang-lJndangan yang bcrlaku.

BABY
PENCATATAN SIPIL

Hagian Kcsatu

Pcncatatan Kclahinlfl

Paragraf I
Pcncatatan Kclahinlll eli Kabupatcn Musi Banyuasin

Pasal23

(I) Sctiap kclahiran wajib dilaporkan oleh pcndllduk kcpada inslansi pelaksana di tcmpat
lcrjaclinya pcristiwa kelahiran paling lambat 60 (cnam pllluh) hari sejak kclahiran.

(2) Bcrclasarkan laporan scbagaimana climakslld pada ayat (1), Pejabal Pcncatatan Sipil mcnealal
pad a Rcgister Akta Kelahiran clan I1lcnerbitkan Kutipan Akta Kclahiran.

Pasal24

(1) Pencatalan kclahiran clalam rcgister Akta Kclahiran clan pcncrbilan klllipan Akta Kclahiran
terhadap pcristiwa kelahiran sescorang yang ticlak clikctahui asal-usulnya alau kcbcradaan
orang tuanya, c1idasarkan pada laporan orang yang mcncmukan clilengkapi Bcrita Aeara
Pemcriksaan clari Kepolisian.

(2) Kutipan Akta Kclahiran scbagaimana climaksud pacla ayat (I) cli(erbitkan olch Pejabat
Pcncatatan Sipil clan clisimpan oleh inslansi pclaksana.

Pasal25

Kctcntuan Icbih lanjut mcngenai pcrsyaralan clan tata cora pcneatatan kelahiran scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 dan Polsal 25 mcmpcdomani Pcratuntn Pcrundang-lJ ndangan yang
berlaku ..
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l'aragraf2
I'cncatatan Kclahiran yang Mclampaui Batas Waktu

l'asal26

(1) Pelaporan kdahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) yang meiampaui batas
waktu 60 (enam puluh) hari sillnpai dengan 1 (satu) tahun scjak tanggal kelahiran, pcncatatan
dilaksanakan seteiah mendapatkan pcrsetujuan Kcpala Dinas Kepcndudukan dan Catatan
Sipil.

(2) Pcncal"lan Kdahiran yang mdampaui hatas waktu 1 (satu) tahun scbagaimana dimakslld
pada ayat (1), dilaksanakan bcrdasarkan penctapan I'cngadilan Ncgcri.

(3) Kctentuan lcbih lanjut mcngcnai pcrsyaralan dan tata cara pcncatatan keiahiran scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2) mcmpcdomani Pcraturan Pcrundang-Undangan yang
bcrlaku.

Bagian Kcdua
I'cncatatan Lahir Mati

l'asal27

(1) Sctiaplahir mati wajib dilaporkan olch pcnduduk kcpada Inst<"msiPclaksana paling lambat 30
(tiga puluh) hari scjak lahir mati.

(2) Instansi Pclaksana scbagaimana di111aksudpada ayat (I) mcncrbitkan Sural Kctcrangan Lahir
Mati.

(3) Ketcntuan Icbih lanjut mcngcnai pcrsyaratan dan tata cara pcncatatan lahir mati scbagaimana
dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) mcmpedomani Pcraturan Pcrundang-Undangan yang

bcrlaku.

Bagian Kctiga
I'cncatatan I'crkawinan

l'asal28

(1) Perkawinan yang sah mcnurut pcraturan pcrundang-undangan wajib dilaporkan olch
penduduk kcpada instansi pclaksana di tempal terjadinya perkawinan paling lambat 60 (cnam
puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

(2) Berdasllrkan laporan scbagaimana climaksud pada ayat (I), Pcjabat Pencatatan Sipil mencatal
pada Rcgistcr Akta Pcrkawinan dan mencrbitkan Kutipan Akta Pcrkawinan.

(3) Kutipan Akta Perkawinan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dibcrikan
kcpada sua111idan istri.

(4) Pclaporan scbagaimana dimaksud pada ayat (l) bagi penduduk yang bcragama Islam
clilakukan olch Kantor Urusan Agama Kecamatan.

(5) Data hasil pencatatan atas pcristiwa scbagaimana climaksud pada ayat (4) clan clalam pasal 5
ayat (2) wajib clilakukan olch Kantor Urusan Agama Kccamatan kcpada Instansi Pclaksana
dalam waktu paling lambat 10 (scpuluh) hari sctelah pencatatan pcrkawinan clilaksanakan.

(6) Hasil pcncatatan data scbagaimana dimaksud pacla ayat (5) tidak mC1l1crlukan pcncrbitan
kutipan Akta Pcncatatan Sipil.
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(7) Pada tingkal Kccamatan lapor:1I1scbagaim:lI1a dimaksud pada ayat (!) dilakllbn pada [IPll)
inslansi pclaksana.

l'asal29

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasa! (28) berlaku pula bagi :
a. Perkawinan yang dilelapkan oleh pcngadilan; dan
b. Pcrkawinan Warga Ncgara Asing yang dilakukan di Indonesia alas pcrll1inlaan Warga Ncgara

Asing yang bersangkutan.

l'asal30

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dcngan Akta Pcrkawinan, pcncatatan perkawinan
dilakukan sctelah adanya penctapan pcngadilan.

