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BERITA  DAERAH 

KOTA SEMARANG 

NOMOR 13  TAHUN 2005 SERI E 

 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMOR 13 TAHUN 2005 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL 

DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 

WALIKOTA SEMARANG, 

Menimbang  :  a.  bahwa sebagai tindak lanjut dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 

Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 

dan Pencatatan Sipil di Daerah maka peraturan di bidang 

penyelenggaraan pencatatan sipil perlu disesuaikan derigan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri dimaksud. 

b. bahwa Keputusan Walikota Semarang Nomor 470/317/2000 dipandang 

sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali; 

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas dipandang perfu 

diterbitkan pengaturan pencatatan sipil dalam kerangka Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Walikota 

 

Mengingat : 1. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil untuk Golongan 

Eropa; 

2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil untuk 

Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatsblad 1919 

Nomor 81; 

3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipif bagi c; ang 

Indonesia yang telah diubah dengan Staatsblad 1927 Nomor 564; 

4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi bangsa 

Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah 

dengan Staatsblad 1936 Nomor 607; 

5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 

18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1647); 

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 
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7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019),; 

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Kemigrasian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3474); 

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4389); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975       

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 3050); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya 

Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3079); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan 

Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 3730); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah 

Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta 

Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa                  

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 

16. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan Pengganti 

Dokumen Penduduk bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di 

Daerah 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 

Sipil di Daerah; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang 

Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, 

Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan 

Sipil; 
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20. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 

125 Tahun 2003 - Nomor 532 Tahun 2003 tentang Pelaporan 

Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk; 

21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kota Semarang. 

 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL DALAM KERANGKA 

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1  

Dalam Peraturan Walikota ini  yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Semarang; 

2. Walikota adalah Walikota Semarang; 

3. Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil adalah Dinas Pendaftaran Penduduk 

dan Catatan Sipil Kota Semarang; 

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota 

Semarang; 

5. Camat adalah perangkat daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan; 

6. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang bersangkutan; 

7. Sistem Informasi Administasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah 

suatu sistem informasi yang mendayagunakan tehnologi informasi untuk 

penyelenggaraan pelayanan kepada penduduk dalam melakukan transaksi 

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pelayanan data informasi yang dihasilkan 

dari data base; 

8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah 

serta bertempat tinggal di Kota Semarang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

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

orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara 

Indonesia 

10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia; 

11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas 

penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar 

sebagai penduduk Kota Semarang 

12. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang 

pada register catatan sipil yang disediakan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan 

Catatan Sipil yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 
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13. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, 

kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan 

dcir, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan perubahan 

peristiwa penting lainnya; 

14. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap 

anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung 

anak tersebut; 

15. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan 

perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang swami isteri; 

16. Pengangkatan anak adalah perbutan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan 

kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas 

perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga 

orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan; 

17. Perubahan akta adalah perubahan yang terjadi pada akta catatan sipil sebagai akibat 

perubahan data selain kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian; 

18. Pejabat Pencatat Sipil.adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang 

dialami seseorang dan atau keluarganya pada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil 

yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan; 

19. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah Unit Kerja 

Pelayanan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Kecamatan dan Kota yang 

memiliki fasifitas untuk melakukan perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil 

pendaftarn penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, serta 

penyajian informasi kependudukan 

 

Pasal  2 

(1) Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pencatatan sipil melakukan 

a. Pencatatan peristiwa penting, meliputi : 

1. Kelahiran; 

2. Kematian; 

3. Perkawinan; 

4. Perceraian; 

5. Pengakuan Anak 

b. Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi : 

1. Akta Kelahiran; 

2. Akta Kematian; 

3. Akta Perkawinan; 

4. Akta Perceraian; 

5. Akta Pengakuan Anak 

c. Perubahan akta catatan sipil karma terjadinya peristiwa penting, meliputi  : 

1. Pengangkatan anak; 

2. Pengesahan anak 

3. Perubahan nama 
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4. Perubahan kewarganegaraan; 

5. Peristiwa penting lainnya.  

(2) Penyelenggaraan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas 

Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil 

 

BAB II 

REGISTRAR 

Pasal 3  

Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia di kelurahan dilaksanakan oleh registrar 

 

Pasal 4 

Registrar sebagaimana dimaksud Pasal 3 diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipii 

yang memenuhi persyaratan 

 

BAB III 

PEJABAT PENCATATAN SIPIL 

Pasal 5 

(1) Pejabat Pencatat Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Pendaftaran 

Penduduk dan Catatan Sipil. 

(2) Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Walikota dari 

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usul Kepala Dinas Pendaftaran 

Penduduk dan Catatan Sipil 

 

Pasal 6 

(1) Pejabat Pencatat Sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, 

mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatat pinggir 

pada akta-akta catatan sipil.. 

(2) Dalam hal Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan, Walikota 

dapat menunjuk Pejabat lain clan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil 

 

BAB IV 

PENCATATAN SIPIL 

Bagian Pertama 

Pencatatan Kelahiran 

Pasal 7 

(1)  Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orangtua atau keluarganya kepada Dinas 

Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil selambat-lambatnya. 

a.  60 (enampuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi mereka yang tunduk pada 

Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil untukGolongan 

Tionghoa, Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang 

Indonesia, Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa 

Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Staatsblad 
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b.  10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi mereka yang tunduk pads 

Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa. 

(2)  Pencatatan kelahiran yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud 

ayat (1) dilaksanakan setelah 

a.  Mendapat persetujuan Walikota, bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 

1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia, Staatsblad Tahun 

1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura 

dan Minahasa dan Non Staatsblad. 

b.  Mendapat penetapan Pengadilan Negeri bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad 

Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Colongan Eropa dan Statsblad Tahun 

1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa. 

(3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat 

Pencatat Sipil dalam Register Akta dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 

(4) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana 

dimaksud ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya. 

 

Pasal  8 

(1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, pencatatan dan 

penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) Dinas Pendaftaran 

Penduduk dan Catatan Sipil wajib memberitahukan hal dimaksud kepada unit kerja yang mengelola 

pendaftaran penduduk dan pencatatan silil diwilayah tempat domisili. 

(2) Pencatatan Kelahiran bagi  anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usul nya dilakukan 

berdasarkan laporan orang yang menemukan dan didukung dengan bukti-bukti lain yang 

menguatkan. 

(3) Pencatatan peristiwa kelahiran menggunakan : 

a. formulir pencatatan kelahiran, dengan model F-PL/CAPIL; 

b. formulir pelaporan kelahiran diluar domisili orang tua, dengan kode F-2.03; 

c. formulir kelahiran orang asing, dengan kode F-2.04; 

d. register akta kelahiran; dan 

e. kutipan akta kelahiran. 

 

Pasal  9 

(1) Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang Asing Tinggal Terbatas dan Tinggal 

Tetap yang dilahirkan di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau 

keluarganya kepada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil selambat-

lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sejak orangtua / keluarga yang bersangkutan 

kembali di Indonesia untuk pemutakhiran biodata. 

(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan tanda bukti pelaporan 

kelahiran luar negeri 

(3) Pencatatan peristiwa kelahiran di luar negeri menggunakan formulir pelaporan kelahiran 

WNI di luar negeri, dengan kode F-2.05 
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Bagian Kedua 

Pencatatan Perkawinan 

Pasal  10 

(1) Setiap perkawinan yang sah dan atau telah dilangsungkan menurut hukum agama yang 

bersangkutan oleh Pemuka Agama selain agama Islam wajib dilaporkan kepada 

Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil selambatlambatnya 60 (enampuluh) 

hari kerja sejak yang bersangkutan melakukan perkawinan menurut hukum agama. 

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatat 

Sipil dalam Register Akta dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan masing-masing 

untuk suami dan untuk isteri. (3) Pencatatan perkawinan bagi Penduduk beragama 

Islam dilakukan pendataan melalui kerjasama dengan Kantor Departemen Agama 

 

Pasal  11 

Pencatatan perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan 

Sipil sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal  12 

(1) Penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri, wajib melaporkan pes 

kawinar,nya kepada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil selambat-

lambatnya 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia. 

(2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) direkam dalam bank data 

kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan di luar negeri. 

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

menggunakan : 

a.  formulir pelaporan perkawinan, dengan kode F-2.09;  

b.  register akta perkawinan;  

c.  kutipan akta perkawinan 

 

Bagian Ketiga 

Pencatatan Pembatalan Perkawinan 

Pasal 13 

(1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas 

Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipif selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari kerja 

sejak pembatalan perkawinan ditetapkan oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat catatan pinggir pada register akta 

perkawinan dan menarik kutipan akta perkawinan yang bersangkutan dan mengeluarkan 

tanda bukti pembatalan perkawinan. 

(3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan 

formulir pencatatan peiaporan pembatalan perkawinan dengan kode F-2.10 
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Bagian Keempat 

Pencatatan Perceraian 

Pasal 14 

(1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Pendaftaran Penduduk 

dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari kerja sejak diterimanya salinan 

putusan/penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dicatat oleh Pejabat 

Pencatat Sipil dalam Register Akta dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian 

masing-masing untuk mantan suami dan mantan isteri, dan memberikan catatan 

pinggir pada Akta Perkawinan yang bersangkutan, serta menarik Kutipan Akta 

Perkawinan yang dimiliki. 

(3) Pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam dilakukan pendataan melalui 

kerjasama dengan Kantor Departemen Agama/Pengadilan. 

 

Pasal  5 

(1) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat Pencatatan peristiwa 

perkawinan, pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana 

dimaksud Pasal 14 ayat (2) wajib memberitahukan hal dimaksud kepada Unit kerja yang 

mengelola Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat pencatatan 

peristiwa perkawinan. 

(2) Pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan : 

a. formulir pelaporan perceraian, dengan kode F-2.1 i,  

b. register akta perceraian 

c. kutipan akta perceraian. 

