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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT. karena atas 

segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya lah penulis 
dapat menyelesaikan buku yang berjudul: HUKUM 

KEPENDUDUKAN ini. Buku ini semu berupa modul 

untuk mater perkuliahan mata kuliah Hukum 
Kependudukan dan Keimigrasian pada Fakultas Hukum 

Universitas Mataram. Untuk mata kuliah tersebut ada 
dua buah modul yang dibuat, yakni tentang Hukum 

Kependudukan dan tentang Hukum Keimigrasian. Kedua 
modul tersebut kemudian dijadikan sebagai dua buah 

buku yang berjudul Hukum Kependudukan dan buku 

yang berjudul Hukum Keimigrasian. Buku yang ada di 
tangan pembaca saat ini adalah buku yang disebutkan 

pertama.  

Penulis sangat menyadari bahwa buku ini masih 

jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis sangat 
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari semua pihak demi penyempurnaan 
penulisan buku ini di masa-masa yang akan datang. 

Atas semua kritikan dan saran demi perbaikan buku ini, 

penulis ucapkan Jazakumullahi khairan katsira.  

Mataram,..... 2019 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

Setelah Mempelajari Bab ini, diharapkan mahasiswa 

mampu menjelaskan tentang: 
1. Istilah dan Pengertian Hukum Kependudukan; 

2. Latar Belakang lahirnya Hukum Kependudukan; 
3. Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum Kependudu-

kan; 

4. Sumber-sumber Hukum Kependudukan; 

A. Istilah dan Pengertian 

Hukum Kependudukan merupakan salah satu 

cabang hukum yang mulai dikembangkan di Indonesia 
dalam tahun 1970-an ketika Pemerintah RI mulai 

memikirkan tentang bagaimana upaya-upaya untuk 
mengatasi masalah kependudukan yang mulai merebak 

kala itu. Masalah kependudukan mulai muncul di tanah 

air sehubungan dengan laju pertumbuhan penduduk 
yang sangat tinggi pada waktu itu. Ada kehawatiran dari 

Pemerintah RI manakala laju pertumbuhan penduduk 
tidak dapat dikendalikan akan berakibat timbulnya 

permasalahan kependudukan dan permasalahan bangsa 
yang kompleks, misalnya akan timbul pengangguran, 

kemiskinan, dan lain-lain. Penduduk dengan laju 
pertumbuhan yang tinggi akan menyebabkan 

bertambahnya penduduk dengan cepat tidak sebanding 

dengan pertumbuhan ekonomi khususnya bahan 
makanana sebagaimana dikemukakan oleh Maltus, 
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bahwa penduduk cenderung tumbuh secara "deret ukur" 

(1, 2, 4, 8, 16 .... dst.) sedangkan persediaan makanan 

cenderung bertumbuh secara "deret hitung" (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 .... dst.). Apabila laju pertumbuhan penduduk yang 

tinggi tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang 
cepat, maka akan menimbulkan permasalahan yang 

kompleks seperti pengangguran, masalah pendidikan, 
kejahatan dan lain-lain. 

 Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan 

upaya-upaya strategis untuk mencegah dan mengatasi 
laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi tersebut. 

Salah satu upaya pemerintah adalah dengan 
digalakkannya Program  Keluarga Berencana. Dalam 

rangka mendukung upaya-upaya pemerintah untuk 
mengtasi masalah kependudukan tersebut, Pemerintah 

mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan. Kebijakan-
kebijakan tersebut dituangkan di dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan dan peraturan 

kebijakan. Berbagai peraturan perundang-undangan dan 
peraturan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk 

mengatasi masalah kependudukan tersebut kemudian 
menjadi obyek kajian tersendiri dalam pembelajaran 

hukum di perguruan tinggi yang kemudian berkembang 
menjadi Hukum Kependudukan. Oleh karena itu Hukum 

Kependudukan pada dasarnya adalah aturan-aturan 

hukum yang terkait dengan upaya pemerintah dalam 
mengatasi masalah kependudukan.  

Hukum Kependudukan tidak hanya dikenal di 
Indonesia akan tetapi juga di negara-negara lain. Di lain 

negara, Hukum Kependudukan dikenal dengan istilah 
“Population Law”. Hukum Kependudukan terkait dengan 

asas-asas dan aturan hukum yang mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan penduduk. Unsur-

unsur yang mempengaruhi pertumbuhan  penduduk 

adalah kelahiran (fertality), kematian (mortality) dan 
perpindahan penduduk (migrasi). Kelahiran akan 

menambah jumlah penduduk sedangkan kematian akan 
mengurangi jumlah penduduk, sementara perpindahan 

dapat mengurangi atau menambah jumlah penduduk di 
suatu wilayah.  
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Hukum Kependudukan mempelajari: a) ketentuan-

ketentuan hukum yang mendukung program pemerintah 

dalam mengatasi masalah kependudukan; dan b. 
aturan-aturan hukum yang dapat menghambat program 

pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan. 
Ketentuan-ketentuan tersebut dapat bersifat hukum 

pemerintahan, hukum kepidanaan dan hukum 
keperdataan. Oleh sebab itu Hukum Kependudukan 

bersifat multi interdisipliner.  

Tujuan Hukum Kependudukan adalah untuk 
mendukung upaya-upaya pemerintah dalam rangka 

mengatasi masalah kependudukan guna terwujudnya 
kesejahteraan. 

Dalam Hukum Kependudukan selain membahas 
aturan-aturan hukum juga dibahas masalah konsep 

dasar kependudukan, masalah kependudukan, 
kebijakan kependudukan, dan lain-lain.  

