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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2007 NOMOR 04

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 04 TAHUN 2007
                                          
TENTANG
		
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
DI KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENREKANG,

Menimbang : a.	bahwa sejalan dengan deregulasi di bidang pelayanan kependudukan  dan pemberian identitas diri kepada masyarakat yang lebih baik dan akurat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan tingkat kemajuan dewasa ini;
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;


Mengingat	:	1.  Undang-Undang  Nomor 9 Darurat Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 463 );
2.   Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
3.	Undang-Undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Penambahan atau Perubahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2154);
	4.  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1974   tentang   Perkawainan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12);
	5.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
	Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474 );

Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4048);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Permerintahan  Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
	Undang-Undang Nomor  23  Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4436 );
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954  tentang Pendaftaran Orang Asing  (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);   
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A tahun 2005 tanggal  25 Agustus Tentang Perubahan-Perubahan atas 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;

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :
Menetapkan:	PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN ENREKANG
.

BAB I 
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
	Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Bupati adalah Bupati Enrekang. 
	Dinas adalah Perangkat Daerah yang diberi tugas menyelenggarakan tugas Pendaftaran Pendududuk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Enrekang;
	Camat adalah Camat dalam Kabupaten Enrekang.
Lurah / Desa adalah lurah / Desa dalam Kabupaten Enrekang. 
	Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mendapatkan Limpahan Kewenangan didalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dari Bupati.
Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen  dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing (WNA) yang masuk secara sah sesuai dengan Peraturan Perundang –undangan.
	Warga Negara Indonesia (WNI) adalah Orang –orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
	Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.	
	Orang Asing Tinggal Terbatas Adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat isin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang. 
Orang Asing Tinggal Tetap Adalah orang asing yang berada dalam Wilayah Indonesia dan telah mendapat isin tinggal tetap dari instansi yang berwenang. 
Penduduk tinggal sementara adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal diluar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan atau pendidikan dan yang bersangkutan tidak berkeinginan untuk menjadi Penduduk Kabupaten Enrekang.
	Dokumen Penduduk adalah keterangan resmi hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas sebagai alat bukti otentik bagi penduduk.
	Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terkebelakang.
	Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
Peristiwa Kependudukan  adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau sementara serta perubahan status WNA tinggal terbatas atau sementara serta perubahan status WNA tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
Nomor Induk Kependudukan yang disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/ khas, tunggal, permanen dan berlaku secara nasional diberikan sekali kepada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami – istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan orang lain yang mejadi tanggung jawab kepala keluarga.
	Kartu keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga lainnya.
	Kepala Keluarga adalah : 
	Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah  maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
	Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
Kepala Kesantrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertemat tinggal bersama-sama;
	Anggota Keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama  dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan Kepala Keluarga, karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya;
	Pindah dan Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat baru.
	Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah kartu alat bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dan ditanda tangani  oleh Kepala Unit Kerja.



	Surat keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialami , meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keteragan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah dan Datang , Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat Keterangan Kependudukan Lainnya.

