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PEMERINTAH K/\BUPATEN WONOSOBO

,!

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 1 TAHUN 2OO7

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI

KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang . a.

BUPATI WONOSOBO,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah dapat
berlaku secara . nasional, maka perlu dilakukan penataan
penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara
terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten
Wonosobo.

Mengingat

b.

(e

: 1.

2.

3.

4.

5.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3019 );
Undaitg-Undang Nomor I Tahun 1992 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 33,
Tamoahan Lembaran Republik lndonesia Negara Nomor 3A7a );
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO2 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Republik lndonesia Negara Nomor 4235)",
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4389 ) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan berlaku-nya Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-Un{ang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4548);
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ATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 1 TAHUN 2AO7

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTAR.AN PEhIDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DIKABUPATEN WONOSOBO

,l}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

a. bahwa dengan terah d-itetapkannya peraturan Menteri Daram NegeriNom,r 28 Tahun 200s tentang pedoman penyerenggaraan
Pendaftaran penduduk dan penc"atatan -silii 

di Daerah dapatberlaku secara nasionar, maka perru 
- 
iitrrrtrn penataanpenyelenggaraan dan penerbitan oor<umen tepenououkan secaraterpadu, terarah, terkooidinasi dan berkesinarOrngrn 

;b. bahwa berdasarkan pertimb_angan tersebut huruf a diatas perrumembentuk peraturan DaJrah t"ntrng penyerenggaraan

;r*i*ffi: 
penduduk Dan pencatatan -sipit oi ir6iprt",

Menimbang

Mengingat 1. Undang-Undang
Daerah-daerah
Tengah;

Nomor 13 Tahun 1gS0 tentang pembentukan
Kabupaten dalam Lingkungan "propinsi 

.lawa

2' Undang-t-rndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan(Lembaran Negara Repubrik rndonesia ranln 1gz4 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor 301g );3. Undarrg-undang Nomor" 9 rr'r,r. igoi"?Itrng Keimigrasian(Lembaran Negara Repubrik Indonesia irh;; rcg2 Nomor 33,Tamnahan Lembaran Repubrik rnaonesia N"grr; Nomor 34ra );4' undang-Undang Nomor zg rahun 2oo2rgrtlrrj perrindungan Anak(Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun' 2002 Nomor 10g,Tambahan Lembaran Repubrik lr*.-"* N;il Nomor a23s);5. Undang-undang Nomor 10 Tahun zooa-"t"ntrng pembentukanPeraturan perundang-undangan_ (Lembaran--N"gr* Repubriklndonesia Tahun 2ad4 Nom6r 53, iamb"h;; Lembaran Negara_ Republik lndonesia Nornor a3gg ) ;6' Undang-undang Nomor iz Tahun 2oo4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara.Republik lndonesia'ianun 2oo4Nomor125, Tambaha,n,L:Tpqran Negara n"prUlf[irionesia Nomor 4437)sebagaimana terah diu.bah oerigan uniang-tJnorng Nomor B Tahun
1005 tentang 

. 
penetapan dedaku-nyr- Fuirir,rn pemerintal

Pengganti undang-undang Noror 'a rJr. 200s tentan;Perubahan Uldano;Unaan-g Nomor ez Tr;;. zoo4 tentangPemerintahan Daerah 
lrn"niigL unoang-Ulogil ftembaran NegaraRepulrlik rndonesia Tahun ioos Nom6r 10g, i;bahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor a54g);
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t- rrrKrcurg-Lriluailg rr(-,tnor JJ t anun zvw rgnl€lng Hgnmbangan
Keuangan antar:a Pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah
(Lernbaran Neglra Republik lndonesia Tahun 2oa4 Nombr 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a34;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewehangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor s4,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3g52);
Peraturan Daerah Kabupaten wonosobo Nomor 13 Tahun zoo4
tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabup,ten wonosobo (Lembaran Daerah Kahupaten
Wonosobo Nomor 29 Tahun 2004 Seri D Nomor 3 ); w.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan

BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

MCNETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATATAN SIPIL DI KABUPATEN WONOSOBO .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah irri yang dimaksud dengan:
,1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
2' Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur perangkat daerah sebagai

penyelenggara Pemerintah daerah;,"J. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
4- Karttor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil adalah Kantor pendaftaran

Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo;
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Wonosobo;
6' Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dibawah

kecamatan;
Lurah adalah Lurah diwilayah kecamatan se Kabupaten wonosobo ;