B. Sumber Hukum Kependudukan 

Ketentuan-ketentuan hukum kependudukan 
tertuang dalam berbagai sumber hukum, diantaranya: 

1. UU 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN 
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA 

2. UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kepedudukan 

3. PP No.37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No.23 

Tahun 2006 
4. Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan 

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan 
Sipil 

5. Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan 
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 

Kependudukan Nasional 
6. Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan 

Sipil di daerah  
7. Dll.
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BAB II 
KEADAAN PENDUDUK INDONESIA 

Setelah mempelajari Bab ini, diharapkan mahasiswa 
mampu menjelaskan tentang: 

1. Jumlah Penduduk Indonesia; 
2. Perkembangan Penduduk Indonesia; 

3. Persebaran Penduduk  

4. Kepadatan Penduduk 
5. Laju Pertumbuhan Penduduk 

6. Komposisi Penduduk 
7. Kualitas Penduduk 

A. Jumlah Penduduk Indonesia di antara Penduduk 

Dunia 

Berdasarkan data Worldometers, Indonesia saat 

ini (2019) memiliki jumlah penduduk sebanyak 269 juta 

jiwa atau 3,49% dari total populasi dunia. Indonesia 
berada di peringkat keempat negara berpenduduk 

terbanyak di dunia setelah Tiongkok (1,42 miliar jiwa), 
India (1,37 miliar jiwa), dan Amerika Serikat (328 juta 

jiwa). Sebanyak 56% atau 150 juta jiwa dari penduduk 
Indonesia adalah masyarakat urban. Jumlah penduduk 

Indonesia terus tumbuh dari 261,1 juta jiwa pada 2016 

https://www.worldometers.info/world-population/
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa
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menjadi 263,9 juta jiwa pada 2017. Pada 2018, jumlah 

penduduk Indonesia mencapai 266,7 juta jiwa.1 

Jumlah penduduk yang ada saat ini adalah 
sebahagian dari jumlah manusia yang pernah lahir di 

muka bumi ini. Diperkirakan jumlah manusia yang 
pernah hidup di dunia ini hingga saat ini adalah 108,2 

miliar orang. Ini berarti jumlah manusia yang telah 
meninggal jauh lebih besar daripada yang masih hidup, 

yakni 14 kali lipat dari jumlah manusia yang hidup saat 

ini. Atau dengan kata lain jumlah manusia yang hidup 
saat ini hanya sekitar 6,8 % dari jumlah manusia yang 

pernah lahir di muka bumi ini.2 

Diperkirakan manusia pertama hidup pada tahun 

50.000 sebelum Masehi dan hanya ada dua manusia 
saja pada saat itu, yakni Nabi Adam dan Siti Hawa. 

Kemudian pada tahun 8000 sebelum Masehi 
diperkirakan ada 5 juta populasi. Kemudian pada tahun 

1 setelah Masehi ada total 300 juta penduduk, begitu 

seterusnya sampai 2011 dengan populasi berjumlah 6,9 
miliar," dan saat ini 7,7 M.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/j

umlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia 
2http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/768112-

totaljumlahpenghuni-bumi-sejak-zaman-purba-sampai-

sekarang 
3http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/768112-total-

jumlah-penghuni-bumi-sejak-zaman-purba-sampai-sekarang.  

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia
http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/768112-totaljumlahpenghuni-bumi-sejak-zaman-purba-sampai-sekarang
http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/768112-totaljumlahpenghuni-bumi-sejak-zaman-purba-sampai-sekarang
http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/768112-totaljumlahpenghuni-bumi-sejak-zaman-purba-sampai-sekarang
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Adapun jumlah penduduk dunia saat ini dapat 

dilihat pada tabel 1 terlampir. 

 
Sumber:https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/10/jumlah-
penduduk-dunia-pada-2019-capai-77-miliar-jiwa 

B. Perkembangan Penduduk Indonesia 

Seperti dikemukakan di atas, bahwa jumlah 
penduduk Indonesia saat ini diperkirakan lebih dari 255 

juta jiwa. Berdasarkan hasil Sensus penduduk yang 
diselenggarakan pada tahun 2010 jumlah penduduk 

Indonesia adalah 237,6 juta jiwa. Di zaman Hindia 
Belanda berdasarkan hasil Sensus yang diselenggarakan 

pemerintahan Hindia Belanda tahun 1930 jumlah 

penduduk Nusantara adalah 60,7 juta jiwa. Kemudian 
setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia, juga 

mengadakan sensus penduduk. Sensus Penduduk yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Indoensia setelah 

Indonesia merdeka diselenggarakan tahun 1961. 
Kemdudian berturut-turut terus  diselenggarakan setiap 

10 tahun sekali, yakni tahun 1971, 1980, 1990, 2000 
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dan terakhir 2010. Dari hasil Sensus tersebut dapat 

diketahui penduduk Indonesia terus berkembang dari 

waktu ke waktu dengan jumlah yang cukup besar.  

Jumlah penduduk suatu negara dapat diketahui 

melalui beberapa cara yaitu sensus penduduk, survey 
penduduk dan registrasi penduduk. 

a. Sensus Penduduk (cacah jiwa) yaitu penghitungan 

jumlah penduduk oleh Pemerintah dalam jangka 
waktu tertentu secara serentak. Sensus penduduk 

dilaksanakan tiap 10 tahun dan dilaksanakan oleh 
Badan Pusat Statistik (BPS). 
Pemerintah Indonesia telah melaksanakan sensus 
penduduk pada tahun 1930, 1961, 1970, 1980, 1990 

dan 2000. Kegiatan sensus penduduk meliputi 

kegiatan pengumpulan, pengolahan, penilaian, 
penganalisaan dan penyajian data-data 

kependudukan. Data yang disajikan meliputi data 
demografi, sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. 

Selanjutnya data-data tersebut dapat dipergunakan 
untuk berbagai keperluan misalnya untuk bahan 

perencanaan kebijakan pembangunan. 
Sensus penduduk ada dua macam yaitu:  

1. Sensus De Facto yaitu penghitungan/pencacahan 

terhadap setiap penduduk yang berada di suatu 
wilayah ketika sensus dilaksanakan.  