Kartu Pengganti Tanda Identitas yang selanjutya disingkat KAPTI adalah Kartu Bukti Diri yang diberikan kepada setiap penduduk yang berusia 12 sampai dengan 16 tahun dan atau belum kawin;dan atau belum wajib KTP.
	Kartu identitas Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat KITS adalah kartu yang diberikan kepada penduduk yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan atau pendidikan dan yang bersangkutan tidak berkeinginan untuk menjadi penduduk Kabupaten Enrekang.
	Buku induk Penduduk yang selanjutya disingkat  BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing Tinggal Tetap.
Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut Kartu keluarga (KK) di kelurahan /Desa bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal tetap.
Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
Buku Harian Peristiwa penting dan kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku berkaitan untuk mencatat kegiatan harian di kecamatan atau kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan kejadian penting dan kejadian kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan Nomor urut keluarga di Desa /Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
Surat Keterangan Ganti Nama yang selanjutnya disingkat SKGN adalah penambahan atau pengurangan atas nama seseorang yang telah diterbitkan akta kelahiran.
Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS), adalah surat bukti diri asing bagi orang asing yang berdiam sementara atau tidak menetap dalam kabupaten Enrekang.
Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap yang selanjutnya disingkat SKPPT, adalah Surat Bukti diri bagi orang asing yang tinggal menetap dalam Kabupaten Enrekang.
Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT, adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi orang asing yang bermaksud akan berdiam secara sementara dalam kabupaten Enrekang.
Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan yang selanjutnya disingkat SKPSK, adalah Perubahan Status Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
Mutasi Biodata adalah Perubahan data akibat ganti Nama, perkawinan,Perceraian Pengakuan Anak, Pengangkatan Anak, Pindah Agama, Ganti Pekerjaan, Tingkat pendidikan, Pisah kartu Keluarga dan perubahan Alamat Tempat Tinggal.
Pencatatan Sipil adalah Proses Pembuatan Catatan Peristiwa penting dalam kehidupan seseorang pada register yang disediakan oleh Dinas bagi setiap Penduduk dan merupakan dasar dibuatnya kutipan dan salinan Akta Otentik guna menjamin keamanan dan kepastian status pribadinya.
	Pejabat Pencatatan Sipil adalah Petugas Instansi Penyelenggaraan Catatan Sipil yang melaksanakan tugas pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk serta diberi wewenang membuat register, memberikan kutipan atau membuat catatan pinggir dalam akte.
Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami dan membawa perubahan status penduduk serta memerlukan penerbitan bukti yang syah setelah dicatat oleh pencatat sipil meliputi kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak serta perubahan kewarganegaraan, ganti nama jenis kelamin, dan peristiwa lainnya.
Registrar adalah petugas di Desa/ Kelurahan yang ditugasi untuk melakukan pendaftran penduduk dan memberikan surat keterangan atas peristiwa penting dan peristawa kependudukan yang dialami penduduk khususnya untuk kelahiran, lahir mati, kematian dan pindah datang.
Akta catatan sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan catatan sipil.
Kutipan Akta, adalah Kutipan data otentik yang dipetik sebagian dari akta catatn sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang undangan.
Penerbitan Akta adalah penerbitan akta-akta catatan sipil; 
	Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
	Pengumuman perkawinan adalah penyampaian atau pemberitahuan kepada umum atas keberatan atau tidak terhadap rencana pelaksanaan pencatatan perkawinan dari kedua belah pihak sebagai salah satu warga yang akan melakukan pencatatan perkawinannya di Daerah lain. 
Pelaporan pencatatan bukti perkawinan adaah tanda bukti yang diterbitkan atas dasar laporan perkawinan yang dilakukan menurut agama islam yang telah dicatatkan akta nikahnya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Enrekang.
Perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan suami istri berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Pengangkatan Anak adalah perbutan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang syah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang syah, kemudian diikuti dengan perkwinan yang syah oleh kedua orang tua anak tersebut.
Pengumuman pemanggilan warga adalah penyampaian atau pemberitahuan kepada yang bersangkutan sebagai warga kabupaten yang tidak diketahui lagi alamatnya untuk kepentingan Pengadilan Negeri Dan Agama sebagai syarat melakukan persidangan maupun setelah adanya hasil Keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.
Pencatatan Ganti Nama adalah pencatatan nama Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia.
Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah unit kerja Kecamatan yang memiliki fasilitas untuk memasukkan data kedalam komputer dan mengirimkan melalui jaringan komunikasi data ke Bank Data di Kabupaten / Kota dan ke Pusat Data Propinsi selanjutnya ke Pusat Data Kependudukan Nasional.
Bank Data di Kabupaten yang  selanjutnya disingkat BDK adalah unit kerja yang memiliki fasilitas untuk menyimpan data kependudukan dan dapat melakukan pertukaran data melalui jaringan komunikasi data dengan TPDK maupun Pusat Data Propinsi selanjutnya ke Pusat Data Kependudukan Nasional.
Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi di wajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan  besarnya pokok Retribusi;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; 
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan /atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan Daeran dan Retribusi.
	Penyidik Tidak Pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
AZAS PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 2
Azas Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk meliputi :
	manfaat yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk harus memiliki manfaat baik penduduk maupun pemerintah.
	tertib yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk diarahkan bagi terwujudnya tertib administrasi kependudukan.
	domisili yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan sesuai tempat domisili bersangkutan; dan
	legalitas yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk didasarkan pada bukti-bukti legal sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.
	Azas Penyelenggaraan Pencatatan Sipil meliputi :
	universal yaitu penyelenggaraan Pencatatan Sipil selain harus didasarkan pada hukum positif juga harus memperhatikan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang berlaku internasional sehingga hasil proses pencatatan Sipil dapat diakui oleh dunia Internasional.
	kepastian hukum yaitu penyelenggaraan pencatatan sipil harus menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat dipergunakan bukti otentik bagi yang bersangkutan.

