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BUPATI LAMPUNG BARAT 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR 30 TAHUN 2018 

TENTANG 

KARTU IDENTITAS ANAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

Menimbang a. 	bah wa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun 
dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk 
yang berlaku secara 11asional dan terintegrasi dengan 
Sistem Informasi dan Administrasi KependudukaCl; 

b. 	bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk 
memberikan identitas kependudukan kepada seluruh 
pendud~k di daerah yang berlaku secara nasionaJ 
sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak 
konstitusional warga negara; 

t c. bahwa pemherian identitas kependudukan kepada anak 
akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan 

, dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik 
bagi anak; 

d. 	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud da:lam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Identitas 
Anak; . 

Mengingat l. 	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang 
Pernbentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1991 NomoI' 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomar 3452); 

2, 	Unclang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negfl.ra Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Neg2lra Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang NomoI' 35 Tahun 
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
"JOl11Dr 297, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik 
indonesia Nomor 5606); 

http:Negfl.ra


3. 	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
201:3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik.X' 
Indonesia Nomor 5475); 

4. 	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
[ndo:lesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. 	 Pemturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 102 Tahun 2012 (Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5373); 

6. 	 Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Kartu Identitas Anak; 

7. 	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Namor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 	 PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG KARTU 
IDENTTTAS ANAK 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. 	 Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat. 
2. 	 Pe'merintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 
3. 	 Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 
4. 	 Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menangani urusan 

Ke;pendudukan dan Pencatatan Sipil. 
5. 	 KEipaJa Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipiJ 

K~bupaten Lampung Barat. 
6. 	 Kartu Keluarga yang seJanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas 

keJuarga yang memuat datan tentang nama, susunan dan hubungan 
dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga 



7. 	 Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah 
Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas 
resmi penduduk sebagai bukti din yang diterbitkan oleh Dinas. 

8. 	 Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang 
mempunyai kekuatan hukum autentik yang dihasilkan dari Pencatatan 
Sipil. 

9. 	 Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah 
Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan 
melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 

] O. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA, adalah Identitas 
anak sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Organisasi Perangkat 
Daerah yang menangani urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Lampung Barat, bagi anak yang berdomisili di Kabupaten 
LampungBarat di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah. 

·BAB j] 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 

(1) 	 Maksud diterbitkann),8. KIA adalah: 
a. mendiJkung perlindungan anak sebagai tatanan kehidupan clan 

penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan 
perkembangannYh dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun 
sosial: dan 

b, men urn buhkan kepedulian warga terhaciap dokumell administrasi 
kependudukan dan p(:.ncatatan sipil. 

(2) 	 Tujuan penerbitan j']A adalah: 
a. 	sebagai karm icicntitas bagi anak yang berdomisili di daerah; dan 
d. mellingkat.kan 	pcndataan perlindungan dan pelayanan publik serta 

sebagai upaya memberikan perlindungan dal1 pemenuhan hak 
konstitusional warga negara. 

BAB III 
PEMANFAATAN KIA 

Pasa13 

(1) 	 KIA cIapat climanfaatkan untuk pelayanan Anak dalam penyelenggar2,an 
urusan: 
a. 	kesehatan; 
b. pendidikan; 

c, keuangan; 

d, hiburan; dan 

e. 	olahraga. 

(2) 	 KIA dapat dimanfaatkan untuk perjanjian kemitraan antara Pemerintah 
Daerah dengan pihak ketiga dalam bidang: 
a. 	hukum; 
b. ekonomi; 
c. 	sosial; 
d. 	budaya; 
e. 	pendidikan; dan 
f. 	kesenatan. 

(3) Pemanfaatan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkanI C" 'c Pemtu= Perundang-undangan yang berlaku, 

w 




·BAB IV 
SASARAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME PENERBITAN KIA 

Bagian Kesatu 
Sasaran 

Pasa14 

Sasaran penerbitan KIA ini adalah anak yang berdomisili di daerah yang 
berusia 0 (nol) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang satu had, 
belum menikah dan orang tua anak mempunyai KTP-el Daerah. 