2. Sensus De Yure yaitu penghitungan/pencacahan 
terhadap penduduk yang benar-benar bertempat 

tinggal di wilayah yang dilaksanakan sensus. Jadi 
penduduk yang hanya bertamu atau menumpang 

tidak ikut didata.  
Di Indonesia digunakan kriteria sensus de facto 

b. Survey penduduk yaitu kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk melakukan penelitian dan 
menyediakan data statistik kependudukan pada 

waktu dan tempat tertentu. Survey yang dilakukan 
meliputi survey ekonomi nasional, survey angkatan 

kerja nasional dan survey penduduk antar sensus 
(SUPAS).  

c. Registrasi yaitu proses kegiatan pemerintah yang 

meliputi pencatatan kelahiran, kematian, 
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perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal 

dan perubahan pekerjaan secara rutin. Pencatatan ini 

terutama dilakukan di tingkat pemerintah terendah 
yaitu kelurahan 

Perkembangan jumlah penduduk Indonesia 
berdasarkan hasil sensus tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Thn Sensus Jlh Penduduk Jlh Kenaikan % Kenaikan 

1930 60,7 juta jiwa --,0  juta jiwa @ 20 % 

1961 97,1 juta jiwa 36,4 juta 

jiwa 

59,97  % 

1971 119,2 juta 

jiwa 

22,1 juta 

jiwa 

22,76  % 

1980 146,9 juta 

jiwa 

27,7 juta 

jiwa 

23,24  % 

1990 178,6 juta 

jiwa 

31,7 juta 

jiwa 

21,58  % 

2000 205,1 juta 

jiwa 

26,6 juta 

jiwa 

14,89  % 

2010 237,6 juta 
jiwa 

32,5 juta 
jiwa 

15,85  % 

Sumber: diolah dari berbagai sumber.  

Kenaikan jumlah penduduk Indonesia berdasarkan 
hasil sensus tersebut akan lebih jelas nampak pada 

grafik berikut ini. 
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C. Persebaran Penduduk  

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri 

atas beribu-ribu buah pulau baik telah memiliki nama 
maupun belum. Di pulau-pulau itulah pada umumnya 

penduduk Indonesia berdomisili, berkembang dan 
bergaul menjalin hubungan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut data 
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, pada 

tahun 2004 jumlah pulau di wilayah Negara Republik 

Indoensia adalah sebanyak 17.504 buah. Sebanyak 
7.870 di antaranya telah mempunyai nama, sedangkan 

9.634 belum memiliki nama. Pulau-pulau tersebut juga 
ada yang didiami penduduk dan ada yang tidak memiliki 

penduduk. Keseluruhan pulau-pulau tersebut secara 
administratif semuanya berada di wilayah Propinsi atau 

terbagi dalam beberapa Propinsi. Saat ini (2019) Jumlah 
Propinsi di Indonesia adalah 34 buah.  

Adapun jumlah pulau di tiap-tiap propinsi tersebut 

adalah sebagai tersebut di dalam tabel di bawah ini: 

Rekapitulasi jumlah pulau di Indonesia tahun 2004 

No. Provinsi Jumlah pulau Jumlah 

Bernama Belum 

bernama 

1. Aceh 205 458 663 

2. Sumatera Utara 237 182 419 

3. Sumatera Barat 200 191 391 

4. Riau 73 66 139 

5. Jambi 16 3 19 

6. Sumatera Selatan 43 10 53 

7. Bengkulu 23 24 47 

8. Lampung 86 102 188 

9. Kepulauan 

Bangka Belitung 

311 639 950 

10. Kepulauan Riau 1.350 1.058 2.408 

11. DKI Jakarta  111 107 218 

12. Jawa Barat 19 112 131 

13. Jawa Tengah  47 249 296 

14. DI Yogyakarta  22 1 23 

15. Jawa Timur  232 55 287 

16. Banten 48 83 131 

17. Bali 25 60 85 

https://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Dalam_Negeri_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/2004
https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bengkulu
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Bangka_Belitung
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Bangka_Belitung
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Banten
https://id.wikipedia.org/wiki/Bali
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18. Nusa Tenggara 

Barat 

461 403 864 

19. Nusa Tenggara 

Timur  

473 719 1.192 

20. Kalimantan Barat 246 93 339 

21. Kalimantan 

Tengah  

27 5 32 

22. Kalimantan 

Selatan 

164 156 320 

23. Kalimantan Timur  232 138 370 

24. Kalimantan Utara    

25. Sulawesi Utara 310 358 668 

26. Sulawesi Tengah  139 611 750 

27. Sulawesi Selatan 190 105 295 

28. Sulawesi Tenggara  361 290 651 

29. Sulawesi Barat    

30. Gorontalo 96 40 136 

31. Maluku 741 681 1.422 

32. Maluku Utara 125 1.349 1.474 

33. Papua 301 297 598 

34. Papua Barat    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama-nama pulau yang telah diberikan nama dapat 
dilihat pada lampiran. 

Adapun persebran penduduk di tiap-tiap propinsi 

tersebut adalah sebagaimana tergambar pada tabel 
berikut: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tenggara
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Gorontalo
https://id.wikipedia.org/wiki/Maluku
https://id.wikipedia.org/wiki/Maluku_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Papua
https://id.wikipedia.org/wiki/Papua_Barat
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rekapitulasi data kependudukan per provinsi dan jenis kelamin 

dilengkapi dengan jumlah kabupaten/kota 

no kabupaten
/kota 

laki-laki 
(jiwa) 

perempuan 
(jiwa) 

jumlah 
(jiwa) 