BAB III
REGISTRAR DAN PPS
Pasal 3
Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Registrar yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
	Untuk diangkat sebagai Registrasi harus memenuhi syarat :
a.	berpendidikan minimal SMU/sederajat;
b.	jujur dan bertanggung jawab;
c.	diberi tunjangan tambahan penghasilan;
d.	khusus menangani Register Akta; dan
e.	diberi pembekalan teknis pendokumentasian Akta.

Pasal 4
Pejabat Pencatatan Sipil dijabat oleh Kepala Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil yang diangkat dengan Keputusan Bupati
Pejabat Pencatatan Sipil bertugas menerima, menverifikasi dan menvalidasi kebenaran data, pencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan Sipil.
Dalam hal pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.


Pasal 5
Di daerah terpencil, Bupati dapat mengangkat Unit Pelaksana Tugas Dinas/ Instansi Pelaksana selaku Pejabat pencatat Sipil luar biasa untuk membatu kelancaran pelayanan pencatatan sipil dalam wilayah Kecamatannya ;
	Pejabat Pencatat Sipil luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
3)	Pejabat Pencatat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pencatatan Sipil kepada Bupati;

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 6
Setiap penduduk, penduduk sementara dan penduduk musiman wajib mendaftarkan diri atau didaftar pada Kepala Desa ditempat domisilinya.
	Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk melaporkan setiap mutasi data yang terjadi.

Pasal 7
Pemda melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemuntakhiran data penduduk.
Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas khusus yang ditunjuk.
	Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk melaporkan setiap mutasi data yang terjadi.

BAB V
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
Pasal 8
NIK diberikan kepada setiap orang sejak yang bersangkutan didaftarkan sebagai penduduk.
NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh arang lain.
Setiap penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu NIK yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan tercantum pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Catatan Sipil.
NIK terdiri dari 16 digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.

BAB VI
KARTU IDENTITAS KEPENDUDUKAN
Bagian Pertama
Kartu Keluarga (KK)
Pasal 9
Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, ditandatangani oleh Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati.
Penerbitan KK dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk orang asing tinggal tetap. 
Penduduk orang Asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat didaftar dalam satu KK.
Permohonan mendapatkan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi :
a.	KK dan KTP lama bagi penggantian Kartu KK;	
b.	Foto copy Buku Nikah/kutipan Akta Nikah bagi penduduk yang sudah menikah;
c.	Kutipan Akta Kelahiran bagi keluarga yang sudah mempunyai anak ; dan
d.	Khusus bagi penduduk WNI yang baru pindah, harus ada surat keterangan pindah datang dari Pejabat yang berwenang

Pasal 10
Tata cara mendapatkan KK dan Formulir yang digunakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Pasal 11
Setiap Penduduk yang telah berusia 17 (Tujuh Belas) tahun atau belum berusia 17 (Tujuh Belas) tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
Setiap Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
KTP berlaku secara Nasional digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
Kartu KTP berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan harus diperpanjang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya.
Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (Enam Puluh) tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
Pesyaratan dan tatacara mendapatkan (KTP) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
	KTP dinyatakan tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan mengalami perubahan tempat tinggal.




Pasal 12
KTP Warga Negara Asing diperoleh apabila yang bersangkutan telah mendapatkan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
	Masa Berlaku KTP Warga Negara Asing sesuai dengan Kartu Izin Tinggal Tetap yang dimiliki.