Desa adalah Kesaturan masyarakat hukum yang rnemiliki kewenangan untuk
mettgatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional ;
Kepala Desa adalah Kepala pemerintah desa di Kabupaten wonosobo;
Penduduk adalah. setiap orang baik Warga Negara Republik lndonesia maupun
Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Republik
lndonesia dan telah nremenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;'
Warga Negara lndcnes;a yang selanjutnya disingkat WNI adalah pend-uduk lndonesia
yang berdonrisili di wilayah Daerah;
Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah penduduk yang bukan
Warga Negara lndonesia yang berdomisili di wilayah Daerah;
Penduduk Sementara Warga Negara lndonesia adalah Warga Negara lndonesia
yang bertemuat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnyi ;

Penduduk Sementara Warga Negara Asing adalah adalah Warga ilegar:a Asing yang
memiliki izin keimigrasian dengan izin tinggal terbatas ;

15-v Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai
legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemefintah Kabupaten Wonosobo ya-ng
berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan FepqFlik lndonesia;

d''
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11.

12.

13.
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Tinggalrerbatas dan orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan;
17 - Orang Asing Tinggal Tetap adalah rcrang asing yang berada dalam Wilayah Negara

Republik lndonesia dan telah mendapat izin masuk serta izin tir:ggal tetap dari Kantor

v

dari Kantor lnigrasi;
19. Warga Negar,a lndonesia Tinggal Sementara adalah

bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat
keterangan Tirrggal Sementara (SKTS);

Warga Negara lndonesia yang
tinggal tetapnya dengan Surat

20. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban
dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil ,

pengelolaan inforri.rasi pembangunan sektor lain;
21. Pendaftaran penduduk adalah proses registrasi penduduk yang meliputi pendataan,

pelaporan diri atas peristiwa kependudukan , serta penerbitan dokumen penduduk
beserta identitas, kartu dan keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas /Kantor
Pemerintah Kabupaten meliputi Nomor lnduk Kependudukan (NlK ), Kartu Tanda
Pendud'-tl< (Kl'P) Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan Kependudukan;

22. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus
dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat
keterangan kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk
menetap, tinggal terbatas atau sementara serta perubahan status WNA tinggal
terbatas menjadi tinggal tetap;

23. Pindah dan datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap
karena perpindahan dari tempat yarrg lama ketempat yang baru;

24. Status Penduduk ialah kedudukan seseorang yang menunjukan keadaan,
karakteristik atau ciri-ciri yang memberikan gambaran berdasarkan dengan penduduk
lainnya;

25. Peristiwa perrting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,
kematian, lahir mati, pekawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,
pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan
pei"ubahan jenis kelamin;

26./Dokumen Penduduk adalah keterangan Resmi Hasil pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas/Kantor pemerintah Kabupaten sebagai
alat bukti otentik bagi penduduk ;

27. Nomor lnduk Kependudukan (NlK) adalah nomor identitas pensduduk yang bersifat
unik , tunggal, permanen dan berlaku secara nasional diberikan sekali kepada
seseorang ya 19 terdaftar sebagai penduduk suatu kablrpaten;

28. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau
suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan orang
lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga;

29. Kepala Keluar"ga adalah :

l. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan
darah maupun tidak dan bertanggung jawab terhadap keluarga;

ii. Orang yang bertempat tinggal seorang diri ;

iii. Kepala Kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang
bertempat tinggal bersama-sama ;

30. Anggota Kelurarga adalah orang yang menjatin kehidupan bersama dan bertempat
tinggal dengan kepala keluarga, karena adanya hubungan darah , perkawinan atau
ikatan lainnya;

31. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas/Kantor Kabupaten, camat, Kepala
Desa/Lurah yang mendapat limpahan kewenangan didalam penyelenggaraan-
penyelenggaraan administrasi kependudukan dari Bupati;

32./Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama ,

susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarEa

selanjutnya disingkat KK;

lmigrasi;
18. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang

Negara Republik lndcnesia dan telah mendapat izin masuk
berada dalam Wiiayan

serta izin tinggal terbatas

berisi elemen data tentang jati diri ,

dan perubahan keadaan yang dialami .,/
/'

,?

33. Biodata Penduduk adalah keterangan yang
informasi, dasar serta riwayat perkembangan
penduduk sejak saat kelahiran;

9.
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36.

37.

35.

38.