 

Pasal 16 

(1) Penduduk yang melaksanakan perceraian di luar negeri, wajib melaporkan 

perceraiannya kepada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil selambatlambatnya 30 

(tigapuluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia. 

(2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (i) direkam dalam bank data 

kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perceraian di luar 

negeri. 

 

Bagian Kelima 

Pencatatan Kematian 

Pasal  17 

(1) Setiap kernatian wajib dilaporkan keluarganya atau pihak lain yang 

berkepentingan kepada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil selambat-

lambatnya 

a. 60 (enampuluh) hari kerja sejak tanggal kematian, bagi mereka yang tunduk pada 

Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil untuk Golongan 

Tionghoa, Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang 

Indonesia, Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi bangsa 

Indpnesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Staatsblad 

b. 10 sepuluh) han kerja sejak tanggal kematian, bagi mereka yang tunduk rada 

Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa 
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(2) Pencatatan kematian yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimar,a dimaksud 

ayat (1) dilaksanakan setelah : 

a. Mendapat persetujuan Walikota, bagi mereka yang tunduk pads Staatsblad Tahun 1920 

Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia, Staatsblad Tahun 1933 

Nomor 75 tentang Pencatatan Sipii bagi bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan 

Minahasa dan Non Staatsblad 

b. Mendapat penetapan Pengadilan Negeri bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad 

Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan Statsblad Tahun 

1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa. 

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) dan ayat (2) dicatat oleh 

Pejabat Pencatat Sipil dalam register akta dan diterbitkan kutipan akta kematian, serta 

memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran dan atau akta perkawinan yang 

bersangkutan bagi mereka yang telah kawin. 

(4) Pencatatan peristiwa kematian sebagaimana dimaksud ayat (3) menggunakan:  

a. formulir pencatatan kematian, dengan F-PM/CAPIL;  

b. register akta kematian; dan  

c. kutipan akta kematian. 

 

Pasal 18 

(1) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan tempat tinggai atau domisili, 

pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud Pasal 17 

ayat (3) wajib memberitahukan hal dimaksud kepada Unit kerja yang mengelola 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili 

(2) Pencatatan peristiwa kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan formulir 

pelaporan kematian di luar domisili, dengan kode F-2.17 

 

Pasal  19 

(1) Kematian WNI yang terjadi di luar negeri, wajib diporkan oleh orangtua atau 

keluarganya kepada Dinas Pendaftaran Penduduk dari Catatan Sipii seiambatlambatnya 60 

(enampuluh) hari kerja sejak orangtua / keluarga yang bersangkutan kembali ke 

Indonesia 

(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan formulir pelaporan 

kematian WNI di luar negeri, dengan kode F-2.18. 

(3) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) direkam dalam bank data 

kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri, 

dengan kode F-2.19. 

 

Pasal  20 

(1) Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Tinggal Terbatas di luar negeri dicatat 

berdasarkan laporan orangtua atau keluarganya kepada pings Pendaftaran Penduduk 

dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak kedatangan. 

(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) direkam dalam bank data 

kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri. 

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan formulir pelaporan 

kematian orang asing, dengan kode F-2.20. 
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Bagian Keenam 

Pencatatan Pengakuan Anak 

Pasal  21 

(1) Setiap pengakuan anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dings 

Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja 

sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dari anak dan disetujui oleh ibu dari anak 

yang bersangkutan 

(2) Pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat 

Sipil dalam register akta pengakuan anak, memberikan catatan pinggir pada register dan 

kutipan akta kelahiran, serta menerbitkan kutipan akta pengakuan anak 

(3) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan : 

a.  formulir pelaporan pengakuan anak, dengan kode F-2.13;  

b.  register akta pengakuan anak; dan  

c.  kutipan akta pengakuan anak 

 

Bagian Ketujuh 

Pencatatan Pengesahan Anak 

Pasal  22 

(1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 21 ayat (1) dapat disahkan pads 

scat pencatatan perkawinan orangtuanya 

(2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam 

register akta dan kutipan akta perkawinan orangtuanya serta pada register akta dan 

kutipan akta kelahiran, register dan kutipan akta pengakuan anak yang bersangkutan 

dalam bentuk catatan pinggir paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja sejak ayah dan ibu 

clan anak yang bersangkutan melakukan perkawinan 

(3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui 

pengakuan anak bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang 

Pencatatan Sipil bagi bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa. 

(4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan bersamaan dengan 

pencatatan perkawinan orangtuanya sebagaimana dimaksud ayat (2). 

(5) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (4) menggunakan formulir 

pencatatan pelaporan pengesahan anak dengan kode F-2.14. 

 

Bagian Ketujuh 

Pencatatan Pengangkatan Anak 

Pasal  23 

(1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan, salinan 

penetapan/putusan Pengadilan yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan wajib 

dilaporkan oleh orangtua atau keluarganya kepada Dinas Pendaftaran Penduduk dan 

Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diterimanya salinan 

penetapan Pengadilan 

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil 

dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak yang bersangkutan 

dalam bentuk catatan pinggir 

(3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan formulir 

pencatatan pelaporan pengangkatan anak dengan kode F-2.12 
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Pasal  24 

Pengangkatan anak oleh WNI yang dilaksanakan di luar negeri, wajib dilaporkan kepada Dinas 

Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sejak 

orangtua/keluarga yang bersangkutan kembali di Indonesia. 

 

Bagian Kesembilan 

Pencatatan Perubahan Nama 

Pasal  25 

(1) Perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan, wajib 

dilaporkan kepada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil selambatlambatnya 

30 (tigapuluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan/putusan pengadilan. 

(2) Perubahan nama keluarga yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak 

Azazi Manusia, wajib dilaporkan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sejak 

diterimanya salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia. 

(3) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dicatat oleh 

Pejabat Pencatat Sipil dalam register dan kutipan akta-akta catatan sipil yang 

bersangkutan dalam bentuk catatan pinggir. 

(4) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (3) menggunakan formulir 

pelaporan perubahan nama kecil/nama keluarga, dengan kode  F-2.21. 

 

Bagian Kesepuluh 

Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan 

Pasal 26 

(1) Setiap perubahan status kewarganegaraan WNA ke WNI yang telah 

mendapatkan penetapan/putusan dari Instansi yang berwenang sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan penduduk kepada Dinas 

Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja 

sejak penetapan/pengesahan 

(2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat oleh Pejabat 

Pencatat Sipii pada akta-akta catatan sipil yang bersangkutan dalam bentuk catatan 

pinggir. 

(3) Perubahan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan formulir 

pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Indonesia, dengan kode F-

2.24 dan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, 

dengan kode F-2.25. 

 

Pasal  27 

(1) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima clan Perwakilan Republik Indonesia 

berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat pads akta-a!cta catatan sipil. 

(2) Pencatatan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan 

formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di luar negeri, 

dengan kode F-2.26 
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Pasal  28 

Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipii mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang 

merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing 

 

Bagian Kesebelas 

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya 

Pasal  29 

(1) Peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan penetapan pengadilan wajib dilaporkan 

penduduk kepada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Si pii selambat-lambatnya 

30 (tigapuluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan. 

(2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat 

Sipil pada register dan kutipan akta-akta catatan sipil yang bersangkutan dalam 

bentuk catatan pinggir. 

(3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) 

menggunakan formulir pelaporan peristiwa penting lainnya, dengan kode F-2.22. 

 

Bagian Keduabelas  

Pembatalan Akta 

Pasal 30 

(1) Akta catatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan penetapan pengadilan 

(2) Pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan wajib dilaporkan kepada 

Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) had 

kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan 

(3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil 

dalam register akta dan menarik kutipan akta catatan sipil yang bersangkutan. 

(4) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud ayat (2) direkam dalam bank data 

kependudukan nasional. 

(5) Pencatatan pembatalan akta sebagaimana dimaksud ayat (3) menggunakan formulir 

pelaporan pembatalan akta, dengan kode F-2.23. 

 

Bagian Ketigabelas 

Kutipan dan Salinan Akta 

Pasal 31 

(1) Kutipan Akta Catatan Sipil yang hilang dapat dimintakan duplikatnya berdasarkan laporan 

kehilangan dari Kepolisian 

(2) Kutipan Akta Catatan Sipil yang rusak dapat dimintakan duplikatnya berdasarkan bukti 

kerusakan akta catatan sipil yang bersangkutan. 

(3) Penerbitan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1 ) dan ayat (2) dilakukan 

oleh Pejabat Pencatat Sipil 

 

Pasal 32 

(1) Dalam hal keadaan tertentu apabila diperlukan akta-akta catatan sipil dapat 

dimintakan salinannya. 

(2) Penerbitan salinan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat 

Pencatat Sipil 
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BAB V 

BLANGKO DOKUMEN CATATAN SIPIL 

Bagian Kesatu 

Pengadaan 

Pasal   33 

(1) Pengadaan blangko dilakukan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil 

dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan 

dokumen sekuriti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(2) Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil scat membutuhkan blangko 

dokumen penduduk terlebih dahulu mengajukan nomor registrasi blangko dari Departemen 

Dalam Negeri sebelum melakukan pengadaan 

 

Bagian Kedua  

Pengisian Data 

Pasal  34 

Pengisian elemen data pads blangko Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan 

dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan. 

 

Bagian Ketiga 

Pembukuan Penggunaan Blangko 

Pasal  35 

(1) Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil melaksanakan pembukuan pencetakan 

serta penggunaan blangko setiap bulan 

(2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam 

Negeri melalui Gubernur. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi : 

a. nama dan alamat perusahaan percetakan yang melakukan pencetakan blangko; 

b. jumlah blangko yang dicetak; dan 

c. jumlah dokumen yang diterbitkan. 

 

BAB VI 

PENATAUSAHAAN PENCATATAN SIPIL 

Pasal  36 

(1) Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil melakukan pengelolaan dokumen 

Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta 

Catatan Sipil. 