Bagian Ketiga
	Kartu Pengganti Tanda Identitas (KAPTI)
Pasal 13
Setiap Penduduk yang berusia 12 ( Dua Belas ) tahun keatas sampai 16 ( Enam Belas)  tahun dan belum kawin wajib memilik Kartu Pengganti  Tanda Identitas.
	Kartu Pengganti Tanda Identitas dimaksud ayat (1) dikeluarkan dan ditandatangai oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat
Kartu Identitas Tinggal Sementara (KITS)
Pasal 14
Setiap penduduk WNI yang bermaksud tinggal sementara diluar domisili tetap wajib mendapatkan KITS.
	Kartu Identitas Tinggal Sementara diurus selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari sejak kedatangannya.
	Masa Berlaku Kartu Identitas Tinggal Sementara lamanya 1 (satu) tahun yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.


BAB VII
PELAPORAN
Bagian Pertama
Kelahiran dan Lahir Mati
Pasal 15
 Setiap Kelahiran dilaporkan oleh keluarganya kepada Kepala Desa setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kelahiran dan diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
 Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicatatkan dalam buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.


Pasal 16
Setiap kelahiran bayi yang meninggal dalam kandungan serta berumur 7 (Tujuh) bulan kandungan, wajib dilaporkan oleh  keluarganya kepada Kepala Desa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari sejak Kelahiran dan Diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
	Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat 1(satu) pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk.
	Prosedur dan tata cara pelaporan dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Kematian
Pasal 17
Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Keluarga atau kuasanya kepada Kepala Desa setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) yaitu hari sejak tanggal kematian dan diterbitkan Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh Lurah / Desa.
Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicatatkan dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
Prosedur dan tata cara pelaporan dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


BAB 	VIII
PENDAFTARAN PERPINDAHAN PENDUDUK
Bagian Pertama
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI
Pasal 18

Setiap perpindahan Penduduk dalam Daerah wajib mendaftarkan diri dan didaftarkan Kepada Pejabat yang berwenang untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan.
	Perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk. 
Perpindahan Penduduk WNI ditetapkan sebagai berikut :
	klasifikasi  1 Perpindahan alamat dalam satu kelurahan/Desa wajib melapor pada Lurah / Desa setempat untuk mendapatkan Dokumen Kependudukan yang baru ;
	klasifikasi 2 Perpindahan antar kelurahan/Desa dalam satu kecamatan ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan ;
	klasifikasi 3 Perpindahan antar Kabupaten dalam satu Propinsi dan ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja yang menangani kependudukan, atas nama Bupati; dan 
	klasifikasi 4 Perpindahan antar Propinsi dalam wilayah Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

	Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimana dimaksud Ayat (3) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang

Pelaksanaan pendaftran Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (3) di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (Tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.
Surat keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar .
	Penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan.

Penerbitan Perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.
	Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi :

	Kepala Keluarga;
	Kepala Keluarga dan Seluruh  anggota keluarga;

Kepala Keluarga dan Sebagian Anggota keluarga; atau 
Anggota Keluarga;

Bagian Kedua
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing
Pasal 19
Setiap penduduk orang Asing yang pindah datang ke Daerah wajib mendaftarkan diri.
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk dilakukan dengan penerbitan surat Keterangan Pindah Datang oleh Unit Kerja yang mengelola.
Sah Pindah Datangnya Penduduk setelah ditandatanganinya Surat keterangan Pindah Datang Sesuai klasifikasi.

Pasal 20
Pendaftaran Pindah Penduduk sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dilakukan oleh Unit Kerja yang mengelola.
	Pelaksanaan Pendaftaran Pindah datang Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan Penduduk paling lama 30 ( Tiga Puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatangani Surat Keterangan Pindah Datang di Daerah Asal.

Pasal 21
Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk Klasfikasi 1 sampai dengan Klasifikasi 3, dilakukan oleh Unit Kerja yang Mengelola.
Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 4 dn Kalasifikasi 5 dilakukan di daerah asal, mendapatkan pengesahan dari Unit Kerja yang mengelola.
Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar :
	penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap dan Penerbitan Perubahan Alamat KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap; dan
	perubahan Alamat Surat keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tinggal terbatas dalam Daerah.
	Penerbitan KK sebagaimana dimaksud ayat (3) Huruf a dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Penduduk WNI Tinggal Sementara
Pasal 22
Setiap penduduk WNI yang tinggal sementara selama 90 (Sembilan Puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 Tahun wajib mendaftarkan diri.
Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk warga Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan/tugas belajar.