jumlah 
kab./ 
kota 

1 Aceh 2,548,915 2,497,267 5,046,182 23 

2 Sumatera 
Utara 

7,364,281 7,146,387 14,510,668 33 

3 Sumatera 
Barat 

2,711,271 2,655,492 5,366,763 19 

4 Riau 3,023,637 2,808,251 5,831,888 12 

5 Jambi 1,739,594 1,635,485 3,375,079 11 

6 Sumatera 
Selatan 

4,100,296 3,874,853 7,975,149 15 

7 Bengkulu 986,861 923,125 1,909,986 10 

8 Lampung 4,921,368 4,577,748 9,499,116 14 

9 Kep.Bangk
a Belitung 

654,863 614,518 1,269,381 7 

10 Kepulauan 
Riau 

926,543 875,686 1,802,229 7 

11 DKI 
Jakarta 

4,97,903 4,796,347 9,768,250 6 

12 Jawa Barat 21,626,912 20,596,572 42,223,484 26 

13 Jawa 
Tengah 

17,595,570 17,202,916 34,798,486 35 

14 DIY 1,764,545 1,771,099 3,535,644 5 

15 Jawa 
Timur 

19,605,311 19,394,526 38,999,837 38 

16 Banten 5,115,469 4,801,379 9,916,848 8 

17 Bali 2,104,655 2,046,975 4,151,630 9 

18 Nusa 
Tenggara 

Barat 

2,583,007 2,545,556 5,128,563 10 

19 Nusa 
Tenggara 

Timur 

2,631,673 2,608,664 5,240,337 21 

20 Kalimantan 
Barat 

2,722,970 2,558,971 5,281,941 14 

21 Kalimantan 
Tengah 

1,266,537 1,158,689 2,425,226 14 

22 Kalimantan 

Selatan 

1,955,816 1,849,186 3,805,002 13 

23 Kalimantan 
Timur 

2,058,657 1,849,903 3,908,560 14 

24 Sulawesi 
Utara 

1,313,984 1,245,239 2,559,223 15 

25 Sulawesi 
Tengah 

1,437,350 1,358,120 2,795,470 11 

26 sulawesi 
selatan 

4,660,415 4,753,972 9,414,387 24 

27 sulawesi 

tenggara 

1,268,193 1,214,728 2,482,921 12 
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28 Gorontalo 571,434 561,076 1,132,510 6 

29 Sulawesi 
Barat 

770,218 744,619 1,514,837 5 

30 Maluku 906,294 879,358 1,785,652 11 

31 Maluku 

Utara 

636,884 602,793 1,239,677 9 

32 Papua 2,067,543 1,780,204 3,847,747 29 

33 Papua 
Barat 

561,143 498,999 1,060,142 11 

  Total 129,174,11
2 

124,428,70
3 

253,602,81
5 

497 

Sumber: Situs Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri: 
http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/ detail/ rekapitulasi-data-
kependudukan-per-provinsi-edisi-31-desember-2013 

Memperhatikan persebaran penduduk di tiap-tiap 

Propinsi tersebut, maka nampak bahwa sebahagian 

besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pulau 
Jawa dan Madura, yakni sekitar 55 %, sedangkan di luar 

Jawa sekitar 45 % (berdasarkan data tahun 2013). 
Dengan kata lain penduduk Indonesia di tiap-tiap pulau 

dan propinsi tidak merata.  

Adapun perkembangan persebaran penduduk di 

tiap-tiap propinsi dari masa ke masa dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Provinsi Penduduk 

1971 1980 1990 1995 2000 2010 

Aceh 2.008.
595 

26112
71 

34161
56 

38475
83 

39309
05 

4494
410 

Sumatera 
Utara 

6.621.
831 

83608
94 

10256
027 

11114
667 

11649
655 

1298
2204 

Sumatera 
Barat 

2.793.
196 

34068
16 

40002
07 

43231
70 

42489
31 

4846
909 

Riau 1.641.
545 

21685
35 

33039
76 

39005
34 

49576
27 

5538
367 

Jambi 1.006.
084 

14459
94 

20205
68 

23699
59 

24138
46 

3092
265 

Sumatera 
Selatan 

3.440.
573 

46298
01 

63130
74 

72075
45 

68996
75 

7450
394 

Bengkulu 519.3
16 

76806
4 

11791
22 

14091
17 

15674
32 

1715
518 

Lampung 2.777.
008 

46247
85 

60175
73 

66577
59 

67414
39 

7608
405 

Kepulaua
n Bangka 
Belitung 

- - - - 90019
7 

1223
296 

Kepulaua
n Riau 

- - - - - 1679
163 

DKI 
Jakarta 

4.579.
303 

65034
49 

82592
66 

91126
52 

83894
43 

9607
787 

http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/
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Jawa 
Barat 

21.62
3.529 

27453
525 

35384
352 

39206
787 

35729
537 

4305
3732 

Jawa 
Tengah 

21.87
7.136 

25372
889 

28520
643 

29653
266 

31228
940 

3238
2657 

DI 
Yogyakart

a 

2.489.
360 

27508
13 

29130
54 

29167
79 

31222
68 

3457
491 

Jawa 
Timur 

25.51
6.999 

29188
852 

32503
991 

33844
002 

34783
640 

3747
6757 

Banten - - - - 80987
80 

1063
2166 

Bali 2.120.
322 

24699
30 

27778
11 

28956
49 

31511
62 

3890
757 

Nusa 
Tenggara 
Barat 

2.203.
465 

27246
64 

33696
49 

36457
13 

40092
61 

4500
212 

Nusa 
Tenggara 
Timur 

2.295.
287 

27371
66 

32686
44 

35774
72 

39522
79 

4683
827 

Kalimanta
n Barat 

2.019.
936 

24860
68 

32291
53 

36357
30 

40341
98 

4395
983 

Kalimanta
n Tengah 

701.9
36 

95435
3 

13964
86 

16274
53 

18570
00 

2212
089 

Kalimanta
n Selatan 

16.99.
105 

20646
49 

25975
72 

28934
77 

29852
40 

3626
616 

Kalimanta
n Timur 

733.7
97 

12180
16 

18766
63 

23141
83 

24551
20 

3553
143 

Sulawesi 
Utara 

1.718.
543 

21153
84 

24781
19 

26490
93 

20120
98 

2270
596 

Sulawesi 
Tengah 

913.6
62 

12896
35 

17113
27 

19380
71 

22184
35 

2635
009 

Sulawesi 
Selatan 

5.180.
576 

60622
12 

69816
46 

75583
68 

80596
27 

8034
776 

Sulawesi 
Tenggara 

714.1
20 

94230
2 

13496
19 

15869
17 

18212
84 

2232
586 

Gorontalo - - - - 83504
4 

1040
164 

Sulawesi 
Barat 

- - - - - 1158
651 

Maluku 1.089.
565 

14110
06 

18577
90 

20865
16 

12055
39 

1533
506 

Maluku 
Utara 

- - - - 78505
9 

1038
087 

Papua 

Barat 

- - - - - 7604

22 

Papua 923.4
40 

11738
75 

16487
08 

19426
27 

22209
34 

2833
381 

Indonesia 11920
8229 

14749
0298 

17937
8946 

19475
4808 

20626
4595 

2376
41326 

Catatan : Termasuk Penghuni Tidak Tetap (Tuna Wisma, Pelaut, 
Rumah Perahu, dan Penduduk Ulang-alik/Ngelaju) 

 

Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000 dan Survei 
Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995 
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D. Kepadatan Penduduk 

Berdasarkan data penduduk pada tabel di atas jika 

dibandingkan dengan luas daratan di tiap-tiap propinsi 
terjadi tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata. 

