
WALIKGTA MATA~

PRGVINSI NUSA TENGQARA BARAT

PERA7URAN WALIKGTA MATARAM

NGMGR: g 7AHUN 2916

TEN7ANG

KARTU Iil3ENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANQ MAHA

WALIKGTA MATARAM,

a b a hwa dalam rangka aspek kepastxan hukum terhaidap

identitas kependudukan k epada anak b e rusia k u r ang
d~ 1 7 ~ un dan b e lum m enorah pex'lu adanya suatu
identitas untuk menj~ iin hak-h~ ya;

me~ s ~ ak a n k et e n tuan Pera~~

Menterx Dalam Negerx Nomor 2 T a hu n 2 9 1 6 t e n ~ g
K~ Iden t l tas Anak perlu d l tex bxtkan K~ Ident xtas

c. b a h %'a bi erdasar~ pe~ bangan sebag axmana
d a k u d p d, hu f d h f b, p I tap~
Peraturan Walikota ten~ g ~ tu I de n t i tas Anak.

1. Undang-Undang No m o x 4 Tahui n 1 993 t ent a n g
Pembentukan Ko~ adya D a erah 7 ingkat I I M a taram
(Lexnbaran Negara R epublxk I nde nesxa Tahun 1993
Nomox' 66 , Ta m b ahan Le m baran N e gara R e p ub l ik
Indonesia Nomor 3531);

2 Undang-Undang N o mo x 23 Tahun 2996 t ent a n g
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negaxa Republik
Indonesia Tahun 2996 Nomox 124, Tambahan Lembaran

N egaxa Repubpk Indones)a Nomor $67 / )i sebagaxmana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2913 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomox 23

7ahun 29'9 6 t en~ g Adxm n s t rasx K e pendudukan
( Lemb aran Negara R epublik I n d onesia T a hu n 29 1 3
Nom.or 232 , T a m bahan L e m baxan N egaxa. Repubiik
Indonesia Nomor 5475) „

Menglngait



3 . Undang-Undang N omor 12 Ta hu n 201 1 tentang

Pembentukan Per a turan Peru ndang-Undangan
(Lembaran Negara Republik I n donesia Tahun 2 0 1 I
No mor 82 , T ambah an Lemb aran N cger a Republik

Indonesia Nomor 5234);
4 . Undang-Undang N omor 23 Ta hun 2014 te ntsng

Pemerintshan Daerah ( Lembaran N egara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambshan Lembaran
Negara Republik In donesia Nomor 5587) sebagaimana
telah d iubah beberapa kal i t erakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentsng Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran N egara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undsng Nomor 2 3 T ahun 2 006
tentang Administrasi Kependuduksn (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tshun 2007 Nomor 80, Tambahan
lamb aran Ne ger a Republik Indonesia Nomor 4736)
sebagaimana telah diubah dengan Peratursn Pemerintah
No mor 102 Tahun 2 012 t entang Perubah an ates

Peratursn Pemerintah Nomor 37 Tshun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 3 T ahun 2 006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

6. Peraturan Menteri Dahun Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk H ukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Menteri Deism Negeri Nomor 2 Tahun 2016
tentang Kartu Identitas Anak (Berita Nagara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 80).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wahkota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan D aerah y ang m emimpin
pelaksanaan u ru san pe merintshan ya n g me njadi
kewenangan daerah otonom.



3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. D inas adalah Dinas Kependudukan dsn Pencatatan Sipil

5. Kepsla Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Matsram.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 17 ( tujuh
bales) tahun dan belum menikah.

7. Kartu Keluarga yang selanjutnya d isingkat K K adalah
ksrtu identitas keluarga yang memuat data tentsng name,
susunan dan hubungan deism keluarga, serta identitas
anggota keluarga.

8. Kartu Tend a Pen duduk Elektronik yang selanjutnya
disingkat KTP-el adalah Kartu Tends Penduduk yang
dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk
sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.

9. Akta Kelahirsn adalsh dokumen resmi yang diterbitkan
oleh i n stansi p elaksana y ang m empunyai kekuatan
hukum autentik yang dihasilksn dari Pencatatsn Sipib

10. Kartu I dentitas Anak y ang selanjutnya d isingkat K IA
sdalsh identitas resmi snak sebagai bukt i dir i anak yang
berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum
menikah, yang diterbitkan oleh Dines.

1 1. Penerbitan K I A a dslah p engeluaran K I A bs r u atau

penggantian K I A k a rena r usak, h i lsng a tau p i ndah
datsng.

12. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI
adalah orang-orang bangsa Indonesia asl i ds n o rang
orang bsngsa lain yang disahkan dengan Undsng-Undang
sebagai Wsrga Negara Indonesia.

13. Orang Asing adslsh orang bukan Warga Negsra Indonesia.

Kota Mataram.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

( I) Tujusn penerbitan KIA yaitu :
a. meningkatksn aspek kepastian hukum deism

pendataan, pe rlindungan dan pelaysnen publik
terhadap snak; dsn

b. sebagai kartu identitas hagi ansk yang berdomisili di

( 2) Sasarsn penerbitan KIA yaitu :
a. anak WNI yang berdomisiTi dan mempunyai orang tua

yang memiTiki KTP-el Kota Mataram; dsn
b. anak orang asing yang memiliki paspor dan izin tinggal

tetap bersama orang tuanya di Kota Mataram.