Pasal31

Ketentuan Iebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaill1ana
dimaksud pada Pasal 29, Pasal 30, dan Pasa! 31 mempedomani Peraturan Peraturan Pcrllndang-
Undangan yang berlaku.

Bagian Kccmpat
Pencatatan J>embatalan Pcrkawin:ln

l'asal32

(I) Pelllbatalan perkawinan waj ib dilaporkan oleh pendllduk yang lllengalall1i pembatalan
perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (scmbilan puluh) hari setelah
pulusan pengadilan lentang pClllbatalan perkawinan yang tclah melllperoleh kekuatan hukum

tetap.
(2) Instansi Pelaksana scbagai dilllaksud pada ayat (I) l11cncabut kutipan Akta Pcrkawinan dan

kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Kcterangan Pcmbatalan I'crccraian.
(3) Kctcntllan lebih lanjut ll1engenai pcrsyaratan dan tala cara pencatatan pembatalan pcrkawinan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mcmpedomani Peraturan Presiden.
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Bagian Kclima
Pcncatatan Pcrccrai:m

Pasal33

(I) Pcreeraian wajib dilaporkan olch yang bcrsangkulan kcpada instansi pclaksana paling tumbat
60 (cnam puluh) hari sctclah pulusan pcngadilan tcntang pcrccraian yang tdah Jl1cmpcrolch
kckuatan hukum tctap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pcjabat Pcncalalan Sipil mcnealal
pada Rcgistcr Akta Pcrccraian dan mcncrbitkan kutipan Akta Pcrccraian.

Bagian J(ccnam
Pcncatatan l'cmbatalan PCI'ccraian

l'asal34

./ (1) Pcmbatalan pcrccraian wajib dilaporkan oleh pcnduduk yang mengalami pcmbalalall
perccrai.an kcpada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sctclah putusan
pcngadilan tcntang pembatalan pcrccraian yang telah mempcrolch kekualan hukum lctap.

(2) Bcrdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pclaksana mcncabut
kutipan Akta Pcceraian dari kepcmilikan subjck akla dan mcngc1uarkan Sural Kclcrangall
Pembatalan Pcrceraian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengcnai persyaralan dan tata cara pcncatatan pcmbatalan pcrccraian
scbagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2) mcmpcdomani Peraturan Peraluran
Pcrundang-Undangan yang berlakll.

Bagian Kctujuh
Pcncatatan Kcmatian

Pasal35

(1) Setiap kCJl1atian wajib dilaporkall olch keluarganya atau yang mcwakili kcpada Instansi
Pclaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari scjak tanggal kcmatian.

(2) Bcrdasarkan laporan scbagaimana dimaksud pada ayal (1) pcjabat Pencalatan Sipilmencatat
pada Register Akta Kematian dan mcnerbilkan Klltipan Akta Kcmatian.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bcrdasarkan Kcterangan
Kematian dari pihak yang berwenang.

(4) Dalam hal tCljadi ketidakjclasan kebcradaan seseorang karena hilang atau mati tctapi tidak
ditcmukan jcnazahnya, pcncatatan oleh Pejabat Pcncalatan Sipil baru dilakukan sctclah
adanya pcnctapan pengadilan.

(5) Dalam hal teIjadi kcmatian sescorang yang tidak jclas idcntitasnya, Instansi Pclaksana
melakukan pcncatatan kematian bcrdasarkan keterangan dari kcpolisian.
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I'asal 36

Kctcntuan Ichill lanjul mcngcnai pcrsyaralan dan lala cara pcncalalan kcmalian schaguimana
dimaksud dalum Pasal 36 mcmpcdomani l'crulurun Prcsidcn.

Bagian Kcdclapan
I'cncatatan I'cngangkatan Anak, I'cngaknan Anak,.

dan I'cngcsahan Anak

I'aragraf 1
I'cncatatan I'cngangkatan Anak

l'asal37

(1) Pcncatalan pcngangkalan anak dilaksakan bcrdasarkan pcnclupan pcngadilan di tcmpal
linggal pcmohon.

(2) Pcncatalan pcngangkatan anak ~cbagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib dilaporkan llich
pcndudllk kcpada !nslansi Pclaksana yang mcncrbilkan Kutipan Aklu Kclahiran paling

-' lambal 30 (tiga pllluh) huri sctclah ditcrimunya salinan pcnclupan pcngadilan olch pcndlldllk.
(3) Bcrdasarkan laporun scbagaimuna dimaksud pada ayal (2), Pcjabat Pcncalatan Sipil mcmbual

catalan pinggir pada Register Akta Kclahiran dan Kutipan Akta Kclahiran.

Paragraf2
I'cncatatan I'cng:lkuan Anak

l'asal38

(I) Pcngakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada inslansi pelaksana paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari
anak yang bersangkutan.

(2) Kewajiban melaporkan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dikccualikan bagi orang tua
yang agamanya tidak membcnarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan

yang suh.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), pejabat pcncalatan sipil mcncatal

pada rcgister Akta Pcngakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pcngakuan Anak.

l'aragraf 3
I'cncatatan I'cngcsahan Anak

l)asal39

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pclaksana paling
lambar 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan mclakukan
perkawinan dan mendapatkan akta pcrkawinan.

(2) Kcwajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dikecualikan bagi orang lua
yang agamanya tidak mcmbenarkan pcngcsahan anak yang lahir diluar hubungan pcrkawinan
yang sah.