(2) Pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil meliputi perekaman, 

penyimpanan; pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil. 

(3) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh 

dimusnahkan. 

BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 37 

(1) Dalam hal terjadi keadaan yang luar biasa dan dinyatakan dalam keadaan bahaya, 

maka Pejabat Pencatat Sipil yang ditunjuk diberi kewenangan membuat Surat Keterangan 

tentang Peristiwa Penting. 
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(2) Surat Keterangan tentang Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan 

kepada penduduk tanpa dipungut biaya. 

(3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen 

penduduk. 

BAB VIII 

PENDANAAN 

Pasal  38 

Pendanaan yang berkaitan dengan pembinaan penyelenggaraan pencatatan sipii dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 39 

Petunjuk teknis penyelenggaraan pencatatan sipil tercantum dalam Lampiran yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan ini. 

 

 

Pasal  40 

Pada scat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 

470/317/2000 tentang Prosedur dan Tatacara Pencatatan dan Penerbitan Akta-Akta Catatan 

Sipil dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal  41 

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

 

Ditetapka n  di Semarang 

Pada Tanggal 18 Oktober 2005 

WALIKOTA SEMARANG 

ttd 

H. SUKAWI SUTARIP 

 

Diundangkan di  Semarang 

Pada tanggal  25 Oktober 2005 

SEKRETARIS DAERAH KOTA  SEMARANG 

Ymt 

Ttd 

HADI  POURWONO 

 Assisten  Administrasi 

 

BERITA DAERAH  KOTA  SEMARANG  TAHUN 2005 NOMOR  13  SERI  E 
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LAMPIRAN 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR 13 TAHUN 2005 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS  

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL 

DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI  

KEPENDUDUKAN 

 

 

 

 

 

 

 

DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL 

KOTA  SEMARANG 

2005 

 

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR : 13 TAHUN 2005 

TANGGAL : 18 OKTOBER 2005 

PETUNJUK TEKNIS 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL DALAM KERANGKA 

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 

I. UMUM 

Sistem Administrasi Kependudukan terdiri atas 3 (tiga) sub sistem yaitu sub sistem 

pendaftaran penduduk, sub sistem pencatatan sipil dan sub sistem pengelolaan informasi 

kependudukan. 

Komponen kedua dalam Sistem Administrasi Kependudukan adalah 

Pencatatan Sipil. Komponen ini merupakan sarana untuk mencatat peristiwa penting yang 

dialami penduduk dan perlu dilegalisir oleh negara melalui penerbitan dokumen yang 

sah menurut hukum dalam bentuk akta catatan sipil. Proses pencatatan ini sebetulnya telah 

memiliki kaidah-kaidah yang standar secara internasional. Oleh karena itu setiap negara 

berkewajiban menyesuaikan bentuk dokumen maupun prasyarat dan proses untuk 

memperoleh serta kualifikasi tenaga pelaksana pencatatan atau penerbitan dokumen. 

Peristiwa yang harus dicatat dan disahkan oleh negara yang pertama adalah kelahiran. 

Pencatatan peristiwa kelahiran ini sangat mendasar karena dengan pencatatan oleh petugas 

negara yang sah akan membawa implikasi ketetapan atau kepastian umur. status 

kewarganegaraannya, maka pencatatan tidak boleh terlambat, bagi yang terlambat dikenakan 

sanksi dan untuk memperkuat bukti diperlukan saksi. 

Selain kelahiran peristiwa lain yang perlu dicatat adalah kematian. Kematian ini 

merupakan akhir kehidupan seseorang dan pencatatan peristiwa kematian ini menjadi 

penting sehubungan dengan konsekuensi hukum terhadap harta benda atau perubahan 

status orang lain dengan adanya kematian orang tersebut. Akibat kematian harta yang 

ditinggalkan oleh orang yang meninggal akan beralih statusnya dan terjadinya hukum 
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waris. Orang-orang lain yang selama ini memiliki ikatan darah atau ikatan perkawinan 

dengan terjadinya kematian akan menyebabkan statusnya berubah menjadijanda atau duda, 

atau untuk anak menjadi yatim piatu. 

Peristiwa lain yang harus dicatat dalam kehidupan seseorang adalah 

perkawinan. Perkawinan ini perlu dilegalisir oleh negara karena akibat perkawinan 

penduduk berubah status hukumnya. Dari perkawinan akan terjadi kelahiran manusia baru 

yang status kependudukan dan kewarganegaraan akan ditentukan dengan status hubungan 

orangtua yang melakukan hidup bersama. 

Selain perkawinan sebagai prasyarat legalitas kehidupan bersama, ada peristiwa 

lain yang juga perlu disahkan negara yaitu putusnya perkawinan akibat perceraian. 

Perceraian ini membawa kosekuensi perubahan status perkawinan clan pasangan. Dari 

perceraian secara resmi juga terjadi perubahan status hukum anak, terutama menyangkut 

pengasuhan anak di bawah umur serta status harta yang sebelumnya dimiliki bersama 

oleh suami-isteri. Untuk proses pencatatan perceraian sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku scat ini perlu didahului oleh adanya keputusan pengadilan. 

Perubahan keadaan penduduk yang perlu dicatat oleh negara dan untuk 

mencatat diperlukan landasan keputusan pengadilan adalah peristiwa 

pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan jenis kelamin dan perubahan 

kewarganegaraan. Pencatatan perubahan semua keadaan penduduk sebagai akibat 

peristiwa penting ini dalam kaftan dengan basis data penduduk yang dinamis, 

merupakan sarana pemutakhiran data secara berkelanjutan. 

Ruang lingkup petunjuk teknis pencatatan sipil terdiri atas 

a.  Ketentuan umum; 

b.  Pejabat pencatat sipil;  

c.  Pencatatan sipil; 

d.  Blangko dokumen catatan sipil;  

e.  Penatausahaan pencatatan sipil;  

f.   Ketentuan lain-lain. 

 

II. PEJABAT PENCATAT SIPIL 

Penyelenggaraan pencatatan sipil diperlukan Pejabat Pencatat Sipil yang 

bertugas menerima dan melakukan verifikasi kebenaran data,mencatat data, 

menandatangani kutipan dan salinan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta 

catatan sipil. 

Pejabat Pencatat Sipil tersebut dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi 

persyaratan dari Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dan diangkat oleh 

Walikota. 

Apabila Pejabat Pencatat Sipil tersebut berhalangan, maka Walikota dapat 

rnenunjuk Pejabat lain dari Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang mengelola 

pencatatan sipil. 

 

III. PENCATATAN SIPIL 

A. Pencatatan Kelahiran 

1. Umum 

Kelahiran merupakan salah satu peristiwa panting yang dialami oleh setiap orang, 

yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh negara dalam bentuk Akta Kelahiran. 
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Dengan akta kelahiran, sesorang memililki jaminan dan kepastian hukum 

mengenai status keperdataannya yang meliputi identitas, nama dan 

kewarganegaraannya serta hubungan hukum dengan orangtuanya. 

Yang dimaksud kelahiran dalam kontek pencatatan ini adalah kelahiran bayi 

dalam keadaan hidup, balk yang diketahui asal usulnya maupun yang tidak diketahui asal 

usulnya (misalnya anak temuan), balk yang lahir clan perkawinan yang sah ataupun yang 

lahir di luar perkawinan sah atau anak luar kawin. 

 

2. Tatacara Pencatatan Kelahiran Bagi YYNI 

Berdasarkan laporan penduduk atau Kecamatan, Dinas Pendaftaran Penduduk 

dan Catatan Sipil melakukan 

a. Verifikasi dan validasi terhadap Formulir Pelaporan Kelahiran dengan Model 

F-PL/CAPIL dan berkas persyaratan, yang meliputi : 

1) Surat Kelahiran dari Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin l 

Puskesmas/Poliklinik/Dokter/Bidan praktek swasta atau dari Pilot / Nakhoda 

pesawat terbang/kapal taut (Asli); 

2) Surat keterangan kelahiran dari Kepala Desa/Lurah (Asli);  

3) Photocopy KK dan KTP orangtua bayi yang masih berlaku; 

4) Photocopy Kutipan Akta Perkawinan/Akta Nikah orang tua bayi, dengan 

memperlihatkan dokumen aslinya; 

5) Photocopy Kutipan Akta Kelahiran anak sebelumnya (kalau ada); 

6) Bagi WNI Keturunan agar melampirkan photocopy dan memperlihatkan 

dokumen aslinya, antara lain : 

a) Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI); 

b) Bukti/Ketetapan Ganti Nama (apabila sudah ganti nama). 

7) Bagi anak yang proses kelahiran dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya 

cukup membawa Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian setempat; 

8) Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan (berumur 21 tahun keatas); 

9) Surat Kuasa Pengisian Biodata bermeterai Rp. 6.000,- bagi yang dikuasakan, 

dan photocopy KTP Penerima Kuasa. 

b. Melakukan perekaman data berdasarkan F-PL/CAPIL; 

c. Melakukan proses pencatatan, penerbitan dan penandatanganan register akta 

kelahiran dan kutipan akta kelahiran; 

d. Menyerahkan kutipan akta kelahiran yang bersangkutan; 

e. Menyimpan register akta kelahiran dan berkas pelaporan kelahiran; 

 

3. Tatacara Pencatatan dan Permohonan Akta Kelahiran bagi WNI yang 

Kelahirannya terjadi di Luar Tempat Domisili Orangtua. 