Sebagaimana diketahui luas wilayah daratan Indonesia 
adalah  1.919.440 km² . dan ini merupakan 1/3 dari 

luas seluruh wilayah Indonesia yang berjumlah kurang 
lebih 5.464.183 km km² , 2/3 yang lainnya merupakan 

lautan (wilayah laut), yakni 3.544.743,9 km². Jika 

dikaitkan dengan luas pulau Jawa dan Madura, maka 
luas pulau Jawa yang hanya 126.700 km² dan Madura 

5,290 km²   hanya merupakan 6,9 %  dari seluruh 
wilayah daratan Indonesia. Jadi dapat dibayangkan 

tingkat kepadatan penduduk di Jawa Madura dan di luar 
Jawa Madura akan sangat berbeda karena 55 % 

penduduk Indonesia berdiam di pulau Jawa dan Madura 
yang luasnya hanya 6,6 % dari seluruh wilayah daratan 

Indonesia. 

Berdasarkan Sensus tahun 2010, tingkat 
kepadatan penduduk di tiap-tiap propinsi adalah sebagai 

berikut:  

Provinsi Kepadatan (jiwa/km2)  

2010 2014 

ACEH 78 85 

SUMATERA UTARA 179 189 

SUMATERA BARAT 116 122 

RIAU 64 71 

JAMBI 62 67 

SUMATERA SELATAN 82 87 

BENGKULU 86 93 

LAMPUNG 220 232 

KEP. BANGKA BELITUNG 75 82 

KEP. RIAU 206 234 

DKI JAKARTA 14.518 15.173 

JAWA BARAT 1.222 1.301 

JAWA TENGAH 989 1.002 

DI YOGYAKARTA 1.107 1.161 

JAWA TIMUR 786 808 

BANTEN 1.106 1.211 

BALI 676 710 

NUSA TENGGARA BARAT 243 257 

NUSA TENGGARA TIMUR 97 103 
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KALIMANTAN BARAT 30 32 

KALIMANTAN TENGAH 14 16 

KALIMANTAN SELATAN 94 101 

KALIMANTAN TIMUR 17 26 

KALIMANTAN UTARA - 8 

SULAWESI UTARA 164 172 

SULAWESI TENGAH 43 46 

SULAWESI SELATAN 173 180 

SULAWESI TENGGARA 59 64 

GORONTALO 93 99 

SULAWESI BARAT 69 75 

MALUKU 33 35 

MALUKU UTARA 33 36 

PAPUA BARAT 8 9 

PAPUA 9 10 

INDONESIA 124 132 
Sumber: Badan Pusat Statistik, https://www.bps.go.id/ 
linkTableDinamis/view/id/842 

E. Laju Pertumbuhan Penduduk 

Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Nampak-
nya mengalami pasang surut. Pada awalnya laju per-

tumbuhan pendduduk Indonesia cukup tinggi, yakni 
2,31 dalam tahun 1971-1980, kemudian agak menurun 

menjadi 1,98 antara tahun 1980-1990 dan terus 
menurun hingga menjadi 1,40 dalam periode 2010-2014. 

Hal ini disebabkan karena adanya intervensi pemerintah 

untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk dengan 
program Keluarga Berencana.  

Laju pertumbuhan penduduk di tiap-tiap daerah 
berbeda-beda. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi 

terjadi di Kepulauan Riau 3,16 dan terendah di Jawa 
Timur 0,69. Gambaran laju pertumbuhan penduduk 

Indonesia selama ini di tiap-tiap daerah adalah seperti 
tertera pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

https://www.bps.go.id/%20linkTableDinamis/
https://www.bps.go.id/%20linkTableDinamis/
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PROVINSI 
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PER TAHUN 

1971-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 2010-2014 2 

Aceh 2,93 2,72 1,46 2.36  2,06 

Sumatera Utara 2,60 2,06 1,32 1,10 1,39 

Sumatera Barat 2,21 1,62 0,63 1,34 1,34 

Riau 3,11 4,30 4,35 3,58 2,64 

Jambi 4,07 3,40 1,84 2,56 1,85 

Sumatera 
Selatan 

3,32 3,15 2,39 1,85 1,50 

Bengkulu 4,39 4,38 2,97 1,67 1,74 

Lampung 5,77 2,67 1,17 1,24 1,26 

Kepulauan 
Bangka Belitung 

- - 0,97 3,14 2,23 

Kepulauan Riau - - - 4,95 3,16 

DKI Jakarta 3,93 2,42 0,17 1,41 1,11 

Jawa Barat 2,66 2,57 2,03 1,90 1,58 

Jawa Tengah 1,64 1,18 0,94 0,37 0,82 

DI Yogyakarta 1,10 0,57 0,72 1,04 1,20 

Jawa Timur 1,49 1,08 0,70 0,76 0,69 

Banten - - 3,21 2,78 2,30 

Bali 1,69 1,18 1,31 2,15 1,24 

Nusa Tenggara 
Barat 

2,36 2,15 1,82 1,17 1,40 

Nusa Tenggara 
Timur 

1,95 1,79 1,64 2,07 1,71 

Kalimantan 
Barat 

2,31 2,65 2,29 0,91 1,68 

Kalimantan 
Tengah 

3,43 3,88 2,99 1,79 2,38 

Kalimantan 
Selatan 

2,16 2,32 1,45 1,99 1,87 

Kalimantan 
Timur 

5,73 4,42 2,81 3,81 2.64 3 

Sulawesi Utara 2,31 1,60 1,33 1,28 1,17 

Sulawesi 
Tengah 

3,86 2,87 2,57 1,95 1,71 

Sulawesi 
Selatan 

1,74 1,42 1,49 1,17 1,13 

Sulawesi 
Tenggara 

3,09 3,66 3,15 2,08 2,20 

Gorontalo - - 1,59 2,26 1,65 

Sulawesi Barat - - - 2,68 1,95 

Maluku 2,88 2,79 0,08 2,80 1,82 

Maluku Utara - - 0,48 2,47 2,21 

Papua Barat - - - 3,71 2,65 

Papua 2,67 3,46 3,22 5,39 1,99 

INDONESIA 2,31 1,98 1,49 1,49 1,40 

Sumber: - 

F. Komposisi Penduduk 

Pengertian komposisi penduduk adalah: 

pengelompokan atau susunan penduduk suatu negara 
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atau suatu wilayah berdasarkan kriteria- kriteria 

tertentu. Contoh komposisi penduduk adalah 

pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis 
kelamin, mata pencaharian, agama, pendidikan, bahasa, 

tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi 
penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat 

dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ataupun 
penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan.  