(3) Berdasarkan laporan pengcsahan anak scbagaimana dimaksud pada ayal (I), pcjabal
pencalalan sipil mcmbual catalan pinggir pada AHa Kclahiran.

15



Pasal40

Kctcntuan Icbih lanjut mcngcnai pcrsyaratan dan tala cam pcncalatan pcngangkatan anak.
pcngakuan anak dan pcngcsahan anak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 39. Pasal 40. Pasal 41
mempcdol11ani Peraturan i'crundang-Undangan yang berlaku.

Hagian Kesembilan
Peneatatan I'erubahan Nama dan I'erubahan Status Kewarganegaraan

I'aragraf I
l'enealMan I'erubahan Nama

I'asal 41

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan bcrdasarkan pcnctapan pcngadilan ncgcn lcmpat
pcmohon.

(2) Pencatalan pcrubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan olch
penduduk kepada instansi pelaksana yang mcnerbitkan Akla Pcncatalan Sipil paling lal11bat
30 (tiga puluh) hari scjak dilCril11anya salinan penctapan pcngadilanncgeri olch pcnduduk.

(3) Bcrdas'lrkan laporan sebagaimana dil11aksud pad a ayal (2), pcjabal pencatatan sipil mel11bual
catalan pinggir pad a Register Akta Peneatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf2
Pelleatatan I'erubahan Status Kewarganegaraan

l'asal42

(1) Perubahan status kewarganegaraan Orang Asing I11cnjadi Warga Negara Indoncsia wajib
diiaporkan olch penduduk yang bcrsangkutan kepada instansi pelaksana di tcmpat pcristiwa
perubahan status kewargancgaraan paling lambat 60 (cnam puluh) hari sejak berita acara
pengucapan SUl11pahatau pcrnyataan janji setia oleh pejabat.

(2) Bcrdasarkan laporan sebagail11ana dil11aksud pad a ayat (I), Pejabat Pcncatatan Sipill11cmbual
calatan pinggir pad a regisler Akla i'cncatalan Sipil.

Paragraf3
I'eneatatan Perubahan Status Kcwarganegaraan

dari Wal"ga Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing

Pasal43

(1) Perubi.rhan status kewarganegarnan dari Warga Negara Indonesia menjadi warga negara asing
di luar wilayah Republik lndonesia yang tclah I11cndapatkan pcrsctujuan dari ncgara selcmpat
wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkulan kepada Perwakilan Rcpublik Indoncsia.

(2) Perwakilan Rcpublik Indonesia selempat scbagaimana dimaksud pada ayal (1) I11cnerbitkan
Surat Ketcrangan Pelepasan Kcwargancgaraan Indonesia.
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(3) Pclepas;lI1 kewargancgaraan Indonesia scbagaill1ana dill1akslld pada ayal (2) dibcrilahllbn
olch pcrwakilan Repllblik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang menurul
pcraturan perundang-undangan unluk dilcruskan kepada instansi pclaksana yang m'encrbitkan
akta pencalalan sipil yang bersangkulan .

. (4) Berdasarkan pembcritahuan sehagaimana dimaksud pada ayat (3). pejahat penealatan sipil
memhll;11catatan pinggir pada register akla pencatatan sipil dan klltipan akla catalan sipil.

l'asal44

Ketentllan lehih lanjut mcngenai persyaratan dan tata cara perubahan nama dan stalus
kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalal11 Pasal 41, Pasal 42. Pasal 43 mempedomani
Peraturan Perundang-Undangan yang berlakll.

Bagian Kcscpuluh
Peneatatan Peritiwa Penting Lainnya

Pasal45

(1) Peneata[an peristiwa penting lainnya dilakukan olch pejahat pcneatatan sipil atas pcrmintaan
pcndudllk yang bersangkutan setclah adanya putusan pengadilan ncgcri yang tclah
mempero1ch kckuatan hukllm tetap.

(2) Pcncatatan peristiwa pcnting lainnya scbagaimana dil11aksud pada ayat (1) paling lamhat 30
(tiga pllluh) hari scjak diterimanya salinan pcnetapan pengadilan.

(3) Kctenluan lehih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pcrisliwa pcnting
lainnya mCl11pcdomani Pcraturan P~csidcn.

Bagian Kesebclas
l'c1aporan I'cnduduk yang Tidal. Mampu Me!:lp<H'kanScndiri

'\'a5a146

(I)

(2)

Penduduk yang lidak l11ampu melaksanakan scndiri pclaporan terhadap pcrisliwa pcnting
yang menyangkul dirinya sendiri dapat dibantu o1ch instansi pelaksana atau mcminta bantllan
kcpada orang lain.
Kctcntl.lan lcbih lanjut mcngenai pcrsyaratan dan tata eara pclaporan pendudllk scbagail11ana
dimaksud pada ayat (I) mel11pedomani Peraturan Prcsidcn.
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c.•

BAB VI
BATA DAN I)OKUMEN KEI'ENDUDUKAN

Bagian Kcsatu
Data Kcpcndudukan

I'as:ll 47

(1) Data Kcpendudukan terdiri alas data perseorangan dan / atau data agrcgat pcnduduk.