Berdasarkan laporan penduduk, Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan 

Sipil melakukan : 

a. Verifikasi dan validasi terhadap Formulir Pelaporan Kelahiran di luar domisili 

Orangtua, dengan kode F-2.03 dan berkas persyaratan, yang meliputi : 
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1) Surat Kelahiran dari Rumah Sakit / Rumah Sakit Bersalin / 

Puskesmas / Poliklinik / Dokter / Bidan praktek swasta atau dari Pilot / 

Nakhoda pesawat terbang / kapal taut (Asli); 

2) Photocopy KK dan KTP orangtua bayi yang masih berlaku; 

3) Photocopy Kutipan Akta Perkawinan / Akta Nikah orang tua bayi, dengan 

memperlihatkan dokumen aslinya; 

4) Bagi WNI Keturunan agar melampirkan photocopy dan 

memperlihatkan dokumen aslinya, antara lain a) Surat Bukti 

Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) atau Kutipan Akta 

Kelahiran WNI orangtua; 

5) Bagi anak yang proses kelahiran dan orang tuanya tidak diketahui 

keberadaannya cukup membawa Berita Acara Pemeriksaan dart Kepolisian 

setempat; 

6) Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan (berumur 21 tahun ke atas); 

7) Surat Kuasa Pengisian Biodata bermeterai Rp. 6.000,- bagi yang 

dikuasakan, dan photocopy KTP Penerima Kuasa 

8) Melakukan perekaman berdasarkan F-2.03; 

b. Melakukan proses konsolidasi dengan data kependudukan pada unit kerja yang 

yang mengelola pendaftaran pendaftaran penduduk dan catatan sipil di 

kabupaten/kota diwilayah tempat domisili yang bersangkutan; 

c. Melakukan proses pencatatan, penerbitan dan penandatanganan register akta 

kelahiran dan kutipan akta kelahiran; 

d. Menyerahkan kutipan akta kelahiran yang bersangkutan; 

e. Menyimpan register akta kelahiran dan berkas pelaporan kelahiran; 

f. Memberitahukan unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil di kabupaten/kota di wilayah tempat domisili yang bersangkutan 

tentang pencatatan dan penerbitan register akta kelahiran dan kutipan akta 

kelahiran penduduk yang bersangkutan. 

 

4. Tatacara Pencatatan Kelahlran Bagi Orang Asing 

a. Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil 

Berdasarkan pelaporan penduduk, Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, 

melakukan 

1) Verifikasi dan validasi terhadap Formulir Kelahiran Orang Asing dengan kode 

F-2.04 dan berkas persyaratan yang meliputi : 

a) Surat Kelahiran dari Rumah Sakit / Rumah Sakit Bersalin / 

Puskesmas / Poliklinik / Dokter / Bidan praktek swasta atau dari Pilot / 

Nakhoda pesawat terbang / kapal taut (Asli); 

b) Surat keterangan kelahiran dari Kepala Desa / Lurah (Asli); 

c) Photocopy KK dan KTP orang tua bayi, bagl Orang Asing dengan 

status Tinggal Tetap; 

d) Kutipan Akta Perkawinan / Surat Nikah orang tua bayi; 

e) Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bayi, bagi Orang Asing 

dengan status Tinggal Terbatas; 
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f) Dokumen Imigrasi orang tua bayi, bagi Orang Asing pemegang 

ijin singgah atau visa kunjungao; 

g) Surat Kuasa Pengisian Biodata bermeterai Rp. 6.000,- bagi yang 

dikuasakan, dan photocopy KTP Penerima Kuasa. 

2) Melakukan perekaman data berdasarkan F-2.04; 

3) Melakukan proses pengolahan data dan mengirimkan perubahan data 

kependudukan ke Kecamatan; 

4) Melakukan proses pencatatan, penerbitan dan penandatangan register akta 

kelahiran termasuk  2 (dua) orang saksi dan kutipan akta kelahiran; 

5) Menyerahkan kutipan yang bersangkutan; 

6) Menyimpan register akta kelahiran dan berkas pelaporan kelahiran 

b. Kecamatan berkewajiban menerima hasil pencetakan perubahan data 

kependudukan dari Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dan 

mengirim ke Kelurahan; 

c. Kelurahan berkewajiban menerima hasil pencetakan perubahan data 

kependudukan dari Kecamatan dan mencatat perubahan data 

kependudukan dalam BIP/BMP. 

5. Tatacara Pencatatan Kelahiran WNI di Luar Negeri. 

a. Persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran WNI di Luar Negeri dilakukan 

sesuai peraturan perundangan yang berlaku df Negara tersebut; 

b. Peristiwa kelahiran WNI di Luar Negeri yang telah dicatatkan, 

dilaporkan ke Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di tempat 

domisili orangtua yang bersangkutan selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari 

kerja sejak orangtua/keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia; 

c. Pelaporan kelahiran pada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil 

menggunakan Formulir Pelaporan Kelahiran WNI di Luar Negeri dengan kode F-

2.05; 

d. Berdasarkan pelaporan kelahiran dimaksud huruf c, diterbitkan tanda bukti 

pelaporan kelahiran luar negeri. 

 

6. Formulir, Blangko dan Petunjuk Pengisian 

Formulir yang dipergunakan untuk Pencatatan Kelahiran adalah 

Formulir Pelaporan Kelahiran dengan Model F-PL/CAPiL, Formulir 

Pelaporan Kelahiran di luar Domisili Orangtua dengan kode F-2.03, Formulir 

Kelahiran Orang Asing dengan kode F-2.04 dan Formulir Pelaporan Kelahiran 

WNI di Luar Negeri dengan kode F-2.05. 

Contoh Formulir Pelaporan Kelahiran, Formulir Pelaporan Kelahiran 

di luar Domisili prangtua, Formulir Kelahiran Orang Asing dan Formulir 

Pelaporan Kelahiran WNI di Luar Negeri serta petunjuk pengisiannya adalah 

sebagai berikut 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

PROMULIR PENCATATAN KELAHIRAN 

 ( Model : FPLL/CAPIL ) 

I. Umum 

 

1. Formulir Pencatatan Kelahiran (Model : F-PUCAPIL) adalah formulir isian yang 

disediakan di Kecamatan/Dispenduk Capil untuk pelaporan pencatatan kelahiran 

WNI dan WNA. 

2.Formulir Model : F-PUCAPIL harap diisi dengan HURUF CETAK dengan  

menggunakan TINTA HITAM dan ditandatangani oleh Pelapor. 
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II. Penjelasan  Pengisian Eleman Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Pelapor : 

1.Nama lengkap, dituilis nama lengkap pelapor. 

2.NIK, diisi NIK pelapor. 

3.Umur, ditulis umur pelapor. 

4.Pekerjaan, diisi jenis pekerjaan pelapor (lihat daftar/tabel jenis pekerjaan).  

5.Alamat, ditulis alamat pelapor termasuk RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota dan 

Propinsi. 

6. Hubungan dengan si bayi, ditulis hubungan pelapor dengan si Bayi. 

5. Hari, tanggal kelahiran, ditulis hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran si anak. 

6. Pukul, ditulis waktu kelahiran si anak. 

7. Jenis kelahiran, coret yang tidak diperlukan. 

8. Anak ke, tulis urutan anak keberapa (menurut urutan kelahiran satu ayah dan satu 

ibu) 

9. Tempat, kelahiran, di isi sesuai dengan angka pilihan yang benar. 

10. Penolong kelahiran, di isi sesuai dengan angka pilihan yang benar 

Data Ibu : 

1. NIK, ditulis 16 digit numeric Nomor Induk Kependudukan ibu si Anak. 

2. Nama lengkap, ditulis nama lengkap ibu si anak. 

3. Tempat dan tanggal lahir, ditulis tempat dan tanggal lahir ibu si anak. 

4. Kewarganegaraan, di isi sesuai angka pilihan kewarganegaraan ibu si anak. 

5. Keturunan, di isi sesuai angka pilihan keturunan ibu si anak. 

6. Kebangsaan, di isi sesuai angka pilihan kebangsaan ibu si anak. 

7. Pekerjaan, ditulis jenis pekerjaan ibu si anak (lihat tabel jenis pekerjaan) 

8. Alamat, di isi nama jalan atau kampung, RT, RW, Kode Pos, Nomor Telepon, 

Nama Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi 

9. Status Perkawinan, di isi sesuai angka pilihan status perkawinan ibu si anak. 

10. Tempat Perkawinan, di isi nama Kecamatan apabila kawin di KAU dan nama 

Kota/Kabupaten apabila kawin di Catatan Sipil 

Data Anak : 

1. NIK, ditulis 16 digit numeric Nomor Induk Kependudukan si Anak. 

2. Nama lengkap, ditulis nama lengkap yang diberikan kepada si anak. 

3. Jenis kelamin, di tulis laki-laki apabila jenis kelamin anak laki-laki dan ditulis 

perempuan apabila jenis kelamin anak perempuan. 

4. Tempat lahir, ditulis tempat lahir si anak (di isi dengan nama kota atau ibukota 

wilayah tempat kelahiran). 
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III. Penutup 

1. Baris pertama, ditukis tempat kedudukan pelaporan (nama  kota atau nama ibukota Kabupaten), 

tanggal, bulan dan tahun pelaporan. 

2. Dibawah kata pelapor, ditulis nama lengkap pelapor dan ditandatangani. 

 

 

 

 

 

Data Ayah : 

1. NIK, ditulis 16 digit numeric Nomor Induk Kependudukan ayah si anak. 

2. Nama lengkap, ditulis nama lengkap ayah si anak. 

3. Tempat dan tanggal lahir, ditulis tempat dan tanggal lahir ayah si anak. 

4. Kewarganegaraan, di isi sesuai angka pilihan kewarganegaraan ayah si anak. 

5. Keturunan, di isi sesuai angka pilihan keturunan ayah si anak. 

6. Kebangsaan, di isi sesuai angka pilihan kebangsaan ayah si anak. 

7. Pekerjaan, di isi sesuai dengan nomor pilihan jenis pekerjaan ayah si anak 

8. Alamat, di isi nama jalan atau kampung, RT, RW, Kode Pos, Nomor Telepon, Nama 

Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi 

Data Saksi I 

1.  NIK, ditulis 16 digit numeric Nomor Induk Kependudukan Saksi I. 

2.  Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap saksi I . 