Pasal 23

Kepala Desa atau Lurah melakukan pendaftaran WNI Tinggal Sementara dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh Camat.

Pasal 24

Pendaftaran WNI Tinggal Sementara dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 ( Tiga Puluh) hari kerja sejak diterbitkan surat Keterangan Pindah Sementara.
Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Kartu  Identitas Tinggal Sementara berdasarkan permohonan Sementara.
Kartu Identitas Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang.

BAB IX
PENDAFTARAN PERPINDAHAN PENDUDUK ANTAR NEGARA
Bagian Pertama
Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI Keluar Negeri
Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan Pendaftaran Perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri.
Perpindahan Penduduk ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 ( Satu) Tahun berturut-turut atau lebih dari satu tahun.

Pasal 26
Pendaftaran Perpindahan Penduduk dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah Ke Luar Negeri dan disahkan oleh Camat setempat.

Pasal 27
Surat Pengantar Pindah Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 duberikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada Penduduk untuk diteruskan kepada Unit Kerja yang mengelola sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam Pengurusan Pasfor.






Bagian Kedua
Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri
Pasal 28

Pendaftaran Kedatangan Warga Negara Indonesia dilakukan oleh Unit Kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan  Sipil dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
Surat keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar Penerbitan KK dan Penerbitan KTP.
Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dilakukan oleh Unit Kerja yang mengelolah Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota berdasarkan Laporan Penduduk paling lama 14 ( Empat Belas) hari Kerja terhitung sejak kedatangan di Daerah tujuan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri
Pasal 29

Pendaftaran kedatangan orang Asing dari Luar Negeri terdiri dari :
	Orang Asing yang baru datang dari Luar Negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas.

Orang Asing yang telah berada di Daerah dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas.

Pasal 30

Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dilakukan oleh Unit Kerja yang mengelolah berdasarkan laporan Penduduk paling lama 14 ( Empat Belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal terbatas.
Pendaftaran Kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat keterangan tempat tinggal.
Surat Keterangan Tempat tinggal sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada Orang Asing Tinggal Terbatas, berlaku sampai habis masa berlaku izin Tinggal Terbatas.

Bagian Keempat
Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas
Pasal 31

Pendaftaran Penduduk Orang Asing tinggal terbatas yang mengubah status menjadi Penduduk Orang Asing tinggal tetap dilakukan oleh Unit Kerja yang mengelolah paling lama 14 (Empat Belas) hari kerja sejak diterbitkan izin Tinggal Tetap.
Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal tetap yang mengubah status menjadi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Bagian Kelima
Pendaftaran Perpindahan
 Penduduk Orang Asing Keluar Negeri
Pasal 32
Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing Keluar Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 dilakukan oleh Unit Kerja Pengelolah.
Pendaftaran Pindah Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk Orang Asing di Unit Kerja yang mengelolah.

Bagian Keenam
Pendaftaran Penduduk
 Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 33
Penduduk rentan Adminduk terdiri atas :
	Pengungsi;
	Penduduk korban bencana; dan
	Komunitas adat terpencil.


Pasal 34
Pendataan Pengungsi dan Penduduk Korban bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial.
Pendataan Komunitas penduduk terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk Tim Pendataan.

Pasal 35

Jenis-jenis Pelayanan Kependudukan Meliputi :
	Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Kartu  Keluarga (KK);
Kartu Pengganti Tanda Identitas (KAPTI);
KArtu Identitas Tinggal Sementara (KITS);
Surat Keterangan Pindah antar Propinsi;
Surat Keterangan Pindah antar Kota/Kab. dalam Propinsi;
Surat Keterangan Pindah dalam Daerah;
Surat Keterangan Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas; dan
Surat Keterangan Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap;

BAB  X
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
Bagian Pertama
Hak dan kewajiban
Pasal 36
Setiap Orang berhak memperoleh pelayanan Catatan Sipil;
Setiap Peristiwa penting yang berkaitan dengan pencatatan Sipil wajib dilaporkan dan didaftarkan pada Unit kerja pengelola untuk dicatat dalam buku Akta.
Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan status kewarganegaraan.
	Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diterbitkan kutipan Akta.
	Prosedur dan persyaratan pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2), dan (3) Pasal ini diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 37
Jenis-jenis Pelayanan Catatan Sipil yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi :
	Pencatatan Kelahiran;