(2) Data pcrseorangan mcliputi:
a. Nomor KK;
b. NIK;
c. Nama Icngkap;
d. Jenis kelamin;
e. Tempat lahir:
f. Tanggal/hulan/tahun lahir;
g. Golongan darah;
,h. AgamaJkcpcrcayaan;
l. Slatus pcrkawinan;
J. Status hubungan dalam kcluarga;
k. Cae at fisik dan/atau mcntal;
I. Pendidikan terakhir;
m. Jenis pekcrjaan;
n. NIK Ibu kandung;
o. Nama Ibu kandung;
p. NIK Ayah;
q. Nama Ayah;
r. Alamat sebelumnya;
s. Alamat sekarang;
t. Kepemilikan akta kclahiran dan surat kcnallahir;
u. NomoI' akta kelahiran/nomor surat kenallahir;
v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
w. NomoI' akta perkawinan/buku nikah;
x. Tanggal perkawinan;
y. Kepemilikan akta perceraian;

. z. NomoI' aida pcrceraian/surat cerai;
aa. Tanggal pcrccraian.

3. Data Agregatmeliputi himpunan pcrseorangan yang bcrupa data kuantitatif dan data kualitatif.

IS
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m. Surat Kcterangan Pcmhalalan Pcrccraian;
n. Sural Kctcrangan Pcngganti Tanda ldcntitas.

(4) Surat Keterangan Pindah Pcnduduk Warga Ncgara Indoncsia antar Kecamalan dalam
Kabupatcn Musi Banyuasin, Sural Kctcrangan Pindah Dalang Pcnduduk Warga Ncgara
Indoncsia antar Kccamatan dalam Kabupatcn Musi Banyuasin, dapat diterbitkan dan
dilandatangani oleh Camal alas nama Kepaia Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kahupatcn Musi 13anyuasin:

(5) Surat Kctcrangan Pindah Datang pcnduduk Warga Ncgam Indoncsia dalam satu
Desa!l<durahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indoncsia anlar
D,.-";,,/K,,I'.]ral1andatam satu Keeamatan, Sural Kcterangan Kelahiran untuk Warga Ncgara
Indonesia. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Ncgara Indoncsia dan Surat
Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia. dapal diterbilkan dan dilandatangani
olch Kepaia Desa / Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi!
Kabupalen Musi Banyuasin.

I'lIslI149
Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan ten tang nama, tempat dan tanggal lahir.
alamat dan jali diri lainnya secara lengkap, serta pcrubahan data sehubungan dcngan perisliwa
penting dan peristiwa kependudukan yang dialami. .

I'asal 50

(I) KK mcmuat kcterangan mcngenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan
anggola keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal Iahir, agama, pendidikan,
pekcljaan, status pcrkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen
111ligra:-;i. nama orang tua.

(2) Keterangan mcngenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bagi penduduk
yang agamanya belum diakui scbagai agama berdasurkun ketentuun peraturun perundang-
ulldallgan alau bagi penghayat kepereuyaan tidak diisi, tetapi tetap diluyani dan dicalat dalam
database kependudukan.

(3) ",omor KK sebaguimana dimuksud puda ayut (1) bcrlaku untuk selamanya, kecuali leljadi
perubahun kepala keluarga.

(4) KK ditcrbilkan dan diberikan oleh instansi pelaksana kcpada pencluduk Warga Negara
Indonesia dan orang asing yang mcmiliki izin tinggal tetap.

(5) KK sebagaimana climaksud pacla ayat (1) dijadikan salah satu clasar penerbitan KTP.

I'llsal 51
(1) Pcndlldllk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang mcmiliki izin tinggal tetap hanya

cliperolehkan terdaftar clalam 1 (satu) KK.
(2) Perllbahan Sllsunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana selambat-

lambaln)'a 30 (tiga puluh) hari sejak terjudinya perubal1an ..
(3) Berclasarkan laporan sebagaimana dimaksucl pada ayat (2), instansi pclaksana mcndaftar clan
menerl1itkan KK.
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!'asal 52

(1) Pcndudllk Warga Negara Indoncsia dan Orang Asing yang mcmiliki Izin Tinggal Tctap yang
telah bcrllmur 17 (tujllh bclas) lahun alau tclah kawin at au pernah kawin wajib mcmiliki
KTP.

(2) Orang asing yang mengikllti status orang tuanya yang memiliki Izin 'l'inggal Tctap dan sudah
herllmU1' 17 (tujuh belas) tahun wajib mcmiliki KTP.

(3) KTP scbag'l;mana dimakslld pada ayat (I) dan ayat (2) bcrlaku sccara nasional.

(4) I'endlldllk wajib l11e1aporkan pcrpanjangan masa bcrlaku KTP kcpada inslansi pclaksana
apabila masa berlakllnya telah berakhir.

(5) Pcnduduk yang tclah lllcmiJiki KTP vv'ajib mcmbuwa pad~1 saat bcpcrgian.

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) hanya dipcrbokhkan mCl11iliki
(satu) KTP.