Kota Matsram.



BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN KIA

Bagian Kesatu

Per syaratan
Paragraf I
Anak WNI

Pasal 3

kelahiran.

dan

( I) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5
(lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta

(2) Untuk anak k u rang dar i 5 ( l ima) tahun yang sudah
memilik i a k t a k elahiran t e tapi b elum m emilik i K IA,
pens rbitan KI A ~ den gan melampirkan
pe rsyaratsn:
a. fotokopi k u t ipan akta k elahiran dan menunjukkan

aslinya;
b. fotokopi KK orang tua/wali dan menunjukkan aslinya;

c . fotokopi KTP-el kedua or ang tu a /wal i da n
menunjukkan aslinya.

belas) tahun k urang I ( satu) hari , penerbitan K IA
d ilskuktm dengan melampirkan persyaratan :
a. fotokopi k u t ipan akta kelahirsn dan m enunjukkan

aslinya;
b. fotokopi KK orang tua/wali dan menunjukkan aslinya;
c. f otokopi KT P-el ke du a oran g tua / wal i dan

menunjukkan aslinya; dan
d. pas foto anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2

(dua) lembar.

datang dari luar negeri mengikuti ketentuan sebagaimana
dimaksud pads ayat (2) dan ayat (3) disertai dengan surat
keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang.

(3) Untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh

(4) Persyaratan penerbitan KIA baru hagi anak WNI yang baru

Pasal 4

Penerbitsn KIA yang h i lang atau r usak d i lakukan dengan
melampirkan persyaratan :
a. surat k eterangan kehilangan dar i Kepolisian setempat

(untuk KIA hilang);
b. KIA asli (untuk KIA rusak);



c. fotokopi KK orang tua/wali; dan
d. pas foto snak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua)

lembar (untuk KIA snak usia diatas 5 tahun).

Pasal 5

Penerbitan KIA karena pindah datang diterbitkan oleh Dines
setelah memenuhi persyaratsn sebagaimana dimaksud deism
Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dengan melampirkan surat
keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Pasal 6

(I) Mass berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 (lima)
tahun adalah sampai anak berusia 5 Pima) tahun.

(2) Masa berlaku KIA baru untuk anak diatas 5 (lima) tahun
adalah sampai anak b erusia 1 7 ( tujuh b elas) tahun
kurang I (satu) hari atau telah menikah.

F ormulir p ermohonan p enerbitan K I A un tu k a nak W NI
tercantum deism Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2
Anak Orang Asing

Pasal 8

(I) Untuk anak orang asing yang baru lahir satllprd kulatlg
dari 5 (I(ma) tahun, penerbitan KIA dilakukan dengan
melampirkan persyaratan :
a. fotokopi paspor dan izin tinggal tetap;
b. fotokopi KK orang tua dan menunjukkan aslinya; dan
c. fotokopi KTP-el kedua orang tua dan menunjukkan

aslinya.

belas) tahun kurang I (satu) hari, pe nerbitsn KIA
d il~ dengan melampirkan persyaratan :
a. fotokopi paspor dan izin tinggal tetap;
b. fotokopi KK orang tua dan menunjukkan aslinya;
c. fotokopi KTP-el kedua orang tua dan menunjukkan

aslinya; dan
d. pas foto anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2

(dua) lembar.

(2) Untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh



Pasal 9

Masa berlaku KIA anak orang asing sama dengan izin tinggal
tetap orang tuanya.

Pasal 10

Penerbitan KIA yang h i lang atau r usak d i lakukan dengan
melsmpirkan persyaratan :
a. surat k eterangan kehf)angan dar i Kepolisian setempat

(untuk KIA hilsng);
b. KIA asli (untuk KIA rusak);
c. f otokopi paspor dan izin tinggal tetap;
d. fotokopi KK orang tua/wali; dan
e. pas foto anak berwarna ukuran 2x3 cm sebsnyak 2 (dua)

lembar (untuk KIA anak usia diatas 5 tahun).

Pasal 11

Penerbitan KIA karena pindah datang diterbitkan oleh Dinas
setelah memenuhi persyaratsn sebagaimana dimaksud deism
Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan surat
keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Pasal 12

Formulir permohonan penerbitan KIA untuk anak orang asing
tercantum deism Lamp(ran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tata Cars

Paragraf 1
Anak WNI

Pasal 13

m elakukan :

( I) Pemohon at a u or an g tua an a k me ngisi formulir

permohonan penerbitan KIA kepada Dines dengan
menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud deism
Pasal 3 ayat (2) dsn ayat (3).

(2) Setelah berkas permohonan diterima lengkap, make Dinas

a. menerima dan meneliti berkas permohonsn penerbitan

b. melakukan verifikasi dan validasi data permohonan
dan persyaratan;

c. melakukan entry data ke deism Sistern Administrasi
Kependudukan;

d. penandatanganan KIA dilakukan oleh Kepala Dinas;
e. mencatat dan menerbitkan KIA; dan
f. menyerahkan KIA kepada pemohon.