39.

a!am, kerusuhatt sosiai dan pendtl-duk terbelakang;
Surat Keterangan Kependudukah adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah
melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialami, melipuit
Surat Keterarrgan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan l-ahir Mati; Surat
Keterangan Pindah dan Datang, Surat Keterangan Datang /Pindah dari/Ke Luar
Negeri, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat keteSangan tempat Tinggal, dan
Surat Keterangan Kependudukan yang lain;
Sistem lnformasiAdministrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah
perangkat lunak yang disiapkan oleh Departemen Dalam Negeri untuk
memfasilitaskan perekaman, pengiriman, pengolahan data hasil pendafaran
penduduk dan pencatatan sipil melalui jaringan komunikasi data elektronik untuk

digrnakan dalarn per:erbitan dokumen penduduk dan pelayanan publik lainnya;
gutu Mutasi Penducluk adalah buku yang digunakan utrtuk mencatat perubahan

setiap peristjwa penting dan per,stiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan

status anggota keluarga sesuai dengan nomor unit KK di Desa / Kelurahan;
Buku lnduk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang mencatat

keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap

keluarga dan diperbaharui minimal sekali setiap tahun sebagai bukti bahwa yang

bersangkutan n:,enjadi penduduk di Desa / Keluarga Untuk Penduduk tinggal
sementara cian Orang Asing dibuat BIP Sementara ;

Bank Data Kependudukan di kabupaten adalah unit kerja dinas/kantor kabupaten
yang memilil<i fasilitas untuk menyimpan data kependudukan.

v

(1)

Y, e)

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap Penduduk berhak mendapatkan pelayanan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk.

Pasal 3

Setiap Pend'tduk wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Kabupaten.
Kewajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini termasuk juga kewajiban
untuk melapcrkan setiap mutasi biodata yang terjadi^

BAB III
NOMOR rNDUK KEPENDUDl.JKAN (NlK)

Pasal 4

Setiap penduduk wajib memiliki Nomor lnduk Kependudukan (NlK).
NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftarkan sebagai
pen{uduk di wihyah,kabupaten.
[*]K,seseorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh
pdnduduk lain.

(1)
(2)

(3)
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Bagian Kesatu
Pelaporan Kelahiran dan Kelahiran Mati

Pasal 5

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan setempat
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kelahiran.

(2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dicatat dalam
Buku lnduk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran dan KK yang
ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang.

il

Pasal 6

(1) Kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib
kepada Penrerintah Desa / Kelurahan setempat .

(2\ Pelaporan scbagaiman dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterbitkan Surat
Lahir Mati.

dilaporkan

Keterangan

Y
Bagian Kedua

Pelaporan Kematian

' Pasal 7

(tl Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 3 ( tiga ) hari setelah kematian.

(2) Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dicatat dalam
buku lnduk dan Bukr, Mutasi penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian
dan KK yan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan

Pasal B

Setiap perpindatran PenCuduk darr Penduduk Sementara wajib didaftarkan kepada
Pernerintah Desa.tKelurahan setempat .

Pasal 9

(1) Setiap perpindahan Penduduk WNI dicatat dalam buku lnduk dan Buku Mutasi
Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh
camat.

(2) Setiap perpindahan penduduk WNA dan Penduduk Sementara dicatat dalam buku
Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang
ditanda tangani oleh camat.

Pasal 10

Perpindahan Perrduduk dan Penduduk Sementara dalam Lingkungan satu Desa I
Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat
Keterangan Pindan.

U
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rengallaran neoalangan

Pasal 11

(1) Kedatangan penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan wajib didaftar kbpada
Pemerintah Desa / kelurahan setempat dalam jangka waktu 14 (empat belas ) hari
sejak tanggal keoatangannya.

(2) Kedatangan penduduk WNA dan WNI yang diakibatkan perpindahan antar daerah
dalam Wilayah Negara Republik lndonesia Wajib didaftar kan kepada Bupati dalam
jangka waktu selarnbat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal
kedatangannya.

(3) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) Pas;:l ini dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat bagi WNI
dan WNA.

Pasal 12

(1) Pendaftaran kedatangan Penduduk WNI diterbitkan surat Bukti Pendaftaran
Penduduk Baru, dan KK serta dicatat dalam Buku lnduk Penduduk.

(2) Pendaftaran Kedatangan Penduduk WNA diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran
Penduduk Baru WNA dan KK serta dicatat dalam buku lnduk Penduduk.

€ (3) Pendaftaran PenCurluk Sementara diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran
Penduduk Sementara serta dicatat dalam buku lnduk Penduduk sementara.

Bagian l(elima
Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 13

(1) Perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari instansi
benuenang wajib diiaporkan kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

(2). Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil mencatat perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan
Status Kewarganegaraan.