Gambaran mengenai komposisi penduduk perlu 

dikaji atau dipelajari karena berbagai alasan, antara lain, 
karena setiap penduduk pasti memiliki usia dan jenis 

kelamin yang berbeda sehingga memiliki potensi dan 
kemampuan yang berbeda pula. Pemerintah dapat 

merancang kegiatan atau perencanaan yang benar-benar 
sesuai dengan kemampuan penduduk. Pemerintah juga 

dapat menata kebutuhan sarana dan prasarana 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

yang disesuaikan dengan kebutuhan penduduknya. Oleh 

karena itu, dengan mengetahui komposisi penduduk, 
dapat dibuat pertimbangan yang logis, matang, dan 

bermakna sehingga tidak menimbulkan adanya 
kesalahan dalam pengambilan keputusan ataupun 

penenentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan 
pembangunan.  

Berikut ini akan dijelaskan mengenai komposisi 

penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin.  

1. Komposisi Penduduk Indonesia Berdasarkan Usia  

Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat 
dibuat dalam bentuk usia tunggal, seperti 0, 1, 2, 3, 4, 

sampai 60 tahun atau lebih. Komposisi penduduk dapat 
juga dibuat berdasarkan interval usia tertentu, seperti 0–

5 (usia balita), 6–12 (usia SD), 13–15 (usia SMP), 16–18 
(usia SMA), 19–24 (usia Perguruan Tinggi), 25–60 (usia 

dewasa), dan >60 (usia lanjut).  

Selain itu komposisi penduduk juga dapat 
didasarkan terhadap usia produktif dan usia 

nonproduktif, misalnya: usia 0–14 (usia belum 
produktif), 15–64 (usia produktif), dan usia >65 (tidak 

produktif).  
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Komposisi penduduk berdasarkan umur dapat 

dibedakan menjadi kelompok-kelompok, misalnya: - 

Penduduk usia muda (umur 0 – 20 tahun) dan Penduduk 
usia dewasa (umur 21 – 55 tahun) 

Contoh penggunaan data komposisi penduduk 
berdasarkan usia adalah dalam perencanaan program 

Wajib Belajar (Wajar). Dengan mengamati dan 
menganalisis jumlah penduduk tiap-tiap kelompok usia 

maka dapat diketahui berapa jumlah anak yang harus 

bersekolah, sarana dan usia prasarananya, berapa 
jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang 

dibutuhkan untuk mendukung kegiatan tersebut, berapa 
jumlah sekolah yang dapat melayani kegiatan belajar 

mengajar, dan lain-lainnya.  

Contoh berdasarkan usia produktif dan usia non-

produktif, yaitu dalam perencanaan pembangunan 
nasional. Dengan mengetahui jumlah penduduk tiap 

tingkatan usia maka dapat dirancang bentuk dan arah 

pembangunan, apakah akan dikembangkan pembangu-
nan yang padat modal atau padat karya.  

a. Angka Ketergantungan dependency ratio 

Data komposisi penduduk berdasarkan usia juga 

dapat digunakan menghitung kebutuhan serta cadangan 
pangan nasional. Komposisi penduduk berdasarkan usia 

produktif dan nonproduktif dapat digunakan untuk 

menghitung angka ketergantungan (dependency ratio). 
Angka ini penting diketahui karena dapat 

memperkirakan beban tiap penduduk nonproduktif 
untuk menopang kebutuhan hidupnya. Permasalahan 

dalam komposisi penduduk lainnya adalah apabila 
jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan 

usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar 
dibandingkan penduduk dengan usia produktif (15-65 

th). Hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia 

produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia 
nonproduktif. Penduduk usia produktif akan terbebani 

oleh penduduk yang tidak berkualitas untuk menjadi 
manusia yang bermanfaat bagi mereka sendiri, keluarga, 

maupun masyarakat. 
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Semakin besar angka ketergantungan, akan 

semakin besar pula beban penduduk dalam menopang 

kehidupan dan akan mempengaruhi komposisi 
penduduk. Hal ini biasanya terjadi di negara berkembang 

dan terbelakang, dimana angka ketergantungan 
umumnya masih besar. Artinya jumlah penduduk usia 

non produktif jumlahnya masih besar, sehingga 
penduduk usia produktif harus menanggung kehidupan 

penduduk usia non produktif yang jumlahnya lebih 

banyak. Sebaliknya, jika semakin kecil angka 
ketergantungan, akan semakin kecil pula beban dalam 

menopang kehidupan penduduk usia nonproduktif.  

Selanjutnya perhatikan diagram angka 

ketergantungan penduduk Indonesia tahun 2004 – 2012 
pada gambar berikut.  

Diagram Angka Ketergantungan Penduduk Indonesia  
tahun 2004-2012 

 
Sumber: http://ipsgampang.blogspot.co.id/2014/08/komposisi-penduduk-
indonesia.html  

b. Bonus Demografi 

Bonus demografis adalah keadaan dimana 
komposisi penduduk sangat menguntungkan dari sisi 

pembangunan karena jumlah penduduk usia kerja atau 
usia produktif cukup besar, sedang penduduk usia muda 

semakin sedikit dan penduduk usia lanjut belum 
banyak. Bangsa Indonesia saat ini telah memasuki era 

Bonus Demografis. Bonus demografis yang 

http://ipsgampang.blogspot.co.id/2014/08/komposisi-penduduk-indonesia.html
http://ipsgampang.blogspot.co.id/2014/08/komposisi-penduduk-indonesia.html
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dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, terjadi pada 

periode 2010-2035. Pada masa ini menurut perhitungan 

matematis, penduduk usia produktif jumlahnya cukup 
besar dibanding usia non produktif. Penduduk usia 

produktif pada masa periode ini jumlahnya mencapai 
sekitar 70% atau mencapai 160-180 juta jiwa pada 

tahun 2020, sedang yang 30% nya adalah penduduk 
yang tidak produktif.  