KIA;



(3) Dinas dapat menerbitkan KIA dengan pelayanan keliling di
sekolah-sekolsh, rumah sakit, puskesmas, taman baca
anak, arena bermain anak dan tempat layansn anak
lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Paragraf 2
Anak Orang Asing

Pasal 14

(1) Orang tua anak yang telah memiTik( paspor mengajukan
permohonan kepada Dinas dengan menyerahkan
persysratan sebagaimana dimaksud deism Pasal 8 ayat (I)
dan ayat (2).

(2) Setelah berkas permohonsn diterima lengkap, make Dines

a. menerima dan meneliti berkas permohonan penerbitan
KIA;

b. melakukan verfgkasi dsn validasi data permohonan
dan persyaratan;

c. melakukan entry data ke deism Sistern Administrasi
Kependudukan;

d. penandatanganan KIA dilakukan oleh Kepala Dines;
e. mencatat dan menerbitkan KIA; dan
f. menyerahkan KIA kepada pemohon.

(3) Dinas dapat menerbitkan KIA dengan pelayanan keliling di
sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, taman baca
anak, arena bermain anak dan tempat layansn anak
lsinnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

m elakukan :

BAB IV
KEMITRAAN

Pasal 15

(1) Untuk mem sksimalkan pem anfaatan KIA dan
memberikan n i la i t ambah, m sk a Pemerintah D aersh
dapat m elakukan perjanjisn k emitraan d engan p ihak
ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak deism bidang
tempat bermain, r umah m akan, t aman bacaan, t oko
buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.

(2) Perjanjisn kemitrasn sebagaimana dimaksud pads ayat (I )
dapat di lakukan dengsn pi hak ke t iga y an g lokasi
usahsnya d i w i laysh K ota M atarsm m aupun d i l u ar

(3) Dines melsksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan
SKPD dan pihak yang berkaitan dengan KIA.

daersh.



BAB V
~E NT UAN PENUTUP

Pas@i ] 6

Agar SCtlap OraQ g DM B gC~ UI1 HQR, HECT.C~ f R h . kM l

pe@d~gg'Q Pe'pa~ipan PJ a I i ko ~ ~ i dc@I g~

pemcmpatanmya dal~ B e r i ta Daeva Kote. Ma~ ~ .

D itetapkam di Ma~ a m
pada tanggal

~ ~ AL IK G T A ~ TA~

DUB

Dnmdemgkam d~ Matex~
padIa ~ gga l 12 & r e% 2616
8EKR '8 DAE~ K GTA M AT~ M ~ ~

H U M~ UR 8AID

BERITA DAE~H KGTA MATARAM T~U N 20 l6 NGMGR 6

Salinian sesuai dengan as l inya

KEPALA BAGIAN HUKUM )

MANSUR SH . MH
NIP.197012312002121035



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR: 6 TAHUN 2016
TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN KIA
(Untuk Anak WNI)

PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jatan Dr. Soedjono, Lingkar Seiatan, Kompiek Perkantoran Pemerintah Kota Mataram
Telp. 0370- ..............., Fax.................. Mataram

FORMULIR PERMOHONAN KARTU IDENTITAS ANAK

No.. ... (diisi petugss)

No. Ksttu Keluarga

NIK Anak

No. Akta Kelahiran

Noma Ansk

Tempat/Tanggal Lshir

Nama Ayah

Noma Ibu

Matsram, .................
Pemohon,

FOTO
BERWARNA

2xa

Per sysr stan:
1. fotokopi kutipan skta kelahiran dsn menunjukkan aslinya;
2. fotokopi KK orang tua/wali dan menunjukkan aslinya;
3. fotokopi KTP-el kedua orang tua/wali dsn menunjukkan aslinya; dan
4. pas foto snsk ~ ukur an 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar (untuk snak

usia diatss 5 tahun).

~A L IKOTA MATARAM,+

H. AHY DUH



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR: 6 T AHUN 2016
TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN KIA
(Untuk Anak Orang Asing)

ran sxnRAe
PEM ERINTAH KOTA MATARAM

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jatan Dr. Soediono, Lingkar Selatan, Komplek Perkantoran Pemertntah Kota Mataram

Telp. 0370- ..............., Fax.................. Mataram

FORMULIR PERMOHONAN KARTU IDENTITAS ANAK

... (diisi petu gas)No..

No. Paspor Anak

No. Isin Tinggal Tetap

Name Anak

Tempat/Tanggal Lahir

Nama Ayah

Name Ibu

Matsram, ................
Pemohon,

FOTO
BERWARNA

2x3

Per sysratan:
1. fotokopi paspor dan tain tinggsl tetap;
2. fotokopi KK orang tua dan menunjukksn aslinya;
3. fotokopi KTP-el kedua orang tua dan menunjukkan aslinya; dan
4. pas foto snak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar (untuk ansk

4 WALI KOTA MATARAM&

usia diatas 5 tahun).

H. AHY DUH

10