(3). Perubahan titatus Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1t dan ayal (2) Pasal ini dapat diterbitkan NIK dan KK.

Bagian Keenam
PeruLrahan Status Kependudukan WNA

Pasal 14

(1) Perubahan Status kependudukan dari penduduk orang asing menjadi Penduduk
orang asing tinggal tetap, diberikan setelah yang berangkutan memperoleh Kartu lzin
tinggal tetap dari kantor lmigrasi.

(2) Perubahan Status kependudukan sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini
wajib didaftarkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk memperoleh Surat
Keterangan Pendaftaran Penduduk Baru.

(3) Pendaftar perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini
diterbitkan NIK dan KK

Bagian Ketuiuh
lvlutasi Biodata

Pasal 15

Setiap terjadi mufasi Biodata wajib didaftarkan kepada Pemerintah Desa I Kelurahan. '

Z.

r.



Pendaftaran Mutasi_Biodata sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini dicatatdalam Buku lnduk'Penduduk Oan eufu Mutasi Penduduk untuk Oli"iOitfr, [K ;;;';i;,
KTP.

BAB V
KARTU KELUARGA (KK)

Pasal 17

(1) Setiap Kepata Keluarga wajib memiliki KK.(2) Dalam KK dicatat data kepala Keluarga dan data semua anggota Keluarga.

Pasal 1B

(1) KK ditandatan_gani oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati dalam rangkap 4
(empat) dan diberikan rnasing-masing untuk:
Kepala Keluarga ( Lembar pertama 

)
Kepala Rukun Tetangga atau RT (Lembar Kedua)
Kepala Desa / Kelurahan (Lembar Ketiga )
Pejabat yangl benruenang (Lembar Keempat)(2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
permohonan perrduduk wNl atau orang Asing Tinggal reiap.(3) Penduduk WNI atau orang Asing Tinggal TeGp sJuagaiman dimaksud pada ayat (2)
hanya dapat didaftar Calam satu KK.(4) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :a. Formulii untuk permohonan KK baru atanr Kti untuk [6nduduk yang pindah darr

tinggal b91ryma keluarga lain di daerah tujuan atau penduOur< vlng ditinggal
pindah cleh Kepala Keluarga ; danb. Blangko KK.

(5) KK berlaku untuk selantanya selama tidak ada perubahan keanggotaan keluarga.

\9

BAB VI
KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

Pasal 19

(1) Setiap Penduduk baik WNI maupun orang asing tinggal tetap yang telah berusia 17tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTp.(2) Seriap pendr,duk hanya memiliki 1 (satu) KTp.

Pasal 20

(1) KTP berlaku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang dengan diterbitkan KTp baru .(2) Bagr pendud'.rk wNl yang berusia 60 lenam prtrti ) tah-un keatas diberikan KTp yang
berlaku seumur hidup .

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, hanya berlaku bagi Warga
Negara Indonesia yang bertempat tinggal t-etaf .'(4) Selambat-larnbatnya dalam jangka waftu 14 ( empatbelas ) hari sebelum masaberlakunya KTP habis, pen!udu! yang bersangkutan diwajibkan mengalutan
permohonan untuk memperoleh KTp baru .(5) Setiap penduduk wajib mengajukan persyaratan permohonan KTp sendiri danapabila terp"rksa bisa diwakilkan keluarganya dengan disertai surat kuasa yang
diketahui _ofen Kepalapesa / Kelurahan setempat .(6) Pengurusan t(TP dilarang meldlui perantara atau biro jasa.

4--'./



(1)
(2)

KTP ditandatangani oleh Pejabat yqng diberi wewenang oleh Bupati .

KTp wajib clibiwa oleh yang berdangkutan setiap meninggalkan rumah / tempat

\,

tinggal sebagai identitas diri .

(3) KTF berlaku-secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan

publik

Pasal 22

(1) penduduk yang kehilangan KTP diwajibkan segera melapor ke Kepolisian untuk

mendapatkan Surat Keterangan Kehilangan KTP .

(2) penduduk scbagaimana dimaksud pada ayat ('1) Pasal ini, wajib mengajukan KTP

baru sebagaimana ketentuan Pasal 20 dengan melampirkan Surat Keterangan

Kehilangan KTP dari Kepolisian setempat .

BAB VII

PENDAFTARAN PERPINDAHAN PENDLJDUK ANTAR NEGARA
Bagian Kesatu

Pendaftaran Perpindahan Penduduk wNt ke Luar Negeri

Pasal 23

(1) pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran perpindahan penduduk Warga

l.legara lndortesia ke luar negeri .