Kecenderungan bonus demografis dapat dilihat 

pada gambar berikut.  

Komposisi Penduduk Indonesia Grafik Bonus demografis 

Indonesia dari waktu ke waktu 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bagaimana kondisi 

bonus demografis Indonesia. Perhatikan rentang tahun 
2010-2020. Pada gambar tersebut kelompok umur di 

atas 65 tahun (Elderly) berjumlah di bawah 10%, 

kelompok anak-anak umur 0-14 tahun di bawah 30 %. 
Dengan demikian maka kelompok tidak produktif sekitar 

40%, berarti kelompok produktif sekitar 60%. Atau 
secara sederhana setiap 100 penduduk, terdapat 60 

orang yang mencari nafkah.  

Jika kelompok usia produktif ini memiliki 

kompetensi yang memadai sesuai dengan yang 

dibutuhkan, maka akan menjadi potensi sumberdaya 
manusia yang sangat berarti bagi pembangunan bangsa 

dan negara. Tetapi jika kelompok ini tidak/kurang 
memiliki kompetensi yang diperlukan untuk 

pembangunan, maka kelompok ini justru akan menjadi 
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beban yang luar biasa berat bagi masyarakat, bangsa, 

dan negara.  

Bangsa Indonesia harus mampu menyiapkan 
generasi muda yang berkualitas tinggi melalui 

pendidikan, pelatihan, kesehatan, penyediaan lapangan 
kerja, dan investasi. Pengelolaan bonus demografis yang 

tidak tepat akan menyebabkan masalah-masalah lain. 
Sebagai contoh apabila kekurangan lapangan kerja maka 

akan terjadi permasalahan pengangguran yang akan 

menjadi beban negara.  

Pertanyaannya sekarang: Apakah bangsa Indonesia 

sudah mampu memanfaatkan bonus demografis sebagai 
modal pembangunan menuju Indonesia adil, makmur, 

serta sejahtera? 

2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin  

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin 
juga penting untuk diketahui, karena dapat digunakan 

dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin 

(sex ratio). Perbandingan tersebut dapat digunakan 
untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk 

sebagai sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan 
karakteristiknya. Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan, 

tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan 
dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan 

kemampuan penduduk Indonesia.  

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin 
dapat divisualisasikan dengan gambar Piramida 

penduduk. Piramida penduduk adalah dua buah 
diagram batang pada satu sisi menunjukkan jumlah 

penduduk laki-laki sedangkan pada sisi lainnya 
menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam 

kelompok interval usia lima tahunan. Penduduk laki-laki 
biasanya digambarkan di sebelah kiri, sedangkan 

penduduk wanita di sebelah kanan.  

Contoh piramida penduduk dapat dilihat pada 
gambar berikut. 
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Pada gambar piramida penduduk tersebut, 
penduduk dikelompokkan menurut sex (jenis kelamin) 

dan umur (usia). Gambar merah (sebelah kiri) 
menunjukkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin 

laki-laki, sedangkan warna hijau (kanan)  menunjukkan 
penduduk dengan jenis kelamin wanita. Gambar balok-

balok yang tersusun dari bawah ke atas menunjukkan 
komposisi penduduk menurut umur yang 

dikelompokkan dengan interval tertentu.  

Dari gambar piramida penduduk tersebut nampak 
antara lain jumlah penduduk laki-laki dan perempuan 

hampir sama. Kemudian jumlah penduduk usia muda 0-
4 tahun lebih sedikit dari usia 5-9 tahun. Kemudian 

penduduk usia tua lebih sedikit jumlahnya dibanding 
usia anak-anak dan dewasa.  

Piramida Penduduk dapat digunakan sebagai dasar 
pertimbangan dalam merencanakan suatu 

pembangunan, misalnya untuk menentukan jumlah 

sekolah dan jenis sekolah? Berapa jumlah gedung 
Taman-kanak, SD, SMP dan SLTA yang akan dibangun 

dapat diketahui dengan melihat piramida penduduk. 
Demikian pula berapa jumlah guru yang akan disiapkan 

pada periode tertentu.  
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Piramida penduduk juga memiliki manfaat seperti: 

mengetahui perbandingan jumlah penduduk pria dan 

wanita, pertumbuhan penduduk di suatu negara, jumlah 
penduduk produktif dan tidak produktif.  

Dilihat dari bentuknya, piramida penduduk dapat 
dikatagorikan ke dalam 3 jenis, yakni: Piramida 

penduduk muda (expansive); Piramida penduduk tetap 
(stasioner); dan Piramida penduduk tua (constructive) 

a. Piramida penduduk muda (expansive);  

Piramida penduduk muda memiliki ciri-ciri sebagai 
berikut: 

 Sebagian besar penduduk berada pada kelompok 

penduduk muda; 

 Kelompok usia tua jumlahnya sedikit; 

 Biasanya terdapat di negara-negara berkembang yang 

memiliki tingkat kelahiran bayi tinggi dan 

pertumbuhan penduduk yang cepat seperti Indonesia, 
Malaysia, Philipna, India,  dll. 

Bentuk gambar piramida expansive adalah sebagai 

berikut:  

 
Gambar piramida expansive 
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b. Piramida Stasioner 

Piramida Stasioner bentuknya merata, sehingga ada 

yang menyebutnya sebagai bentuk granat. Pada piramida 
ini tingkat kelahiran dan kematian seimbang atau tetap 

(stasioner). Biasanya terdapat di negara maju seperti : 
Singapura, Jepang  

Ciri-ciri Piramida Penduduk Stasioner : 

a. Penduduk pada tiap kelompok umur hampir sama; 

b. Tingkat kelahiran rendah; 

c. Tingkat kematian rendah; 
d. Pertumbuhan penduduk mendekati nol atau lambat. 