!'asal 53

(l) KTP I11cncantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Ncgara Kcsatuan
Republik Indonesia. mcmual ketcrangan tentang NIK, nama. tcmpal tangg,d iahir. lak;-Iaki
ainu pcrenlpuall~ agal1la~ status pcrkawinan: golollt'.at1 dnr:lh. :ll;lIn:-'! l11'k('''~:,:111

kewarganegaraan, pasCola, masa berlakl1, tcmp(ll (\;.111l;-ll1C!::,;'! ,;:: .. ,-::
pcmegang KTP, scrta mcmuat nama dan nomor induk pcgawaJ pejabat yang

Jnenandatanganinya.
(2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) bagi pcndudil~ Y:-1i1g

agam3n)ra belu111 diakul sebagai aganla 111Cnurut pcraturan pcrundang- UJ1d;~-!llg;j.ll (-It,H1 b::lgi

P
cnohavat kCI)crcavaan tidak diisi tctapi telal) dila"'iilii ;'::)1\ dit'~d::: (1;:1,. ;!~,j:i!~:\":"

b . " ' .'

kepcndlldukan.
(3) D~!am KTP sebagaimana dimaksud pad a ayal (1) discdiakan ruang untllk memllat kode

"""111:''':111dan rekaman elektronik ]leneatatan peristiwa pcnting.

(4) Masa berlaku KTP:
a. Untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun:
b. Untuk orang asing tinggal tetap discslmikan dengan masa bcrlaku izin tinggal tclap.

(5; P':ndl!duk yal1g tdah berusia 60 (enam ]luluh) tahun diberi KTP yang berlakll scumur hidup.

l'asal54

Sural Kctcrangan Kepcndudukan paling scdikit mcmual ketcrangan tcntang nama lengkap. NIK.
jenis kelamin, tel11pat. tanggal lahir, agama, alamal. peristiwa penting dan pcristiwa

kependudukan yang diaJal11i olch sese orang.

J>asal55

(1) Akta Pcncatatan Sipil terdiri atas :
a. Rcgistcr Akta Pcncatatan Sipil; dan

b. Klltipan Akta Pencatatan Sipi!.

(2) Akta Pcncatatan Sipil bcrlaku sclamanya.
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I'asal 56
(1) Register Akta Peneatatan Sipil memuat seluruh data l'eristiwa Penting.
(2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KlJA Kecamatan diintegrasikan kc ualam database

kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
(3) Register Akta Peneatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pclaksana.
(4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :

a. .Ienis Pcristiwa Penting;
b. NIK dan status kewarganegaraan;
c. Nama orang yang mengalami pcristiwa penting;
d. Nama uan idcntitas pelapor;
c. Tempat dan tanggal pcristiwa;
f. Nama dan identitas saksi;
g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
h. Nama dan tanda tangan Pcjabat yang bcrwenang.

PasalS?
(I) Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta:

a. Kelahiran;
b. Kcmatian;
c. Perkawi nan;
d. Perceraian; dan
e. Pengakuan anak.

(2) Kutipan akta pencatatan sipil memuat:
a. .Ienis peristiwa penting;
b. NIK dan status kewarganegaraan;
c. Nama orang yang mengaJami peristiwa penting;
d. Tempat dan tanggal peristiwa;
e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta

pencatatan sipil.

PasalS8

(I) Instansi pelaksana atau pejabat yang dibcri kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib
menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :
a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat 1;Jelas)hari;
b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
e. Surat Keterangan Datang dari LuarNegcri paling lambat 14 (cmpat bel as) hari;
f. Surat Ketcrangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing paling lambat 14 (empat belas)

hari;
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g. Sural Kelerangan Kelahiran paling lambal 14 (em pal bclas) hari;

h. Sural Keterangan Lahir Mali paling lambal 14 (em pat belas) hari;

L Sural Kelerangan Kematian paling lambat 3 (liga) hari;

J. Surat Kelerangan Pembalalan Perkawinan paling lambat 7 (lujuh) hari;
k. Sural Kelerangan 1'embalalan 1'crceraian paling lambal 7 (lujuh) hari; scjak langgal

dipcnuhinya semua persyaratan.
(2) Perwakilan Republik Indonesia wajib menerbitkan sural kclerangan kependudukan sebagai

berikul:
a. Surat Keterangan Perecraian paling lambal 7 (tujuh) hari;
b. Sural Kclcrangan 1'engangkalan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari;
e. Surat Kclerangan Pclepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambal 7 (lujuh) hari;

sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
(3) Pejabal penealalan sipil dan pejabal pada perwakilan Republik Indonesia yang dilunjuk

sebagai pembanlu pencalal sipil wajib mencatat pada regislcr akla pencalalan sipil dan
menerbilkan kulipan akta penealalan sipil paling lambat 30 (liga puluh) hari sejak langgal
dipenuhinya semua persyaralan.

Pasal59

(l) Pembelulan KTP hanya berlaku unluk KTP yang mengalami kesalahan lulis redaksional.

(2) PembelLlIan KT1' sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan dengan alau lanpa
pemlohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.

(3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayal (l) dilakukan oleh instansi pelaksana.

Pasal60

(I) Pembetulan Akta Penealatan Sip!] banya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan

tulis redaksional.
(2) Pembetulan Akta Peneatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayal (I) dilaksanakan dengan

atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
(3) Pembetulan Akta Pcncatalan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Pejabal Peneatalan Sipil scsuai dengan kewenangannya.