(2) peipindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal.ini

dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1

(satu) tahun .

Pasal 24

pendaftaran perpindahan pendudull sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayal (2)

dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah ke

Luar Negeri dan disalrkan Camat setempat .

Pasal 25

(i) Surat Pengantar Pinrlah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepada

Kantor penclaftaran Penduduk dan Catatan Sipil sebagai dasar penerbitan Surat

Keterangan Pindah ke Luar Negeri .

Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal

ini digunakan sebagai salah satu lyarat dalam pengurusan paspor .

FendLftaran penduduk WNI ke luar negeri menggunakan formulir
a. Surat Perrgantar Pindah ke Luar Negeri untuk WNI;
b. Surai Keterarrgan Pindah ke Luar Negeri untuk WNl.

Bagian Kedua
Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 26

pemerintah Kabupaten lnelakukan pendaftaran kedatangan WNI dari luar negeri '
pendaftaran kedatangan WNI sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakykan oleh

Kantor pendaftararr Penduduk dan Catatan Sipil dengan menerbitkan Surat

Li

(2\

(3)

(1)
(2)

Keterangan Datang dari Luar Negeri .

(3) Surat KLterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimasud pada ayat'(2)

digunakan sebagai dasar :

a. Penerbitan KK dan ;

b. Penerbitan KTP. 
f,/



(1)

(2)

Pendaftaran kedatangan WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh
Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk
paling lama 14 ( empat belas ) hari kerja terhitung sejak kedatangan di Kabupatgn.
Pendaftaran kedatangan WNI dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

irenggunakan formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.

BAB VIII
PENDAIJTARAN KEDATANGAN ORANG ASING DARI LUAR NEGEF.I

Pasal 28

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari luar negeri :

a. Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal
terbatas .

b. Orang Asing yang telah berada di
tinggalterbatas .

lndonesia dan telah mengubah status menjadi izin

Pasal 29

\r, (1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dilakukan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk
dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari

kerja sejak diterbitkan lzin Tinggal Terbatas .

(2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal .

(3) Surat Keterarngan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
kepada Orarrg Asing tinggal terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya lzin
TinggalTerbatas .

(4) Pendaftarep kerjatangan Orang Asing dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada

ayat (2\ menggunakan :

a. formulir Fendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas;
b. blangko Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Pasal 30

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas
yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap .

Pasal 31

Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi
penduduk Crang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
dilakukan oleh Kantcr Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil paling lama 14
(empat belas) hari kerja sejak diterbitkan lzin Tinggal Tetap.
Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi
penduduk orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi
penduduk Orang Asitrg Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayal (2)
menggunaka;n formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.

b

(1)

(2)

(3)

i+li



. rENl,Ar TAr(AN Ktrr-tNUAHAN PENDUDUK ORANG ASING
KE LUAR NEGERT

Pasal 32

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas
atau orang Asing Tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri .

Pasal 33

(1) P.endaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke Iuar negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan-Catatan
.Sipil dengan pengisian formulir keterangan pindah ke luar negeri.(2) Pengisian formulir keterangan pindah ke luar negeri sebaglimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan olen penduduk Orang Asing di Kantor Pendaftaran Penduduk dan
Catatan Sipir.

(3) Pendaftaran kepindahan penduduk orang asing ke luar negeri sebagaimana
dimaksud pada ayal (2) menggunakan formulir keterangan pindlh ke luai negeri
untUk orang.asing.

BAB X
SURAT KE IERANGAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEMENTARA (SKPPS)

Pasal 34

(1) Penduduk Sementara maupun Pendurluk WNA yang belum memiliki Surat
Keterangan kependudukan dari kantor lmigrasi, wajib memiliki SKPpS .(2) Setiap pendrrduk sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini hanya dapat memiliki
satu SKPPS .

(3) SKPPS berlaku sesuai dengan karu izin tinggal sementara (KITAS) dari kantor
lmigrasi dan mar<simal 2(dua) tahun sejak dikelrlarkan .(4) SKPPS berlaku. sesuai dengan kartu izin tinggal menetap (KITAB) dari kantor
lmigrasi dan maksimal S(limaftahun sejak dikeluarkan .(5) Bagi Penduduk WNA sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Wajib
memperpanJang SKPPS apabila telah habis masa berlakunya .(6) 9KPPS yang hilang dapat diganti baru setelah yang oersangkutan menyerahkan
Surat Keterangan Laporan Kehilangan dari kepolisian .-(7) SKPPS yang r.usak yvaijb diganti baru dan untuk penggantiannya yang bersangkutan
wajib menyer'ahkan SKPPS yang rusak .