Bagian Kedua 
Persyaratan 

Pasa15 

(1) 	 Dinas menerbitkan KIA barn bagi }\nak berusia 1 (satu) hari sampai 
dengan 5 (lima) tahun bersarnaan dengan penerbitan kutipan akta 
kelahiran. 

(2) 	 Untuk anak yang berusia 1 hari sampai dengan 5 (lima) tahun sudah 
memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA 
dilakukan setelah memenuhi persayaratan: 
a. 	fotocopy kutipan akta kelahiran; 
b. fotocopy Kartu Keluarga orang tua/wali; 
c. fotocopy KTP el kedua orang tuanya/wali; dan 
d. 	fotocopy Akta perkawinan orangtua. 

(3) 	 Oinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 
17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, dengan persyaratan: 
a. !otocopy kutipan akta kelahiran; 
b. !otocopy Kartu Kelu8Tga orang tua/wali; 
c. !otocopy KTP el kedua orang tuanya/wali; 
d. 	fotocopy Akta perkawinan orangtua; 
e. !owcopy ijazah clan/raport; dan 
f. 	 pas foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dual lembar dengan 

lataI'.. belakang (lmckground) warna merah untuk tahun kelahiran 
ganjil dan \Varna hiru untuk tahun kelahiran genap. 

(41 	 PersyarataJ~ penerbitan KIA bam bag; Anak WNf yang baru clatang clari 
Luar Negel'i mf:ngik'Jti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri 
yang diterbitkan oieh pejabat yang berwenang. 

Bagian Ketiga 
Mekanisme Penerbitan KIA 

Pasa16 

fYlekanismc pcnerbiLan i~IA adalah: 
a. 	 Dinas dapat menerbitkan KIA baru setelah memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimak:md dalam pasal 5; 
b. Dinas dapat menerbitkan KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan 

;;z permohonan peneriJitan KIA dengan melampirkan surat keterangan 
. kehilangan dari kepolisian; 

c. 	 Dinas dapat menerJ:.itkan KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan 
permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan KIA yang rusak; dan 

d. Oil' s menerbitkan KIA karena adanya perubahan elemen data harus 
i :fl; .., .' ~ :.,;' m ,j'n:enuhi persyaratan 'sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), 
t~~t>· L;.." ," '(2) dan ayat (3) dengan melampirkan KIA yang lama. 



BAB V 

TATA CARA DAN MASA BERLAKU 


Bagian Kesatu 

Tata Cara 


Pasal7 


(1) 	 Pemohon menyerahkan persyaratan penerbitan KIA sebagaimana 
dimaksud dalam Pa8ai 5 ke Dinas. 

(2) 	 Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA. 

(3) 	 KIA dapat diberikan kepada pemohon di kan(01' Dinas. 

(4) 	 Dinas dapat mencrbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara 
jemput bola eli seliJ)lah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, lempat 
hiburan anak-anak dan tempat pelayanan lainnya. agar cakupan 
kepemilikan KIA darat maksimal. 

(5) 	 Terhadap Anak yang telah memiliki pasport, orang tua AnaJ{ melaporkan 
ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud 
delam Pasal 6 untuk menerbitkan KIA. 

Bagian Kedua 

Masa Berlaku 


Pasa18 

(1) 	Masa berlaku KIA bam untuk Anak kurang dari 5 (lima) tahun adalah 
sampai Anak berusia 5 (lima) tahun. 

(2) 	 Masa berlaku KIA untuk Anak diatas 5 (lima) tahun adalah sampai Anak 
berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (tahunj hari. 

(3) 	 Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sarna dengan izin tinggal tetap 
orang tuanya. 