Pencatatan Lahir Mati;
Pencatatan Perkawinan;
Pencatatan Pembatalan Perkawinan;
Pencatatan Perceraian;
Pencatatan Pengangkatan Anak;
Pencatatan Pengakuan Anak;
Pencatatan Pengesahan Anak;
Pencatatan Kematian;
Pencatatan Perubahan Nama;
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya;
Pembatalan Akta;
	Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan; dan
Penerbitan Kutipan II;


Bagian Kedua
Pencataan Kelahiran
Pasal 38
Pencatatan Kelahiran bagi WNI dan WNA menurut waktu pelaporannya tidak melewati 60 hari sejak tanggal kelahirannya.
Pencatatan Kelahiran bagi WNI yang dilakukan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dan dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pencatatan Kelahiran dari Bupati dan Pejabat yang ditunjuk.
Pencatatan Kelahiran bagi WNI yang dilakukan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dan dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam register Akta Kelahiran dan diterbitkan kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 39
Dalam hal Peristiwa Kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) yang bersangkutan memberitahukan hal dimaksud kepada Unit kerja yang mengelolah Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diwilayah tempat domisili.


	Pencatatan Kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil berdasarkan laporan yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan.
	Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang Asing Tinggal Terbatas dan Tinggal Tetap yang dilahirkan diluar Negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Unit kerja yang mengelolah berdasarkan Laporan Penduduk paling lama 30 (tiga Puluh) hari sejak kedatangan untuk Pemutakhiran biodata.


Bagian Ketiga
Pencatatan Lahir Mati
Pasal 40
Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat Unit Kerja yang mengelolah berdasarkan penduduk paling lama 60 (Enam Puluh) hari sejak Kelahiran.
	Pencatatan Kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data Kependudukan Daerah dan diterbitkan tanda bukti Pelaporan Surat Keterangan Lahir Mati.
Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan
Pasal 41
Perkawinan bagi yang bukan Beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya dicatat oleh Unit Kerja Pengelola paling lama 60 ( Enam Puluh) hari kerja sejak peristiwa Perkawinan.
Pencatatan Perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh unit Kerja yang mengelola sesuai pedoman yang berlaku.
Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan kutipan Akta Perkawinan;
	Pengumuman Perkawinan dilakukan dalam waktu paling lambat 10 ( sepuluh ) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
Pasal 42
Bagi Penduduk yang melaksanakan perkawinan di Luar Negeri dicatat unit kerja yang mengelola paling lama 1 ( satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data Kependudukan Daerah dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan Luar Negeri.

Bagian Kelima
Pecatatan Pembatalan Perkawinan
Pasal 43
Pembatalan Perkawinan yang telah mendapatkan keputusan pengadilan dicatat oleh unit kerja yang mengelolah.
	Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan.



Bagian Keenam
Pencatatan Perceraian
Pasal 44
Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh unit kerja yang mengolah pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ditempat peristiwa perceraian paling lama 60 (Enam Puluh) hari kerja setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya.

Pasal 45
	Berdasarkan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 pejabat Pencatatan Sipil mencatat Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perceraian.

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

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan Anak
Pasal 46
Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan dicatat oleh unit yang mengolah pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 ( tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
	Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.
Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 47
Pengakuan anak diluar kawin dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada register akta pengakuan anak dan diterbitkan kutipan akta pengakuan anak paling lama 30 ( tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 48
Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada pasal 47 dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya;
Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatat sipil dalam register akta perkawinan orang tuanya dan pada register akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir paling lama 30 ( tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan.
Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersama dengan pengesahan perkawinan orang tuanya.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Kematian
Pasal 49
Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarga atau kuasanya untuk mendapatkan Akta Kematian.
Kutipan Akta Kematian diberikan berdasarkan bukti otentif dari yang berwenang.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 50
Pencatatan ganti nama WNI dan WNA harus mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Kutipan II dan Selanjutnya
Pasal 51
Setiap Akta yang hilang, rusak, musnah wajib dilaporkan untuk mendapatkan kutipan yang baru.