3. Umur, diisi umur saksi I. 

4. Pekerjaan, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan jenis pekerjaan saksi I  

5. Alamat, diisi nama jalan atau kampung, RT, RW Kode Pos, Nomor Telepon, nama  

Desa / Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota, Propinsi 

Data Saksi II 

1.  NIK, ditulis 16 digit numeric Nomor Induk Kependudukan Saksi II. 

2.  Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap saksi II . 

3. Umur, diisi umur saksi II. 

4. Pekerjaan, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan jenis pekerjaan saksi II  

5. Alamat, diisi nama jalan atau kampung, RT, RW Kode Pos, Nomor Telepon, nama  

Desa / Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota, Propinsi 
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DAFTAR  / TABEL JENIS PEKERJAAN 

 

01 Belum/Tidak Bekerja 33. Penata Busana 

02 Mengurus Rumah 

Tangga 

34. Penata Rambut 

PROFESI SELAIN PEGAWAI 

NEGERI DAN MANDIRI 

03 Pelajar/Mahasiswa 35. Mekanik  64 Dosen 

04 Pensiunan 36. Seniman 65 Guru 

05 Pegawai Negeri Sipil 37. Tabib 66 Pilot 

06 Tentara Nasional 

Indonesia 

38. Paraji 67 Pengacara 

07 Kepolisian RI 39. Perancang Busana 68 Notaris 

08 Perdagangan 40. Penterjemah 69 Arsitek 

09 Petani/Pekebun 41. Imam Masjid 70 Akuntan 

10 Peternak 42. Pendeta 71 Konsultan 

11 Nelayan/Perikanan 43. Pastur 72 Dokter 

12 Industri 44. Wartawan 73 Bidan 

13 Konstruksi 45. Ustadz/Mubaligh 74 Perawat 

14 Transportasi 46. Juru Masak 75 Apoteker 

15 Karyawan Swasta 47. Promotor Acara 76 Psikiater/psikolog 

16 Karyawan BUMN 48. Anggota DPR RI 77 Penyiar Televisi 

17 Karyawan BUMD 49. Anggota 78 Penyiar Radio 

18 Karyawan Honorer 50.  DPD BPK 79 Pelaut 

19 Buruh Harian Lepas 51. Presiden 80 Peneliti 

20 Buruh Tani/Perkebunan 52. Wakil Presiden 81 Sopir  

21 Buruh 

Nelayan/Perikanan 

53. Angg. Mahkamah Konstitusi 82 Pialang 

22 Buruh  Peternakan 54. Angg. Kabinet/Kementrian 83 Paranormal 

23 Pembantu Rumah 

Tangga 

55. Duta Besar  84 Pedagang 

24 Tukang Cukur 56. Gubernur 85 Perangkat Desa 

25 Tukang Listrik 57. Wakil Gubernur 86 Kepala Desa 
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26 Tukang Batu 58. Bupati 87 Biarawati 

27 Tukang Kayu 59. Wakil Bupati 88 Wiraswasta 

28 Tukang Sol Sepatu 60. Walikota   

29 Tukang  Las 61. Wakil Walikota   

30 Tukang  Jahit 62. Angg DPRD Propinsi   

31 Tukang   Gigi 63. Angg. DPRD Kabupaten/Kota   

32 Penata Rias     

 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

FORMULIR PELAPORAN KELAHIRAN WNI 

DI LUAR DOMISILI ORANGTUA 

(Kode : F-2.03) 

 

I. UMUM 

1. Formulir F-2.03 terdiri dari 3 (tiga) lembar (rangkap 3 kertas NCR), masing-masing 

untuk : 

a. Lembar ke-1 : untuk yang bersangkutan sebagai resi/bukti pelaporan kelahiran. 

b. Lembar ke-2 : untuk unit perekaman data (TPDK) 

c. Lembar ke-3 : untuk arsip Dispenduk Capil 

2. Formulir F-2.03 adalah formulir isian yang disediakan di Dispenduk dan Capil 

untuk pelaporan kelahiran WNI yang peristiwa kelahirannya terjadi di luar domisili 

orangtua anak. 

3. Formulir Kode : F-2.05 diisi dan ditandatangani oleh Pelapor, dengan HURUF CETAK 

dan menggunakan TINTA HITAM. 

 

II. PENGISIAN ELEMEN DATA 

1. Nomor, diisi oleh petugas/registrar yang merupakan nomor urut pelaporan. 

2. Nama Kepala Keluarga, diisi nama Kepala Keluarga sesuai yang tercantum dalam 

Kartu Keluarga. 

3. Nomor Kartu Keluarga, diisi nomor sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu 

Keluarga. 

 

Data Anak : 

1.  Nama, diisi nama lengkap yang diberikan kepada si anak (tidak boleh ada singkatan). 

2.  Jenis Kelamin, isikan angka / kode jenis kelamin anak yang benar pada kotak yang 

tersedia, kemudian lingkari angka pilihan tersebut. 

3.  Tempat dilahirkan, diisi angka sesuai pilihan yang benar, kemudian lingkari angka 

pada pilihan tersebut. 
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4.  Tempat kelahiran, diisi nama Kota atau Ibukota Kabupaten tempat kelahiran 

si anak. 

5. Hari dan Tanggal Lahir, diisi hari, tanggal, bulan, tahun kelahiran si anak.  

6.  Pukul, diisi waktu kelahiran si anak (jam dan menit) 

7  Jenis kelahiran, isikan angka / kode jenis kelahiran anakk yang benar pada kotak yang 

tersedia, kemudian lingkari angka pilihan tersebut. 

8  Kelahiran ke, isikan angka / kode urutan kelahiran anar: yang benar pada kotak yang 

tersedia, kemudian lingkari angka pilihan tersebu' 

9.  Anak ke, diisi angka sesuai pilihan yang benar, kemudian lingkari angka pilihan 

dimaksud. 

10. Penolong kelahiran, diisi angka sesuai pilihan yang benar, kemudian lingkari angka pada 

pilihan tersebut. 

11.  Berat anak, diisi data tentang berat  anak. 

 

Data Ibu : 

1.  NIK, diisi NIK Ibu si anak. 

2. Nama lengkap, diisi / ditulis nama lengkap Ibu si anak. 

3.  Tanggal Lahir / Umur, diisi tanggal, bulan, tahun kelahiran dan umur Ibu si anak. 

4.  Pekerjaan, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan jenis pekerjaan Ibu si anak. (Lihat 

daftarjenis pekerjaan). 

5  Alamat, diisi/ditulis alamat lengkap Ibu si anak, termasuk nama jalan, RT, RW, Desa 

/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota, Propinsi. 

6.  Kewarganegaraan, diisi angka pilihan yang benar, kemudian lingkari angka yang dipilih 

dimaksud sesuai kewarganegaraan lbu si anak. 

7.  Keturunan, diisi angka pilihan yang benar, kemudian lingkari angka yang dipilih 

dimaksud sesuai keturunan Ibu si anak. 

8.  Kebangsaan, diisi kebangsaan lbu si anak. Misalnya : Belanda, China, Singapura, 

dsb. 

9.  Tanggal pencatatan perkawinan, diisi tanggal, bulan dan tahun pencatatan perkawinan 

berdasarkan bukti/dokumen perkawinan yang bersangkutan. 

 

Data Ayah : 

1.  NIK, diisi NIK ayah si anak. 

2. Nama lengkap, diisi / ditulis nama lengkap ayah si anak. 

3.  Tanggal Lahir / Umur, diisi tanggal, bulan, tahun kelahiran dan umur ayah si anak. 

4.  Pekerjaan, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan jenis pekerjaan ayah si anak. 

(Lihat daftarjenis pekerjaan). 

5  Alamat, diisi/ditulis alamat lengkap ayah si anak, termasuk nama jalan, RT, RW, 

Desa / Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota, Propinsi. 

6.  Kewarganegaraan, diisi sesuai kewarganegaraan ayah si anak. 

7.  Keturunan, diisi angka pilihan yang benar, kemudian lingkari angka yang dipilih 

dimaksud sesuai keturunan ayah si anak. 
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8.  Kebangsaan, diisi kebangsaan ayah si anak. Misalnya : Belanda, China, Singapura, 

dsb. 

 

Data Pelapor 

1.  NlK, diisi NIK pelapor. 

2. Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap pelapor.  

Data Saksi I 

1.  NIK, diisi NIK saksi I. 

2.  Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap saksi I  

Data Saksi II  

1.  NIK, diisi NIK saksi II. 

2.  Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap saksi II. 

 

 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

FORMULIR PELAPORAN KELAHIRAN ORANG ASING 

(Kode : F-2.04) 

 

I. UMUM 

1. Formulir F-2.04 terdin dari 3 (tiga) lembar (rangkap 3 kertas NCR), masingmasing 

untuk : 

a. Lembar ke-1 : untuk yang bersangkutan sebagai resi/bukti pelaporan kelahiran 

b. Lembar ke-2 : untuk unit perekaman data 

c. Lembar ke-3 : untuk arsip Dispenduk Capil  

2. Formulir F-2.04 adalah formulir isian yang disediakan di Dispenduk dan Capil 

untuk kelahiran Orang Asing 

3. Formulir Kode : F-2.04 terdiri dan 3 lembar untuk diisi dan ditandatangani oieh 

Pelapor, dengan HURUF CETAK dan menggunakan TINTA HITAM 

 

II. PENGISIAN ELEMEN DATA 

1  Nomor, diisi oieh petugas/registrar yang merupakan nomor urut pelaporan; 

2  Nama Kepala Keluarga, diisi nama Kepala Keluarga sesuai yang tercantum dalarn Kartu 

Keluarga. 

3  Nomor Kartu Keluarga. diis nomor sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu 

Keluarga. 