BAB VI 

SPESIFIKASI BLANKO, FORMULASI KALIMAT 


DAN PENULISAN KIA 


Pasa19 


Blanko KIA berlaku secara nasional di seIuruh wilayah Republik Indonesia. 

Pasa) 10 

Spcsifikasi blanko KIA ;.;ebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, rncJiputi: 
a. 	matcrial terbuat dari Dahah PETG (Polythylene Tel'ephthalate Glycol); 
b. 	teknologi printing background blangko KIA menggunakan offset prir~ting; 
c. teknoJogi printing personalisasi menggunakan dye sublimation 

(retwnsferj ; 
d. pencetakan wexna digunl?kan untuk mencetak latar belakang 

(backgrouHd) , blangko dan pas foto; 
e. 	karateristik fisik ses~lai ISO/lEG 78] 0 dalam format JD-l, mempunyai 

ukura]' 85,72 x 54,03 mm, warna merah dengan kode Pantone 1797C 
bcrgradasi. ketcbalan blangko kartu maksimal 1,00 mm; 

i·"" 	j'~ ..~.'r.: ; 



f. 	terdapat 71apisan (layer);dan 
g. 	susunan lapisan (/ayei) terdiri dari: 

1. 	overlay (0.065 mm); 
2. 	basic print (0,120 mm - PETGl. tampak depan: 

a) area judul pada bagian atas terdapat tulisan "KARTU IDENTITAS 
ANAK REPUBLIK INDONESIA"; 

b) area Logo/gambar: 
1) pada bagian depan sebelah kili atas terdapat Gambar Lambang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia "Burung Garuda Pancasila"; 
2) terdapat Peta Kepulauan indonesia; 
3) terdapat gambar Bendera Merah Putih; 
4lla'tar belakang terdapat tulisan KARTUlDENTITASANAK, tanpa 

spasi; 	 , 
cj 	area penempatan hologram berada paela sebelah kiri bawah eli bagian 

dopan blangko J~I/\; 
dl seclLtiiy reaUire Mau fitur pengaman terdapa! pada hologram, 

microrexi yang ]-,auya dapat dibaca cJengan menggunakan kaca 
pcmbesar dan Izltar belakang (background) berupa garisgRris halus 
membentuk moti! tertentc, berwarna mcrah dengan kode P'J'ltOllf' 

1797C; 
3. 	PETC (0,095 ;TIm); 
4. Core (0,330 mm); 


PETC (0,095 mm); 

6. 	basic prillt (0,120 mrn PETC), tampak belakang: 

allatar beJakang terda:pat gambar bola dunia, bendera merah putin da.n 
Kepulau<ln Indonesia; 

b) latal' belakang terciapat tulisan KARTUIDENTITASANAK, tanpa spasi; 
c) security feature atau fitur pengaman terdapat garis-garis halus 

membentuk moLif tertentu bervvama merah dengan kode Pantone 
1797C; 

dl data personalisasi dan pas foto yang terlaminasi; 
e) QR Code (Quick Response Code) yang dapat digunakan untuk ,

• 	 menyimpan data kependudukan pemilik kartu; 
7. 	overlay (0,05 !TIm) 

Keterangan: 7 lapisan (layer) digabungkan . 

.Pasal 11 

Formulasi kalimat dalam KIA, memuat elemen data: 
a. NIKj 
b. nama; 
c. jenis kelamin; 

d, golongan darah; 

e. tempat/tanggallahir; 
f. nomoI' kartu keluarga; 
g. nama kepala keluarga; 
h. nomoI' akta kelahiran; 
i. agama; 
j. kewarganegaraan; . 
k. alamat; 
1. masa berlaku; 
m. tempat penerbitan; 
n. nomenklatur dinas;dan. o. nama dan tanda tangan kepala dinas. 

'i-. 
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Pasal12 

(1 ) Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem 
infonnasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

(2) Spesifikasi penulisan KIA seperti dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. huruf balok; 
b. tinta warna hitam; 
c. tanggal, bulan. tabun ditulis dengan huruf; dan 
d. penandatanganan KIA menggunakan tinta warna hitam. 