BAB XI
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 35

(t) Pemerintah kabupaten melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan
yang diterimar dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh)
hari sejak tanggal kelahiran.

(2) Pencatatn kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan setelah :

a. Mendapatkan persetujuan Bupati bagi warga Negara lndonesia ; atau
b. Mendapat Penetapan Pengadilan bagi Orang Asing.

(3) Pencatatan ke_lahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diierbiikan Kutipan
Akta Kelahiran. 
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(1)

(2)

qrmaKsLts paaa ayar ( t, qroenKan Kepaoa pemououK ranpa otpungpr Dlaya.
,F

Pasal 36

(1) Data hal tenrpat peris'riwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisilli,
Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran
sebagaiman dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) bertanggung jawab memberitahukan
hal dimaksud kepada unit kerja yang mengelola perrdaftaran penduduk dan
pencatatan sipil wilayah tempat domisilli.

(2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya
dilakukan oleh Pejabat Pencatat sipil di Kabupaten tempat ditemukannya anak
berdasarkan laporan oranE yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan.

(3) Pencatatan peristiwa kelahiran menggunakan :

a. Formulir pelaporan kelahiran;
b. Formulir surat keterngan kelahiran;
c. Formulir pelaporan kelahiran di luar domislli orang tua;
d. Formulir kelahiran Orang Asing;
e. Register akta kelahiran;
f. Klrtipan akta kelahiran.

Pasal 37

Anak dari Warga Negara lndonesia atau Orang Asing Tinggal Terbatas dan Tinggal
Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke lndonesia dan tinggal di
wilayah kabupaten Wonosobo dicatat oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan
Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 ( tiga puluh ) hari kerja
sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.
Pencatatan peristiwa kelahiran di luar negeri menggunakan formulir pelaporan
kelahiran Wt{l di luar negeri.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 38

(1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat Kantor Pendaftaran Penduduk dan
Catatan Sipil [6p6ssarkan laporan penduduk paling lama 60 (enam puluh) hari sejak
kelahiran,

(2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)direkam dalam bank
data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan
lahir mati.

(3) Pencatatan preristiwa lahir mati menggunakan :

a. Formulir pelaporan lahir mati,
b. Surat keterangan lahir mati,
c. Formulir pelaporan lahir mati Orang Asing.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Pasal 39

(1) Pekawinan bagi yang bukan beragama islam yang telah dilakukan menurut hukum
agama dan kepercayaannya yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Wonosobo
dicatat oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang dilaksanakan di
wilayah Kabupaten Wonosobo paling lama 60 ( enam puluh ) hari kerja sejak perrstiwa
perkawinan.

(2) Pencatatan perkawinan antar Wt\lA dapat dilakukan oleh sesuai pedoman yang
berlaku. n /n,,v



v

pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan. . -./
u 

Pasal 40

(1) Bagi pendudr.rk Kabupaten Wonosobo yang melaksanakan perkawinan di luar negeri
dicatat oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil paling lanra 1 (satu)
tahun sejak y'ang bersangkutan kembali di Wonosobo.

(2) Pencatatan;terkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) direkarn dalam bank
data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar
negeri.

(3) Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menggunakan :

a. Formulir pelaporan perkawinan
b. Register akta perkawinan ; dan
c. Kutipan akta perkawinan.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 41

(1) Pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan putusan pengadilan dicatat oleh
Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

(2') Pembatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register
akta perkawinan.

(3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan formulir pencatatan pelaporan pembatalan perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 42

Perceraian yang telah mendapatk..,n penetapan pengadilan dicatat oleh Kantor
Pendaftaran Penrluduk dan Catatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah
mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya.

Pasal 43

(1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Pejabat Pencatat
Sipil mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada
register akta perkawinan, mencabut kutipan akta perkawinan dan menerbitkan
kutipan akta perceraian.

(2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan pencatatan peristiwa
perkawinan, unit kerja yang mencatat peristiwa perkawinan dan menerbitkan kutipan
akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada unit kerja
yang mencatat peristiwa perkawinan.

(3) Pencatatan p,eristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada a';:t (2) mc;gg:::,:ll::,
a. Formulir pelaporan perceraian;
b. Register akta perceraian; dan
c. Kutipan al<ta perceraian.

E/
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Pasal 44 '

(1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh
Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat
pencatat sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk
catatan Pinggir.