 

Data Anak : 

1. Nama, diisi nama lengkap yang diberikan kepada si anak (.tidak boleh ada 

singkatan). 

2. Jenis Kelamin, isikan angka/kode jenis kelamin anak yang benar pada kotak yang 

tersedia, kemudian lingkari angka pilihan tersebut 
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3. Tempat dilahirkan, diisi angka sesuai pilihan yang benar, kemudian lingkari angka 

pada pilihan tersebut. 

4. Tempat kelahiran, diisi di isi Kota atau Ibukota Kabupaten tempat kelahiran si anak. 

5. Hari dan Tanggal Lahir, diisi hari, tanggal, bulan, tahun kelahiran si anak. 

Contoh : 

6. Pukul, diisi waktu kelahiran si anak (jam dan menit) 

7. Jenis kelahiran, isikan angka/kode jenis kelahiran anak yang benar pada kotak yang 

tersedia, kemudian lingkari angka pilhan tersebut. 

8. Kelahiran ke, isikan angka I kode urutan kelahiran anak yang benar pada kotak 

yang tersedia, kemudian lingkari angka pilihan tersebut. 

9. Anak ke, diisi angka sesuai pilihan yang benar, kemudian lingkari angka pilihan 

dimaksud. 

10. Penolong kelahiran, diisi angka sesuai pilihan yang benar, kemudian lingkari angka 

pada pilihan tersebut. 

11. Berat anak, diisi data tentang berat anak 

 

Data Ibu : 

1.  NIK, diisi NIK Ibu si anak. 

2. Nama lengkap, diisi / ditulis nama lengkap Ibu si anak. 

3.  Tanggal Lahir / Umur, diisi tanggal, bulan, tahun kelahiran dan umur Ibu si anak. 

4.  Pekerjaan, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan jenis pekerjaan Ibu si anak. (Lihat 

daftarjenis pekerjaan). 

5  Alamat, diisi/ditulis alamat lengkap Ibu si anak, termasuk nama jalan, RT, RW, Desa 

/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota, Propinsi. 

6.  Kewarganegaraan, diisi angka pilihan yang benar, kemudian lingkari angka yang dipilih 

dimaksud sesuai kewarganegaraan lbu si anak. 

7.  Tanggal pencatatan perkawinan, diisi tanggal, bulan dan tahun pencatatan perkawinan 

berdasarkan bukti/dokumen perkawinan yang bersangkutan 

 

Data Ayah : 

1.  NIK, diisi NIK ayah si anak. 

2. Nama lengkap, diisi / ditulis nama lengkap ayah si anak. 

3.  Tanggal Lahir / Umur, diisi tanggal, bulan, tahun kelahiran dan umur ayah si anak. 

4.  Pekerjaan, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan jenis pekerjaan ayah si anak. 

(Lihat daftarjenis pekerjaan). 

5  Alamat, diisi/ditulis alamat lengkap ayah si anak, termasuk nama jalan, RT, RW, 

Desa / Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota, Propinsi. 

6.  Kewarganegaraan, diisi sesuai kewarganegaraan ayah si anak. 

 

Data Pelapor 

1.  NlK, diisi NIK pelapor. 

2.  Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap pelapor.  
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3. Umur, diisi umur pelapor. 

4. Pekerjaan, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan jenis pekerjaan  pelapor (Lihat 

daftarjenis pekerjaan). 

5. Alamat, diisi/ditulis alamat lengkap pelapor, termasuk nama jalan, RT, RW, Desa / 

Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota, Propinsi. 

 

Data Saksi I 

1.  NIK, diisi NIK saksi I. 

2.  Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap saksi I . 

3. Umur, diisi umur saksi I. 

4. Pekerjaan, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan jenis pekerjaan  saksi I (Lihat 

daftarjenis pekerjaan). 

5. Alamat, diisi/ditulis alamat lengkap saksi I, termasuk nama jalan, RT, RW, Desa / 

Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota, Propinsi. 

 

 

Data Saksi II   

1.  NIK, diisi NIK saksi II. 

2.  Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap saksi II. 

3. Umur, diisi umur saksi II. 

4. Pekerjaan, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan jenis pekerjaan  saksi II (Lihat 

daftarjenis pekerjaan). 

5. Alamat, diisi/ditulis alamat lengkap saksi II, termasuk nama jalan, RT, RW, Desa / 

Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota, Propinsi. 

 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

FORMULIR PELAPORAN KELAHIRAN WNI DI LUAR NEGERI 

(Kode : F-2.05) 

 

I. UMUM 

1. Formulir F-2.05 terdiri dari 1 (satu) lembar. 

2. Formulir F-2.05 adalah formulir isian yang disediakan di Dispenduk dan Capil untuk 

pelaporan kelahiran Orang Asing. 

3. Formulir Kode : F-2.05 diisi dan ditandatangani oleh Pelapor, dengan HURUF  CETAK 

dan menggunakan TINTA HITAM. 

 

II. PENGISIAN ELEMEN DATA 

1. Nomor, diisi oleh petugas/registrar yang merupakan nomor unit pelaporan.  

2. Nama Kepala Keluarga, diisi nama Kepala Keluarga sesuai yang tercantum dalam Kartu 

Keluarga. 
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3. Nomor Kartu Keluarga, diisi nomor sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu 

Keluarga. 

 

Data Anak : 

1. Nama, diisi nama lengkap yang diberikan kepada si anak (.tidak boleh ada 

singkatan). 

2. Jenis Kelamin, isikan angka/kode jenis kelamin anak yang benar pada kotak yang 

tersedia, kemudian lingkari angka pilihan tersebut 

3. Tempat kelahiran, diisi di isi Kota atau Ibukota Kabupaten tempat kelahiran si anak. 

4. Hari dan Tanggal Lahir, diisi hari, tanggal, bulan, tahun kelahiran si anak. 

5. Pukul, diisi waktu kelahiran si anak (jam dan menit). 

6. Jenis kelahiran, isikan angka/kode jenis kelahiran anak yang benar pada kotak yang 

tersedia, kemudian lingkari angka pilhan tersebut. 

7. Kelahiran ke, isikan angka I kode urutan kelahiran anak yang benar pada kotak 

yang tersedia, kemudian lingkari angka pilihan tersebut. 

8. Anak ke, diisi angka sesuai pilihan yang benar, kemudian lingkari angka pilihan 

dimaksud. 

9. Berat anak, diisi data tentang berat anak 

10. Bukti Pencatatan : 

a. diterbitkan oleh, diisi nama negara atgau perwakilan Negara RI yang mencatat 

dan menerbitkan buku pencatatan. 

b.Nomor & tanggal dokumen, diisi nomor dan tanggal dokumen pancatatan 

 

Data Ibu : 

1.  NIK, diisi NIK Ibu si anak. 

2. Nama lengkap, diisi / ditulis nama lengkap Ibu si anak. 

3.  Tanggal Lahir / Umur, diisi tanggal, bulan, tahun kelahiran dan umur Ibu si anak. 

4.  Pekerjaan, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan jenis pekerjaan Ibu si anak. (Lihat 

daftarjenis pekerjaan). 

5  Alamat, diisi/ditulis alamat lengkap Ibu si anak, termasuk nama jalan, RT, RW, Desa 

/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota, Propinsi. 

6.  Kewarganegaraan, diisi angka pilihan yang benar, kemudian lingkari angka yang dipilih 

dimaksud sesuai kewarganegaraan lbu si anak. 

7. Keturunan, diisi angka pilihan yang benar, kemudian lingkari angka yang dipilih 

dimaksud sesuai keturunan ibu si anak. 

8.  Tanggal pencatatan perkawinan, diisi tanggal, bulan dan tahun pencatatan perkawinan 

berdasarkan bukti/dokumen perkawinan yang bersangkutan. 

 

Data Ayah : 

1.  NIK, diisi NIK ayah si anak. 

2. Nama lengkap, diisi / ditulis nama lengkap ayah si anak. 

3.  Tanggal Lahir / Umur, diisi tanggal, bulan, tahun kelahiran dan umur ayah si anak. 
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4.  Pekerjaan, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan jenis pekerjaan ayah si anak. 

(Lihat daftarjenis pekerjaan). 

5  Alamat, diisi/ditulis alamat lengkap ayah si anak, termasuk nama jalan, RT, RW, 

Desa / Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota, Propinsi. 

6.  Kewarganegaraan, diisi sesuai kewarganegaraan ayah si anak 

7. Keturunan, diisi angka pilihan yang benar, kemudian lingkari angka yang dipilih 

dimaksud sesuai keturunan ayah si anak. 

8. Kebangsaan, diisi kebangsaan ayah si anak, misal : Belanda, China, Singapura, dsb. 

 

Data Pelapor 

1.  NlK, diisi NIK pelapor. 

2.  Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap pelapor.  

3. Umur, diisi umur pelapor. 

4. Pekerjaan, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan jenis pekerjaan  pelapor (Lihat 

daftarjenis pekerjaan). 

5. Alamat, diisi/ditulis alamat lengkap pelapor, termasuk nama jalan, RT, RW, Desa / 

Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota, Propinsi. 

 

 

B. Pencatatan Perkawinan 

1. Umum 

Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan di Kantor 

Urusan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sedangkan 

untuk perkawinan bagi penduduk yang bukan beragama Islam dilakukan oleh 

pemuka agama menurut agama dan kepercayaannya dan dicatat oleh Dines 

Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang mengelola pendaftaran penduduk 

dan pencatatan sipil tempat peristiwa perkawinan. 