BAB XI
PENGELOLAAN DATA/INFORMASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 52
Data dan Informasi kependudukan dan catatan Sipil yang diperolah dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil dikelola dan disimpan di Instansi Pengelola.
Data kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen Negara yang harus dipelihara, dijamin keamanan dan kerahasiaannya.
Data kependudukan dan Catatan Sipil karena kerahasiaannya hanya dapat diinformasikan untuk kepentingan penyidikan, pemerintah dan swasta setelah mendapat izin dari Bupati.

BAB XII
PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN 
DAN CATATAN SIPIL
Pasal 53
Kepala Desa wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diwilayahnya kepada Camat 1 (Satu) kali setiap bulan selambat-lambatnya sampai tanggal 10 ( Sepuluh) bulan berikutnya.
Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diwilayahnya kepada Bupati melalui Instansi Pengelolah 1 (satu) kali setiap bulan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 10 ( Sepuluh) bulan berikutnya.

BAB XIII
PENCABUTAN DAN PEMBATALAN DOKUMEN 
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Pasal 54
Unit Kerja Pengelola Kependudukan dan Catatan Sipil dapat membatalkan dan mencabut Dokumen Kependudukan apabila yang bersangkutan bertempat tinggal lagi di alamat lama tanpa ada laporan kepindahan. 
Unit Kerja Pengelola Kependudukan dan Catatan Sipil dapat membatalkan dan mencabut Dokumen Catatan Sipil apabila diperoleh tidak melalui prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
	Pembatalan dan pencabutan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diumumkan melalui papan pengumuman Unit Kerja pengelolah.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Pasal 55
Pejabat yang berwenang dan Instansi yang terkait melakukan pengawasan dan penertiban atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini .
Pengawasan dan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XV
KEWAJIBAN MEMBAWA BUKTI DIRI
Pasal 56
Setiap penduduk wajib membawa bukti diri kependudukan.
Dikecualikan membawa bukti diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Perwakilan Negara Asing, Anggota Organisasi Internasional dan keluarganya.

BAB  XVI
BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian  Kesatu
Pengadaan
Pasal  57
Pengadaan Blanko dilakukan dengan memilih Perusahaan Percetakan  yang mempunyai kualifikasi izin pencetakan dokumen securiti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerah yang membutuhkan blangko dokumen penduduk harus mendapatkan Nomor Registrasi Blangko dari Departemen Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan

Bagian Kedua
Pengisian Data
Pasal 58
Pengisian elemen data blangko KK, KTP, Surat keterangan Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta serta Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

BAB XVII
PELAYANAN DAN PENATAUSAHAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 59
Pelayanan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan oleh Unit Kerja yang mengelola, Kecamatan dan Desa / Kelurahan.
Prosedur dan tata cara pelayanan dan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
NAMA,OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 60
Dengan nama Retribusi penggantian biaya cetak dokumen kependudukan dipungut retribusi.
Obyek Retribusi meliputi pelayanan yang diberikan atas pemberian dokumen Kependudukan.
Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan dan menikmati pelayanan yang dimaksud ayat (2) pasal ini.
BAB XIX
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 61
Retribusi Penggantian biaya cetak dokumen kependudukan digolongkan Retribusi Jasa Umum.
BAB XX
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 62
(1)	Besarnya tarif Retribusi penggantian biaya cetak pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :
A.	Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
	Kartu Tanda Penduduk					
	WNI		Rp.   15.000
	WNA		Rp. 250.000	   
	Kartu Keluarga		Rp.   10.000
	Kartu Pengganti Tanda Identitas		Rp.   10.000	
	Kartu Identitas Tinggal Sementara		Rp.   10.000	
	Surat Persetujuan menjadi Penduduk		Rp.   10.000	
	Surat Keterangan Pindah antar Propinsi		Rp.   25.000	
	Surat Keterangan Pindah antar Kota/Kabupaten 

      dalam Propinsi		Rp.   25.000	
	Surat Keterangan Pindah dalam Daerah		Rp.   10.000	

Surat Keterangan Penduduk Asing Tinggal Terbatas		Rp. 100.000
	Surat Keterangan Penduduk Asing Tinggal Tetap		Rp. 100.000	