Pasai 61

(1) Pembatalan Akla Peneatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang tdah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada
ayal (I), Pejabat Pencatalan Sipil membuat catalan pinggir pada register akta dan mencabul
kulipan akla-akta pencalatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.
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Pasal62

Dalam hal wilayah hukum instansi pclaksana yang mcnerbitkan akta bcrbcda dengan pengadilan
yang mClllutus pcmbatalan akta, salinan putusan pcngadilan disalllpaikan kcpada instansi
pclaksana yang mcncrbitkan akta pencatatan sipil olch pcmohon atau pcngadilan.

Pasal63

Kctenluan Icbih Ianjut Illcngenai persyaratan dan tata cara pcncatatan pClllbctulan dan
pcmbatalan Akla Pencatatan Sipil scbagailllana dimaksud dalalll Pasal 61 dan Pasal 62
mcmpedomani Peraturan Pemcrintah / Pcraturan Presiden.

Pasal64

Ketentuan 1Jlcngenai spesifikasi dan formasi kalimat dalam Biodata Pcnduduk Blanko KK KTP, "
Surat Kcterangan Kepcndudukan, Rcgistcr dan Kutipan AIda Pcncatatan Sipil mcmpcdol11ani
Peraturan l'emcrintah / Pcraturan Prcsiden.

Pasal65

Ketcntuan mcngcnai pcncrbitan dokumcn kcpendudukan bagi petugas rahasia khusus yang
melakukan tugas keamanan negara mempedomani Peraturan Pcmerintah.

Pasal66

Setiap orang di larang mcngubah, mcnambah atau mengurangi tanpa hak, isi clemcn data pada
dokumen kepcndudukan.

\'asal67

Ketenluan mengenai pcdoman pendokumentasian hasil l'cndaftaran Pendlldllk dan l'encatatan
Sipil mempcdomani Peratllran Menteri.

Hagian Ketiga
Perlindungan Data Dokumen Kependudukan

Pasal68
(I) Data dan Ddokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindllngi oleh ncgara.
(2) Bupati scbagai penanggung jawab memberi hak akses kepada pctugas pada pcnyclcnggara

dan instansi pclaksana untuk mcmasukkan, mcnyimpan, mcmbaca, mengubah, mcralat dan
menghaplls, serta mencetak data, mengcopy data dan dokumcn kepcndudukan.

(3) Ketentllan lebih lanjllt mengcnai persyaratan, ruang lingkllp, dan tata cara mengcnm
pembcrian hak akscs sebagaimana dimakslld pada ayat (2) mempedomani Peratllran
Pemerintah.
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BAB VII
S.lSTEM INFORMAS.I ADMINISTRASI KEI'ENDUDUKAN

l'asal69

(1) Pcngelo laan Informasi Administrasi Kcpcndudukan dilakukan olch Jnstansi Pclaksana.

(2) Pcngelolaan Informasi Administasi Kcpcndudukan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukanmclalui pcmbangunan Sistcm 1nfonnasi Admillistrasi Kcpcndudukan.

(3) Kctcntuan Icbih lanjut mcngcnai Sistcm Infonnasi Administrasi Kcpcndudukan dan
pcngclolaannya scbagaimana dimaksud pada ayat (2) mcmpcdomani Peraturan Pcmcrintah.

(4) Pcngkajian dan pcngcmbangan Sistcm 1nformasi Administrasi Kcpcndudukan dilakukan olch
Pcmerintah. Pemcrintah Propinsi Sumatcra Selatan dan Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin.

(5) Pcdoman Pcngkajian dan Pcngcmb,mgan Sistcm Infonnasi Administrasi Kcpcndudukan
scbagaimana dimaksud pada ayat (4) bcrpcdoman pad a Pcraturan Mcntcri.

I'asal 7()

(l) Data pcnduduk yang dihasilkan olch Sistcm Informasi Administrasi Kcpcndudukan dan
tcrsimpan di da1am databasc kcpcndudukan dimantimtkan untuk kcpcntingan pcrumusan
kcbijakan di bidang pcmcrintahan dan pcmbangunan.

(2) Pcmanfaatan data pcnduduk scbagaimana dimaksud pada ayat (l) harus mcndapatkan izin
pcnyclcnggara.

(3) Kctcntuan !cbih 1anjut mcngcnai pcrsyaratan dan tata cara mcndapatkan izin scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) mempcdomani Pcraturan Mcntcri.

Pasal71

(l) Data Pribadi Pcnduduk yang harus dilindungi mcmuat :

a. NomOf KK;

b. NIK;
c. TanggallBulan/Tahun Lahir;
d. Kctcrangan tcntang kccacatan \lsik dan/atau mcntal;

c. NIK Ibu kandung;

f. NIK Ayah; dan
g. Bcbcrapa isi catatan pcristiwa pcnting.

(2) Kctcntuan Icbih lanjut mcngcnai bcbcrapa isi catatan pcnstlwa pcnting scbagaimana
dimaksud pada ayat (I) humf g mcmpedomani Pcraturan Pcmcrintah.

Pasal72

(I) Data pribadi penduduk scbagaimana dimaksud dalam Pasal 71 wajib disimpan dan dilindungi

olch ncgara.
(2) Kctcnt uan 1ebih lanjut mcngcnai pcnyimpanan dan pcrlindungan tcrhadap Data Pribadi

Pcnduduk scbagaimana dimaksud pada ayat (l) mcmpcdomani Pcraturan Pcmcrintah .