 

2. Tata Cara Untuk Melaksanakan Perkawinan 

Tatacara pelaksanaan perkawinan penduduk yang bukan beragama Islam ialah 

sebagai berikut : 

a. Berdasarkan laporan penduduk, Kelurahan melakukan : 

1) Verifikasi dan validasi persyaratan : 

Persyaratan Umum : 

a)  Surat pengantar RT/RW; 

b)  Photocopy KK dan KTP talon mempelai; 

c)  Surat Pernyataan belum pernah nikah/kawin bermeterai Rp. 6.000,- 

dan diketahui RT, RW, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat. 

d)  Photocopy Kutipan Akta Kelahiran talon mempelai, dengan 

memperlihatkan dokumen aslinya; 

e)  Surat Baptis/Keterangan Anggota Jemaat;  

f)  Immunisasi bagi talon mempelai wanita; 
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g) Bagi WNI Keturunan agar melampirkan photocopy dan 

memperlihatkan dokumen aslinya, antara lain: 

(1) Surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) atau 

Kutipan Akta Kelahiran WNI orangtua. 

(2) Bukti/Ketetapan ganti nama (apabila sudah ganti nama) 

h) Bagi WNI yang akan melakukan perkawinan dengan Orang Asing, 

yang bersangkutan membawa kelengkapan dokumen imigrasi, SKLD 

dari Kepolisian den Surat dari Kedutaan/ Konsul/Perwakilan 

Negaranya; 

i) Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian bags mereka 

yang telah cerai atau pasangannya telah meninggal; 

j) Bagi perkawinan antar WNA membawa kelengkapan dari 

Kedutaan Besar yang bersangkutan; 

 

Persyaratan Khusus : 

a) Bagi mempelai yang berusia di bawah 21 (duapuluh satu) tahun 

harus ada ijin orangtua (N5);  

b) Apabila orangtua berhalangan hadir harus ada ijin dari Pejabat yang 

berwenang; 

c) Ijin dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai di bawah 21 

(duapuluh satu) tahun apabila tidak mendapat persetujuan orangtua; 

d) Ijin dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai di bawah umur 19 

(sembilanbelas) tahun bagi prig dan 16 (enambelas) tahun bagi wanita;  

e) Ijin dari Pengadilan Negeri bila ingin kawin lebih dari 1 (satu) isteri; 

f) Surat Keputusan dari Pengadilan Negeri yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap bila ada sanggahan; 

g) Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik 

Indonesia (POLRI) harus ada ijin dari Komandan (asli); 

h) Bagi Warga Negara Asing (WNA) melampirkan : 

(1) Fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir dan terjemahannya; 

(2) Paspor; 

(3) Visa; 

(4) Dokumen Imigrasi; 

(5) Surat Ijin dari Kedutaan Besar / Perwakilan Negara Konsulat 

Jendral Negara Asing (asli) dan terjemahannya; 

(6) Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri Cq. Ditjen Protokol 

Konsuler apabila negara asing tidak ada perwakilannya di 

Jakarta; 

(7) asli Akta Perceraian bagi yang pernah menikah; 

(8) Fotokopi Akta Kematian dan Akta Perkawinan bagi yang pernah 

kawin yang salah satunya meninggal dunia dengan 

memperlihatkan aslinya. 

i) Bagi mempelai yang berlainan wilayah dilengkapi dengan hasil 

Pengumuman yang menyatakan tidak ada sanggahan. 
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j) Bagi pendaftaran yang kurang dari 10 (sepuluh) hari harus ada 

Ijin/Dispensasi Perkawinan dari Camat. 

k) Perjanjian Kawin apabila kedua mempelai menghendaki dan harus 

disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri. 

l) Surat Kuasa Pengisian Biodata bermeterai Rp. 6.000,- bagi yang 

dikuasakan, dan fotokopi KTP penerima kuasa. 

2) Menerima dan meneliti berkas persyaratan; 

3) Mencatat dalam BHPPK; 

4) Menerbitkan dan memberikan Surat Keterangan Status Pernikahan 

(N1, N2, N3, N4); 

5) Meneruskan Surat Keterangan Status Pernikahan (N1, N2, N3, N4) ke 

kecamatan untuk pengesahan 

b. Kecamatan 

Mencatat dalam BHPPK dan mengesahkan Surat Keterangan Status 

Pernikahan 

c. Penduduk menyerahkan persyaratan perkawinan kepada pemuka agama 

untuk diteliti sebelum pelaksanaan pemberkatan pernikahan sesuai dengan 

agama masing-masing. 

d. Pemuka Agama menerbitkan Surat Bukti Pemberkatan Perkawinan. 

 

3. Tatacara Pencatatan Perkawinan 

Tatacara pencatatan perkawinan penduduk yang bukan beragama islam sebagai 

berikut : 

a. Berdasarkan laporan penduduk, Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan 

Sipil melakukan 

1) Verifikasi dan validasi atas isian pencatatan perkawinan dan Formulir 

Pelaporan Perkawinan dengan kode F-2.09 dan persyaratan berupa 

a) Surat Bukti Pembekatan perkawinan menurutt agamanya; 

b) Berkas persyaratan pendaftaran perkawinan yang telah diperoleh; 

c) Pas photo berdampingan ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar; 

d)  Dua orang saksi yang telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun keatas; 

e) Untuk WNI keturunan yang telah mempunyai anak dan akan diaku 

dan disahkan dalam perkawinan membawa Kutipan Akta Kelahiran 

anak dan Kutipan Akta Pengakuan Anak. 

2) Melakukan proses pencatatan, penerbitan, penandatanganan register 

akta termasuk 2 (dua) orang saksi dan kutipan akta perkawinan; 

3) Melakukan perekaman data atas dasar Formulir Pelaporan 

Perkawinan (F-2.09), dan mencetak perubahan data 

kependudukan serta mengirimkan hasilnya ke Kecamatan; 

4) Menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan kepada 

penduduk/pemohon; 

5) Mengarsipkan berkas formulir permohonan Pencatatan 

Perkawinan dan F-2.09 serta berkas persyaratannya. 
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b. Kecamatan melakukan : 

Menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan dari Dinas 

Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dan mengirim ke Kelurahan 

c. Kelurahan melakukan : 

1) menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan dari 

Kecamatan; dan 

2) mencatat perubahan  data kependudukan dalam BIP 

4. Formulir, Blangko dan Petunjuk Pengisian 

Formulir yang dipergunakan untuk Pencatatan Perkawinan adalah Formulir 

Pelaporan Perkawinan dengan kode F-2.09. 

Contoh Formulir Pelaporan dan petunjuk pengisiannya adalah sebagai berikut : 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

FORMULIR PENCATATAN PERKAWINAN 

( Kode : F-2.09 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA PELAPOR : 

1. NIK, ditulis 16 digit numeric Nomor Induk Kependudukan sesuai KTP yang dimiliki 

pelapor. 

2. Nama lengkap, dituilis nama lengkap pelapor. 

3. Umur, ditulis umur pelapor. 

4. Pekerjaan, diisi jenis pekerjaan pelapor (litat daftar / tabel jenis pekerjaan) 

5. Alamat, diisi nama jalan atau kampung, RT, RW, Kode Pos< nomor telepon, nama 

Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota, Propinsi. 

6. Hubungan  dengan yang bersangkutan, ditulis hubungan pelapor dengan calon 

pengantin. 

DATA SUAMI : 

1. NIK, ditulis 16 digit numeric Nomor Induk Kependudukan sesuai KTP yang dimiliki 

suami. 

2. Nomor KK, ditulis 16 digit numeric KK sesuai Nomor KK yang dimiliki suami. 

3. Nama lengkap, ditulis nama lengkap asli suami. 

4. Tempat / Tanggal Lahir, ditulis nama tempat, tanggal, bulan, tahun kelahiran suami.. 

5. Agama, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan agama yang dianut. 

6. Alamat, diisi nama jalan atau kampung, RT, RW, Kode Pos, Nomor Telepon, 

nama Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi.  

7. Pendidikan terakhir, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan jenis pendidikan Suami 

8. Pekerjaan, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan jenis pekerjaan suami. 
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9. Status perkawinan sebelum nikah, diisi dengann nomor kode pilihan sebelum 

menikah. 

10. Perkawinan yang ke, diisi menunjukkan urutan perkawinan ke berapa yang ditakukan oleh 

suami. 

11. Isteri yang ke (bagi yang poligami), diisi sesuai dengan nomor urut isteri yang sekarang 

dinikahi. 

12. Kewarganegaraan, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan status 

kewarganegaraan suami. 

13. Keturunan, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan keturunan suami. 

14. Kebangsaan (bagi WNA), diisi sesuai suku bangsa suami. 

DATA AYAH DARI SUAMI : 

1. NIK, ditulis 16 digit numeric Nomor Induk Kependudukan sesuai KTP yang dimiliki 

ayah dari suami. 

2. Nama lengkap, ditulis nama lengkap asli ayah dari suami. 

3. Tempat / Tanggal Lahir, ditulis nama tempat, tanggal, bulan, tahun kelahiran ayah dari 

suami.. 

4. Agama, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan agama yang dianut. 

5. Alamat, diisi nama jalan atau kampung, RT, RW, Kode Pos, Nomor Telepon, 

nama Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi.  

6. Pekerjaan, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan jenis pekerjaan ayah dari suami 

DATA IBU DARI SUAMI : 

1. NIK, ditulis 16 digit numeric Nomor Induk Kependudukan sesuai KTP yang dimiliki 

ibu dari suami. 

2. Nama lengkap, ditulis nama lengkap asli ibu dari suami. 

3. Tempat / Tanggal Lahir, ditulis nama tempat, tanggal, bulan, tahun kelahiran ibu dari 

suami.. 

4. Agama, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan agama yang dianut. 

5. Alamat, diisi nama jalan atau kampung, RT, RW, Kode Pos, Nomor Telepon, 

nama Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi.  

6. Pekerjaan, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan jenis pekerjaan ibu dari suami. 
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DATA AYAH DARI ISTRI : 

1. NIK, ditulis 16 digit numeric Nomor Induk Kependudukan sesuai KTP yang dimiliki 

ayah dari istri. 