Pasal13 

Formulasi kalimat, elemen data, format dan pellulisan dalam KIA 
sebagaimana dimaksud claJam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan 
Peraturan Bupati inL 

BAR VII 

PEMBIYAAN 


Pasa! 14 

PengUnlsan dan Penerbiran KIA pada Dinas tidak dipungut biaya (gratis). 

BAB VIll 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Peraturan Supati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

l :!0 MI3Jl.('~':'!yfmM 

Ditetapkan di Liwa 
pads. tanggal 0 Jun l 2018 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

p 
Diundangkan d1 Liwa ---'-;ifi!L~ 
pada tanggal C; J() /)1 2018 

Pj. SEKR' RIS DAERAH 
KABU:l'. TE. LAMPUNG BARAT, 

A 

A DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 30 



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATl LAMPUNG BARAT 
NOMOR :)0 TAHUN 2018 
TANGGAk.;~ G Jur \ 2018 

A. DESAlN 

TAMP,I\K DEPAN DAN BELAKANG KIA 

,1\111(., 
~~ 
'-..wr.t:Utw . 
JiNmJ kelallilt1"- "'''''''~N....~II;;=-:~~:= 

:r 
, 

E, JUMLAH LAPISAN DAN FITUR PENGAMANAN 

.. "." 
;Y""-~'. I.V 

"_"",'"'_'O'~_._,_._~_,.~".,, . 
P';'.. ~": 

TOTAL KETE8ALAN K.ARTU 7 LAVER = 890 MIKRON 
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M!('l~TDi: G:ilUOCHE: KuM.SIRAS; GUlt-WefTl 
& ilE.LIrf'Bi\thGR1)IGf: 

L '":"'1r.i::m.tion £:1,'(( 
Su~ CrJOl &u;:Hl_wks T"illisan GllfIloor Kfjldnufl:n 

~~. l),.k'VlliC Cob Eifet:i :w.1~}lD:r:-m1TA·W1AK(E . "KA...f{I~JIDEilfITASI1JlAK" bdontsia dmg;m latJr TLtliStitl "SAR':':! lDtlJit7!\$ lIMAK" 
yXlg ll:iak t.~utus am ilihmtuk4, vn.:ie Effect rUBWJ1rLX1~;:ESIAy0.n~ Y!lng tid!'...'.< tc:'{:utus dan bt1r<kwg gambar bcn:itr~ 
olr.h gaOs- gMis yang tbWt tunu:; oui3oche diterupar..i.:.:m ,li:c::lS gru);, dibentuk deb earis<garlS ltIerM tmtih yanS dlbeutuk mllin bentuk hmi dlU'_

6 Kinetic Silver Effect horisont.1l b!.okwtr::l!lmcroh yang pnik turJ!!. sesuai oleb gMi.~-garis tehal tipis di!lhdnkan de~tl j'.~a~· 1'.",1S telm! 
1, $pecln.! Ra$te; dibaginn clep:!1 limu Idell.tit:aS hanmkhumf sesutli bentllk kr.pumull1! 01l1l tipis ~esul'; oontuk [111m! ti'Nebo.lt 
$, S;wcw fi"!el Altllk. ~UdCffi li:r~~bt!L 
9, Mini text KlARt illln m Booya daprr~ di h:J.Ca 
1O, Micro "xl; EIARl • illDONE8lJ\ menggunakan rJ.:.t btJt8 

It Flipil,p mini l<xt IilARi & Hi khusus. 
12, Flip-flop micro 1m NERi & 

INDONESIA 

IS Error Micro text: t\IAR1 & FI1 

14 Mana text lNOONESlA 

15 IlJdd," WJlt' !:JAR! 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

J2
~LMABSUS 

http:ti'Nebo.lt
http:horisont.1l