(3) Pencatatan Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayal (2) menggunakan
formulir pencatatan pelaporan pengangkatan anak.

iagian Ketujuh
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 45

(1) Pengakuan anak luar kawin dicatat oleh Pejabat Pencatata Sipil pada Register Akta
Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari
anak yang bersangkutan.

(2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksut pada ayat (1)menggunakan :

a. Formulir pelaporan pengakuan anak;
b. Register Akta pengakuan anak;
c. Kutipan l\kta pengakuan anak.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 46

(1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat disahkan
pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.

(2) Pengesahan anak sebagimana dimaksud pada ayat (1)di catat oleh Pejabat Pencatat
Sipil dalam Register Akta Perkawinan Orang Tuanya dan pada Register Akta
Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan.

(3) Pengesahan anak sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa
melalui pengakuan anak.

(4) Pengesahan anak sebagimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan
pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Pencatatan Pengesahan anak sebagimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan
Formulir pencatatan pelaporan pengesahan anak.

Bagian Kesembilan
Pencatatan l(ematian

Pasal 47

(1) Pemerintah l(abupaten melakukan pencatatan setiap kematian dengan jangka waktu
paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.

(2) Pencatatan ltematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan setelah mendapat izin atasan Pcjabat Pencatat Sipil.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayal (2) menggunakan :

a. Formulir pelaporan kematian
b. Surat keterangan kematian
c. Register akta kematian ;dan
d. Kutipan akta kenratian 
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(1) Pencatatan kenratian sebagia*rnl dimaksud dalam Pasal (47) ayat (2) dilakukan
oleh Pejabat Pencatat Sipil datam Register Akta Kematian dan sebagai catatan
pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan
Akta Kematian.

(2) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, unit kerja yang
menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan kepada unit kerja yang mengeloia pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.

(3) Pencatatan kenratian sebagaimana pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan

kematian diluar dornistli.

Pasal 49

(1) Kematian \Aiar5;a tlegara lndonesia diluar negeri dicatat oleh Kantor Pendaftaran
Penduduk dan Catatan Sipil berdasarkan laporan keluarga peling lama 60 (enam
puluh) hari kerja, sejak keluarga yang bersangkutan kembali xe lndonesia.

(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksut pada ayat (1) menggunakan formulir
pelaporan kematian WNI di luar negeri.

(3) Pencatatan xernatian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam bank data
kependuduk;n nasional dan diteroitkan tanda bukti pelaporall kematian luar negeri.

Pasal 50

(1) Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Tinggal Terbatas di luar negeri dicatat oleh
Kantor Pendudrrkan dan Catatan Sipil tempat domisili yang bersangkutan
berdasarkan laporan keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak kedatangan.

(2) Pencatatan i<ematian sebagaimana dimaksut pada ayat (1) direkam dalam bank data
kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

(3) Pencatatan bagaimana dimaksut pada ayal (2) menggunakan formulir pelaporan
kematian Orang Asing.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 51

(1) Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil mencatat perubahan nama kecil
yang telah menciapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

(2) Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil mencatat perubahan nama keluarga
yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling
lama 30 (tigai puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia.

(3) Perubahan nama sebagaimana dimaksut pada ayat (1) dicatat oleh pejabat Pencatat
Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bcntul: cat:t:: p::Eg::.

(4) Pencatatan Perubal'lan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan
f;;nnulir pelaporan pei'ubahan nama kecil/nama keluarga.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 52

(1) !(antor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil mencatat peristiwa penting lainnya
yang telah m,:ndapatkarr penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak diterimarnya salinan penetapan pengadilan 
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(1)
(2\

,r.encara[ urp{ Paoa reglsler oan nuupatr AKta-aKta ualatan utpil oatam DemuK calatan
pinggir. t(3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada aylt (2)
menggunaka,r formuiir pelaporan peristiwa penting lainnya.

Bagian Keduabelas
Pembatalan Akta

Pasal 53

Akta catatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan.
Kantor Penoaftaran Penduduk dan Catatan Sipil wajib mencatat pembatalan akta
yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak diterimannya salinan putusan pengadilan.
Pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dicatat dalam register akta.
Pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayal (2) direkam dalam bank data
kependudukan nasional.
Pencatatan pembatalan akta dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir
pelaporan pembatalan akta.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 54

(1) l(antor PenCaftaran Penduduk dan Catatan Sipil mencatat perubahan
kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
seiak penetapan/pengesahan.

(2\ Perubahan liewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh
pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan siprl dalam bentuk catatan pinggir.