2. Nama lengkap, ditulis nama lengkap asli ayah dari istri. 

3. Tempat / Tanggal Lahir, ditulis nama tempat, tanggal, bulan, tahun kelahiran ayah dari  istri.. 

4. Agama, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan agama yang dianut. 

5. Alamat, diisi nama jalan atau kampung, RT, RW, Kode Pos, Nomor Telepon, nama 

Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi.  

6. Pekerjaan, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan jenis pekerjaan ayah dari istri 

 

DATA ISTRI : 

1. NIK, ditulis 16 digit numeric Nomor Induk Kependudukan sesuai KTP yang dimiliki 

istri. 

2. Nomor KK, ditulis 16 digit numeric KK sesuai Nomor KK yang dimiliki istri. 

3. Nama lengkap, ditulis nama lengkap asli istri. 

4. Tempat / Tanggal Lahir, ditulis nama tempat, tanggal, bulan, tahun kelahiran istri. 

5. Agama, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan agama yang dianut. 

6. Alamat, diisi nama jalan atau kampung, RT, RW, Kode Pos, Nomor Telepon, nama 

Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi.  

7. Pendidikan terakhir, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan jenis pendidikan istri 

8. Pekerjaan, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan jenis pekerjaan istri. 

9. Status perkawinan sebelum nikah, diisi dengan nomor kode pilihan sebelum menikah. 

10. Perkawinan yang ke, diisi menunjukkan urutan perkawinan ke berapa yang dilakukan oleh 

isteri. 

11. Kewarganegaraan, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan status 

kewarganegaraan isteri. 

12. Keturunan, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan keturunan isteri.  

13. Kebangsaan (bagi WNA), diisi sesuai suku bangsa isteri. 
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DATA SAKSI  

Saksi I 

1.  NIK, ditulis 16 digit numeric Nomor Induk Kependudukan sesuai KTP yang dimiliki. 

2.  Nama lengkap, diisi nama lengkap saksi I pada waktu pencatatan perkawinan. 

3. Umur, diisi umur saksi I. 

4. Agama, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan agama yang dianut. 

5. Alamat, diisi nama jalan atau kampung, RT, RW Kode Pos, Nomor Telepon, nama  Desa / 

Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota, Propinsi. 

6. Pekerjaan, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan jenis pekerjaan saksi I  

 

Saksi II 

1. NIK, ditulis 16 digit numeric Nomor Induk Kependudukan sesuai KTP yang dimiliki 

2. Nama lengkap, diisi nama lengkap saksi II pada waktu pencatatan perkawinan. 

3. Umur, diisi umur saksi I. 

4. Agama, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan agama yang dianut. 

5. Alamat, diisi nama jalan atau kampung, RT, RW Kode Pos, Nomor Telepon, nama  Desa / 

Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota, Propinsi. 

6. Pekerjaan, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan jenis pekerjaan saksi II. 

DATA IBU DARI ISTRI : 

1. NIK, ditulis 16 digit numeric Nomor Induk Kependudukan sesuai KTP yang dimiliki 

ibu dari istri. 

2. Nama lengkap, ditulis nama lengkap asli ibu dari istri. 

3. Tempat / Tanggal Lahir, ditulis nama tempat, tanggal, bulan, tahun kelahiran ibu dari  istri. 

4. Agama, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan agama yang dianut. 

5. Alamat, diisi nama jalan atau kampung, RT, RW, Kode Pos, Nomor Telepon, nama 

Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi. 

6. Pekerjaan, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan jenis pekerjaan ayah dari istri 
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DATA ADMINISTRASI : 

1. Dasar hukum pencatatan perkawinan, diisi sesuai dengan kode pilihan dasar hukum 

yang tertulis  dalam akta perkawinan. 

2. Persyaratan, diisi sesuai dengan persyaratan pendukung dengan memberi tanda V. 

3. Nama petugas entri data, diisi sesuai dengan nama petugas entri data. 

4. Tanggal entri data, diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun saat dilakukan entri 

data. 

5. Tempat, diisi sesuai dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun saat pengisian formulir  

pelaporan perkawinan. 

6. Pelapor, diisi sesuai dengan nama jelas dan tanda tangan pelapor. 

7. Saksi-saksi, diisi sesuai dengan nama jelas dan tanda tangan saksi-saksi. 

3. Nama tempat pengesahan perkawinan, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan, 

sebutkan nama tempat ibadah/lainnya. 

4. Alamat, diisi nama jalan atau kampung, RT, RW Kode Pos, Nomor Telepon, nama  

Desa / Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota, Propinsi. 

5. Nama pemuka agama, diisi sesuai dengan nama pemuka agama yang mengesahkan 

perkawinan. 

6. Hari, tanggal, bulan dan tahun pencatatan perkawinan, diisi sesuai dengan hari, 

tanggal, bulan dan tahun pencatatan perkawinan oleh petugas. 

7. Jam, diisi pada saat pencatatan perkawinan. 

8. Nama Petugas Pencatat Perkawinan, diisi sesuai dengan nama petugas pencatat 

perkawinan, NIP, dan tanda tangan petugas pencatat perkawinan atau petugas 

pembantu pencatat perkawinan (P-4). 

9. Tanggal pendaftaran perkawinan dari luar negeri, diisi tanggal, bulan dan tahun 

pendaftaran di Indonesia setelah kembali dari luar negeri. 

10. Ijin Kedutaan untuk perkawinan dengan WNA, diisi sesuai dengan negara  asal WNA. 

11. Jumlah anak yang diakui dan  dan disahkan, diisi jumlah anak yang akan diakui dan 

disahkan dalam perkawinan. 

12. Nama Anak, diisi nama anak yang akan diakui dan disahkan dalam perkawinan. 

13. Nomor dan tanggal akta kelahiran, diisi nomor dan tanggal akta kelahiran anak. 

14. Nomor dan tanggal akta pengakuan, diisi nomor dan tanggal akta kelahiran anak. 

15. Perjanjian kawin, diisi sesuai pilihan yang benar (kalau ada). 

16. Nama Notaris, diisi nama Pejabat Notaris Pembuat Akta Perjanjian Kawin.  

17. Nomor dan tanggal Akta, Diisi  nomor dan tanggal akta perjanjian kawin. 

18. Nomor dan tanggal pengesahan pengadilan, diisi nomor  dan tanggal pengesahan oleh 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri. 
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C. Pencatatan Pembatalan Perkawinan 

1. Umum 

 Pencatatan Pembatalan perkawinan bagi penduduk yang perkawinannya 

berdasarkan agama islam dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sedangkan yang bukan beragama islam, dilakukan 

Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. 

 

2. Tata cara Pencatatan Pembatalan Perkawinan 

 Tatacara pembatalan perkawinan bagi penduduk yang bukan beragama islam 

sebagai berikut : 

a. Berdasarkan laporan penduduk, Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan 

Sipil melakukan : 

1) Verifikasi dan Validasi atas isian formulir permohonan pencatatan 

pembatalan perkawinan dan formulir pembatalan perkawinan dengan 

kode F-2.10 dan persyaratannya berupa : 

a) Salinan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap; 

b) Kutipan Akta Perkawinan; 

c) Photocopy KK dan KTP yang masih berlaku; 

d) Kutipan Akta Kelahiran; 

e) Bagi WNI Keturunan agar melampirkan photocopy dan 

memperlihatkan dokumen aslinya, antara lain : 

(1) Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) atau 

Kutipan Akta Kelahiran WNI orang tua; 

(2) Bukti/ketetapan Ganti Nama (apabila sudah ganti nama) 

f) Bagi orang asing, yang bersangkutan membawa kelengkapan 

dokumen imigrasi dan STLD dari Kepolisian. 

g) Surat Kuasa Pengisian Biodata bermeterai Rp. 6.000,- bagi yang 

dikuasakan, dan photocopy KTP penerima kuasa. 

2) Mencatat dalam register Perkawinan; 

3) Melakukan perekaman data atas dasar F-2.10 dan mencetak perubahan 

data kependudukan serta mengirimkan hasilnya ke Kecamatan; 

4) Menarik Kutipan Akta Perkawinan yang telah diberikan kepada 

penduduk/pemohon; 

5) Mengarsipkan berkas formulir permohonan F-2.10 serta berkas 

persyaratan. 

b. Kecamatan melakukan : 

Menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan  dari Dinas 

Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dan mengirim ke Kelurahan. 

c. Kelurahan melakukan : 

1) Menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan  dari 

Kecamatan; 

2) Mencatat perubahan data kependudukan di BIP. 
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3. Formulir, Blangko dan Petunjuk Pengisian 

Formulir yang dipergunakan untuk Pencatatan Pembatalan Perkawinan adalah 

Formulir Pelaporan Pembatalan Perkawinan dengan kode F-2.10. 

Contoh Formulir Pelaporan Pembatalan Perkawinan dan petunjuk pengisiannya 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA PEMBATALAN PERKAWINAN : 

1. Tanggal Pemberkartan  perkawinan, diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pemberkatan 

perkawinan 

2. Nama pemuka agama, diisi sesuai dengan nama pemuka agama yang mengesahkan perkawinan. 

3. Nama tempat pengesahan perkawinan, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan, sebutkan nama 

tempat ibadah/lainnya. 

4. Nomor akta perkawinan, diisi sesuai dengan nomor akta yang tertulis dalam akta perkawinan. 

5. Tanggal akta perkawinan, diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun perkawinan 

dilaksanakan. 

6. Keputusan pengadilan, diisi sesuai dengan nomor kode pilihan. 

7. Nomor keputusan, diisi dengan nomor putusan pengadilan. 

8. Tanggal, bulan dan tahun, diisi dengan tanggal, bulan dan tahun putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

9. Alasan pembatalan perkawinan, diisi sesuai dengan alasan yang diajukan pada saat mengajukan 

permohonan pembatalan perkawinan di lembaga peradilan. 