•
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(3) Data pribadi penduduk sebagai1l1ana dimakslld pada ayat (I) banls dijaga kebenarnnnya dan
dilindungi kerabasiaannya oleh Pcnyclcnggara dan Instansi Pclaksana scsllai dcngan
kelentmll1 Peraturan Perundang-undangan.

Paslll 73

(l) Bupati sebagai penanggung jawab Il1cmberikan hak akscs kcpada pctugas pada
penyelenggara dan instansi pelaksana untuk memasukkan, menyimpan,. membaca,
1l1engubah, 1l1eralatdan 1l1enghapus, mengcopy data serla mencelak data pribadi.

(2) Ketentuan lebib lanjul mengenai persyaralan, rLlang lingkup dan lala earn mengcnal
pemberian hak akscs sebagaimana di1l1aksud pada ayal (l) mempedo1l1ani Pcraluran
Pemerinlah.

Pasal74

(1) Pcngguna Dala Pribadi Pcnduduk dapal memperoleh dan menggunakan data pribadi dari
pelugas pada penyclcnggara dan inslansi pclaksana yang mcmiliki bak akses.

(2) Kelenluan lebih lanjul mengcnai pcrsyaralan dan lala cara unlllk mcmperolah dan
mcnggunakan Data Pribadi Pendudllk sebagaimana dimaksud pada ayal (l) mcmpedomani
PeratUfan Pemeri nlah.

RARVIIl
I'ENYIDIKAN

Pasal75

(l) Selain Pejabal Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pcgawai
Negeri Sipil yang lingkllp lugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Adminislrasi
Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik l'egawai Negeri Sipil scbagaimana
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hllkum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Ncgcri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dalam melaksanakan
tugas penyidikan berwenang untuk : .

a. Menerima laporan alau pengaduan dari orang alau badan hllkum lenlang adanya
dugaan lindak pidana Adminislrasi Kependudukan;

b. Memeriksa laporan alau kelerangan atas adanya dugaan tindak pidana Adminislrasi
Kependudukan;

c. Memanggil orang alau diminla kelerangannya alas adanya dugaan sebagaimana
dimaksud pada huruf b; dan

d. Membual dan 1l1enanda langani Berita Acara Pemeriksaan.
(3) Pengangkalan, mulasi, dan pcmberhentian Penyidikan dilakukan berdasarkan ketenluan

Peraluran Pcrundang-undangan.
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BAB IX
SANKSI ADMINISTRASIF

I'as~1176 .

(1) Setiap pcnduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila mclampaui batas waktu
pelaporan pcristiwa kependudukan dalam hal:
a. Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas atau Orang Asing

yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3);
b. Pindah datang ke Luar Negcri bagi Pcnduduk Warga Kabupatcn Musi Banyuasin

sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3);
c. Pindah datang dari Luar Negeri bagi pcnduduk Warga Kabupatcn Musi Banyuasin

scbagaimana dimaksud dalam pasal16 ayat (I);
d. Pindah datang dari Luar Negcri bagi Orang Asing yang Il1cmiliki Izin Tinggal Tcrbatas

scbagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1);
e. Perubahan status Orang Asing yang ll1emiliki Izin Tinggal Tcrbalas mcnjadi Orang Asing

yang memiliki [zin Tinggal TelaI' sebagaill1ana dimaksud dalall1 pasal 18 ayat (J);
f. Pindah ke Luar Ncgeri bagi Orang Asing yang I11cmiliki lzin Tinggal Tnbalas atall

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tctap sebagaimana dil1lakslid dalam pasal 19
ayat (I);

g. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalall1 Pasal 51 ayat (2); dan
h. Perpanjangan KTP sebagail1lana dimaksud dalam pasal 52 ayat (4).

(2) Denda Administratif scbagiamana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara
Indonesia paling banyak Rp. 1.000.000,. (Satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing
paling hanyak Rp. 2.000.000,- (Duajuta rupiah).

(3) Ketentuan lebih lanjul l1lengenai penelapan denda adminislrasi sebagaimana dimaksud pada
ayal (2) dialur dengan Pcraluran Pcraluran Bupali berdasarkan Peraturan Presiden.

l>asal 77

(1) Setiap penduduk dikenai sanksi administra~i berupa dcnda apabila l1lelampaui batas waklu
pelaporan Perisliwa Penting dalam hal:
a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
b. Perkawinan.sebagaill1ana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
c. Pcmbalalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayal (\);
d. Perccraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
e. Pembatalall perceraian sebagaimana dimaksud dalall1 Pasal 34 ayat (J);
f Kcmatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
g. Pengangkalan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);
h. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalal1l Pasal 38 ayal (I);
L Pellgesahan anak sebagaimana dimaksud dalal1l Pasal 39 ayat (I);
J. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal41 ayal (2);
k. Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (J);

I. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayal (2).
(2) Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,-

( Satuiutn rupiah)
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pcnetapan denda adminislrasi scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalam l'craturan Bupati dcngau mcmpcrhatikan kondisi masyarakat.

1'asal78
(I) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (5) yang bepergian tidak

membawa KTI' dikcnakan denda administrasi paling banyak Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu
rupiah).

(2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tcrbatas scbagaimana dimaksud dalam pasal
27 ayat (4) yang berpergian tidak mcmbawa Surat Kcterangan Tempat Tinggal dikenai dcnda
administrasi paling banyak Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

(3) Kctcutuan lcbih lanjut mcngenai dcnda administrasi sebagiamana dimaksud pada ayat (I) dan
ayat (2) diatur dalam Pcraturan Bupati.