(3) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) menggunakan
formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di lndonesia, dan
formulir perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNl.

Pasal 55

(1) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Republik lndonesia
berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Akta-
akta catatan :sipil.

(2) Pencatatan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pad: a'y:t (1)
menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di
luar negeri.

Pasal 56

Pemerintah Kabupaten Wonosobo mencabut dokunren KTP dan KK Penduduk yang
berubah setatus kewarganegaraan lndonesia menjadi Warga Negara Asing.

BAB XII
PEI.,JGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 57

(3)
(4)

(5)

w

\d

paten .

/-

(1) Data kependudukan merupakan ciokumen Pemerintah Kabu



pendaftaran fieniluduk dilaksanakan oleh aparat kependrrdukan -

F

Bagian Kedua
Pengelolaan Data

Pasal 58

Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk
dilaksanakan olel"r Kantor Fendaftaran Penduduk dan catatan sipil .

Pasal 59

Data kependudullan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk
menjadi dokumeri Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil .

4m

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 60

(1) Kepala Desa / Kelurahan wajib melaporkan data
wilayahnya kepada camat setiap bulan .

(21 Camat wajihr melaporkan data hasil pendaftaran
Bupati setiap bulan.

hasil pendaftaran penduduk di

penduduk diwilayahnya kepada

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1)
Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayal (2) dan Pasal 34 ayat (1), ayat
(5) dan ayat (7) Peraturan Daerah ini, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga)'buian
atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) .(2) Tindak pidana sebagair:nana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

(1) Selain oleh Pr:jabat Penyidik Polri yang berwenang melakukan penyidikan terhadap
semua tindak pidana, kewenangar, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Fenyidik

- Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya.
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipii seperti

tersebut pada ayat (1) memiliki kewenangan terbatas sesuai dengan Undang-undang
dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri 

.

(3) wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adarah :

a. Menerima, mencari Can mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan
berkenaan Cengan tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai keterangan orang atau
badan hukrtm tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk;

c. Meminta keterangan dan barang bukti pada orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
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pidana dibidang Penyelenggara?n Pendaftaran penduduk;

e. Melakukan penggeledahan dntuk mendapatkan barang bukti pemdukuan,
pencatatan dan dckumen lain serla melakukan penyitaan terhadap barang bukti
tersebut;

f. Meminta bantuan teitaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
Menyuruh, berhenti, melarang seorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen
yang dibavra sebagaimana yang dimaksud dalm huruf c;
Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk;
Memanggil orang untuk didengar atau keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau sanksi;
Menghentil<an penyidikan;
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk menurut hukum yang dapat
dipertangg :rng jawabkan.

(4) Penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan wajib menyampaikan hasil
penyidikan sebagaimana dimaksr.rd pada ayat (1), kepada Penuntut Umum sesuai
dengan tetentuan yang diaturdalam Undang-undang Nomor:8 Tahun 1g81 Tentang
Hukum Acara Pidana .

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati .

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan peraturan Daerah
ini dengan penen:patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo .

Ditetapkan di Wonosobo

OSOBO

ARIF
onosobo

Ianuari 2(it:/

LEMBAMN DAERAH
NOMOR..T

g.

h.

J.

k.

b/ a tanggal 12 Januari 2007

KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2OO7
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RANCANGAN PERATURAN DAERAFI KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 1 TAHUN 2OO7

t.

Pasal 1 s/d Pasal 26
Pasal 27 ayal(1\

Pasal 28 s/d'Pasal 64

lt.

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK PENCATATAN SIPIL
DI MBUPATEN WONOSOBO

PENJELASA.N UMUM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah, daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur lemua urusan
pemerintahan diliuar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam
undang-undang.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi
pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang
bertujuan pada pe_ningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam pasal 14 huruf I Undang--
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; urusan wajib yang
menjadi kewenangan pemerintahan daerah adalah petayanan kependudukan-dan
catatan sipil.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut diatas Departemen dalam Negeri telah
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor g4 Tahun 2003 tentang Spesifikasi,
Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kaitu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku
Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas dan tuntutan perkembangan keadaan
masyarakat, maka Pemerintah Daerah perlu mengadakan penataan
penyelengg'braan dan penerbitan dokumen kependudukan seclra terpadu, terarah,
terkoordinasi dan berkesinambungan yang dapat berlaku secara nasional yang
diruangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Cukup jelas
Hari kerja untuk Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah
hari Senin sampai dengan hari Sabtu .

Cuk'rp jelas