B.	Akta Catatan Sipil terdiri dari :
	Akta Perkawinan (AP) :

	WNI

	   Di dalam Kantor 	Rp.   40.000
	Di luar Kantor	Rp.   75.000	

2) WNA
	Di dalam Kantor	Rp.   75.000
	Di luar Kantor	Rp. 100.000

	Akta Perceraian (AC) :

	WNI	Rp.   75.000
	WNA	Rp. 100.000

	Akta Kematian (AKM) :

	WNI	Rp. 20.000	
	WNA	Rp. 30.000	

	Akta Ganti Nama (AGN)	Rp. 30.000	

Akta Perubahan (AP)	Rp. 50.000
	Akta Kutipan II	
a. 	WNI	Rp. 30.000	
b.   WNA	Rp. 50.000	 
	Surat Keterangan Terlambat	Rp. 10.000
	Pendaftaran Perkawinan

	WNI	Rp.   5. 000

WNA	Rp. 10.000 
	Pengumuman Perkawinan yang dilaksanakan diluar Daerah

	WNI								Rp.    5.000
	WNA	                                                                                    Rp.  10.000	

	Pencatatan Pengangkatan Anak

	WNI	Rp.  75.000
	WNA								Rp. 150.000	

	Akta Pengakuan Anak

	WNI      							Rp.   50.000

WNA 								Rp. 100.000
	Pencatatan Pegesahan Anak

	WNI								Rp.   50.000

WNA								Rp. 100.000
	Pencatatan Pelaporan yang terjadi di luar Negeri

	Kelahiran							Rp.   50.000

Perkawinan							Rp. 100.000
Kematian							Rp.   50.000
(2)	Setiap keterlambatan pelaporan atau pengawasan pelayanan kependudukan dan atau Akta Catatan Sipil dikenakan biaya tambahan berupa denda sebesar 10% (sepuluh) persen dari besarnya tarif retribusi.
	Pendapatan dari retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) merupakan penerimaan daerah yang seluruhnya disetor ke Kas Daerah.


BAB XXI
TATA CARA PEMUNGUTAN 
DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 63
Tata cara pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB XXII
PENGURANGAN, KERINGANAN 
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 64

Bupati dapat memberikan pengurangan,keringanan dan pembebasan retribusi.
Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 65

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( Dua Persen) setiap bulan.
Dalam hal data tidak benar sebagai dasar pembuatan KK,KTP dan Akta-akta Catatan Sipil serta Dokumen Kependudukan lainnya dapat dicabut oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XXIV
KETETUAN PIDANA
Pasal 66
Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) atau Pasal 62 ayat (1) Peraturan Daerah  ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (Enam) Bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta).
Denda dimaksud ayat (1) pasal ini disetor seluruhnya ke kas Daerah.


BAB XXV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 67
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakuka penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
	Wewenang Penyidik sebagaimana ayat (1) adalah :
	menerima,mencari,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
	meneliti,mencari dan mengumpulkan,keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah Retribusi;
	meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah;
	memeriksa buku-buku,Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
	melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan dan Dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
	meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
	menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana pada huruf e;
	memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
	memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atas saksi;
	menghentikan Penyidikan; dan
	melakukan Tindak lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukuman yang dapat dipertanggung jawabkan;
	Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana yang berlaku.

BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68
Bentuk, isi, format dokumen pendaftaran penduduk dan surat keterangan Kependudukan dan Catatan Sipil lainnya serta formulir-formulir isian permohonan perdaftaran dan pelayanan yang ada sekarang tetap berlaku.
Penggantian dan atau perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Pasal 69
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor  8 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil dan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXVII
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 70
Bahasa Asing dapat digunakan dalam dokumen pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.
Penggunaan Bahasa Asing sebagaimana disebutkan ayat (1) pasal ini adalah terjemahan dari dokumen pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil bahasa Indonesia yang telah dan atau bersamaan diterbitkan.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.
	
			Ditetapkan di Enrekang
			Pada tanggal 21 Juli 2007

			BUPATI ENREKANG,

			TTD

		HAJI LA TINRO LA TUNRUNG 
Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal   23 Juli 2007

PYMT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,	

	TTD
 
                             ALIMUDDIN  RALLA	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG 
TAHUN 2007 NOMOR 04


























