I'asal 79

(I) Dalam hal Pejabat pada instansi pelaksana mclakukan tindakan atau sengaja mclakukan
tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang
ditentukan dalam Peraturan Daerah dikenakan sanksi berupa denda paling ban yak
Rp. 10.000.000,- (Sepuluhjuta rupiah).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dcnda administratif scbagaimana dimaksud pada ayat (I)
diatur dalam Peraturan Daerah.

BABX
KETENTUAN PIDANA

Pasal80

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi
pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting di pidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (Enam) tahun dan/atau dcnda paling banyak Rp. 50.000.000,-
(Lima puluh juta rupiah).

Pas:1181

Setiap orang yang taupa hak dengan sengaja mengubah, mcnambah, atau mcngurangi isi clemen
data pada Dokumen Kependudukan scbagimana dimaksud dalam pasal 77 di pidana dan dengan
pidana pcnjara paling lama 2 (Dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,-
(Dua puluh lima juta rupiah).

1'asal82
SeliaI' orang yang tanpa hak mcngakses Data Base Kependudukan sebagaimana dimaksud dalan]
pasal 79 ayat (1) dan/atau pasal 86 ayat (I) di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
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l':ls:l183

Setiap orang alau badan huknm yang tanpa hak mcncetak, mencrbitkan, dan / atau
mendistribnsikan blanko Doknmcn Kependudukan sebagaimana dimaksnd dalall1 pasal 4 hnruf g
di pidana dengan pidana penjara paling lama lO (Sepulnh) tahnn dan dcnda paling banyak
Rp. 1.000.000.000,- (Salu milyar rupiah).

l'asal84

Setiap pcncludnk yang dcngan sengaja Il1cndaftarkan diri scbagai Kcpala Kelnarga alan Anggola
KcInarga lebih dari 1 (Salu) KK scbagaill1ana dill1aksnd dalam pasal 55 ayal (6) di pidana
dengan piclana pcnjara paling lama 2 (Dna tahnn) dan/atan dcnda paling banyak Rp. 25.000.000,-
(Dna pnlnh limajnta rupiah).

P:lsa185

(1) Dalam hal Pejabal dan Pclugas pada penyelcnggara dan inslansi pclaksana melaknkan lindak
pidana scbagaimana dimaksud dalam pasal 82 alan pasal 83, pcjabal yang bcrsangknlan di
pidana dcngan pidana yang sarna ditambah 1/3 (Saln pertiga).

(2) Dalam hal Pejabal dan Pctugas pada penyclcnggara dan inslansi pclaksana mcmbantn
mclakukan tindak pidana scbagaimana dimaksud clalam pasal 81, pcjabat yang bersangknlan
di pidana sesuai dengan ketenlnan Undang-nndang.

l'asal86

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 adalah
tindak pidana Adminislrasi Kependndnkan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

P:ls:l187

(1)

(2)

Scmna Dokumcn Kepcndndnkan yang telah cliterbilkan atan yang lelah ada pada saat
Peratnran Daerah ini di nndangkan dinyalakan telap bcrlakn menurut Peraturan Dacrah ini.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikccualikan untuk KK dan KTP sampai
dengan batas waktu bcrlakunya atau dilerbitkannya KK clan KTP yang sesuai dcngan
ketcnluan dalam Peraluran Dacrah ini.
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l'asal88

Pada saal I'craturan Daerah ini bcrlaku :

a. Pcmerintah memberikan NIK kepada sctiap penduduk paling lambat 5 (lima) tahun;

b. Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam mCllerbitkan dokumen
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun;

c. KTP scumur hidup. yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai
NIK harus disesuaikan dengan Pcraturan Daerah ini;

d. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada pasal 53 ayat (3) tetap berlaku sampai dengan
batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP; dan

e. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan pcnandatanganan
oleh pcjabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) dihapus setclah
database kependudukan nasional terwujud.

HAH XII
KETENTUAN I'ENUTlJI>

Pasal89

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah illi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Nomor: 2 Tal1lln 1997 tent3J1g Penyelenggaraan Pendaftaran Pcnduduk dalam
Kerangka Sistem Informasi Managemen Kependudukan dalam Daerah Kabupaten Tingkat II
Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun
1997) dinyatakan tidak berlaku lagi.

l)asal90

Peraturan pelaks3J1aan I'eraturan Daerah ini harus tclah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan
sejak Peraluran Daerah ini diundangkan.

Pasal91

Pembentukan Unit l'elaksana Tcknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini

diundangkan.
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Pasal92

Peraluran Daerah ini l11ului bcrlaku padu lunggal diundangkan.
Agar seliap orang mengelahuinya, rflemcrinlahkan pcngundangan Peraluran Daerah ini dcngan
pencmpalannya dalam Lcmbaran Dacrah Kabupalen Musi Bunyuasin.

OITETAI'KAN 01
I'AOA TANGGAL

: SEKAYU
: .?:'1.:..r;,:.r:-.~~:::.r;!:.'.:: 2010

OIUNOANGKAN 01 : SEKA YU
PADA TANGGAL : ~.~:~.q.\(I().~i'f.o.:; 2010

,TARIS UAFRAII
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