Contoh bentuk gambar piramida Stasioner adalah 
sebagai berikut:  

 
Gambar piramida Stasioner 

c. Piramida Penduduk Tua (Constructive) 

Piramida Penduduk Tua, bentuknya lebih seperti 
Batu Nisan. Piramida ini menunjukan tingkat kelahiran 

yang rendah dan tingkat kematian sangat tinggi, jadinya 
pertumbuhan penduduknya rendah. Contoh negaranya : 

Jerman, Swiss dan Belgia. 
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Ciri-ciri Piramida Penduduk Tua :  

 Sebagian besar penduduk berada kelompok usia 

dewasa atau tua 

 Jumlah penduduk usia muda sangat sedikit 

 Tingkat kelahiran lebih rendah dibanding dengan 

tingkat kematian 

 Pertumbuhan penduduk terus berkurang. 

 
Gambar Piramida Penduduk Tua (Constructive) 

G. Kualitas Penduduk Indonesia 

Kualitas Penduduk adalah tingkat atau taraf 

kehidupan penduduk yang berkaitan dengan 
kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan seperti 

sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan 
pendidikan. Kualitas penduduk dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yakni: tingkat pendapatan, tingkat 

pendidikan, tingkat kesehatan. Di sini hanya akan 
diperlihatkan gambaran tentang tingkat pendapata. 

Tingkat pendapatan yang sering dijadikan ukuran 
kualitas (kesejahteraan) penduduk adalah Tingkat 

Pendapatan per kapita (personal income). Pendapatan 
per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata 
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penduduk di suatu Negara.  Tingkat pendapatan 

perkapita ada pendapatan rata-rata penduduk suatu 

negara setiap tahunnya. Pendapatan per kapita 
didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional 

suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. 
Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok 

ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah 
negara; semakin besar pendapatan per kapitanya, 

semakin makmur negara tersebut. Rendahnya 

pendapatan perkapita dapat mempengaruhi  sektor lain 
seperi  rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat 

kesehatan karena terganggu dengan permasalahan 
perekonomian suatu keluarga. 

Gambaran pendapatan nasional per kapita 
Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut: 

Dari Gambar di atas, dapat dilihat bahwa 
pendapatan per kapita penduduk Indonesia mengalami 

fluktuasi. Dalam tahun 1996-2004 mengalami 
penurunan, namun setelah itu mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan, terutama dalam kurun waktu 4 

tahun terakhir (2008, 2009, 2010, dan 2011). Indonesia 
mengalami pergerakan pendapatan perkapita sebagai 

berikut: 

1. Sebelum tahun 1990, Indonesia masuk ke negara 

berpendapatan rendah (low income countries), yaitu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
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negara-negara yang pendapatan perkapita 

penduduknya <US$ 785. 

2. Pada tahun 1990-2011, Indonesia masuk ke dalam 
negara berpendapatan menengah (middle income 
countries), dengan pendapatan perkapita penduduk-
nya antara US$ 785–3.125. Dimana tahun 2011, 

income per capita Indonesia mencapai lebih dari 

US$2500. 

3. Pendapatan per kapita masyarakat Indonesia 
mengalami kenaikan menjadi  Rp. 35,11 juta dalam 

tahun 2012 dan menjadi Rp. 38,28 juta per tahun 
dalam tahun 2013, dan Rp 41,81 juta sepanjang 

2014. 

Jika dibandingkan dengan beberapa negara di 

dunia, pendapatan per kapita Indonesia masih jauh di 

bawah. Diantara negara ASEAN, Indonesia berada di 
bawah Singapore, Malaysia dan Thailand. Berikut 

beberapa pendapatan per kapita di beberapa negara di 
dunia.  
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Pendapatan PerKapita Di Beberapa Negara Tahun 2013 

(Usd) 
ASEAN ASIA TIMUR TENGAH EROPA 

Laos  = 
3,260 

China  = 
10,01

1 

Kuwait  = 39,861 Denm
ark  

= 
38,52

1 

Myanma
r  

= 
1,490 

Rusia  = 
18,67
0 

Saudi  = 32,469 Pranc
is  

= 
35,94
1 

Vitnam  = 
3,750 

Korea 
Sltn  

= 
33,58
0 

Qatar  = 
105,091 

Belan
da  

= 
42,49
3 

Malaysi
a  

= 
17,77

6 

Pakist
an  

=  
2,969 

AMERIKA Norw
aygia 

= 
56,66

3 

Indonesi
a 

= 
5,302 

Jepang  = 
37,52
5 

Canada =43,593 Jerma
n  

= 
39,99
3 

Philipin
an  

= 
4,691 

India  = 
4,060 

USA = 51,248 Luxe
mbur
g 

= 
79,59
3 

Singapo
re 

= 
61,56
7 

AFRIKA AUSTRALIA Swedi
a  

= 
42,03
7 

Thailan
d 

= 
10,89
4 

Afrika 
Sltn  

= 
11,75
0 

Australi
a  

= 44.073 Switzl
and 

= 
46,47
4 

Brunei 
D 

=  Sudan  = 
2,550 

Newzea
land  

= 30,803 Inggri
s  

= 37, 
501 

Sumber: http://www.slideshare.net/andinatasyaanindita/pendapatan-perka-
pita-negaranegara- di-dunia  

 

http://www.slideshare.net/andinatasyaanindita/pendapatan-
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BAB III 
PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN 

DI INDONESIA 

Setelah mempelajari Bab ini, diharapkan mahasiswa 

mampu menjelaskan tentang: 
1. Masalah kependudukan Indonesia yang terkait 

dengan masalah demografis; 
2. Masalah kependudukan Indonesia yang terkait 

dengan masalah demografis; 

A. Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah 
penduduk terbesar ke 4 setelah Amerika Serikat. Selain 

jumlah penduduknya yang besar, luasnya negara 
kepulauan dan tidak meratanya penduduk membuat 

Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan 

terkait dengan hal kependudukan. Tidak hanya itu, 
faktor geografi, tingkat migrasi, struktur kependudukan 

di Indonesia dll membuat masalah kependudukan 
semakin kompleks dan juga menjadi hal yang perlu 

mendapatkan perhatian khusus guna kepentingan 
pembangunan manusia Indonesia. Adapun masalah-

masalah kependudukan yang dialami oleh Indonesia 

antara lain: 
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B. Masalah Demografis 

1. Besarnya Jumlah Penduduk 

Telah disebutkan sebelumnya di awal bahwa 
jumlah penduduk Indonesia berada di urutan ke empat 

terbesar di dunia setelah berturut-turut China, India, 
Amerika Serikat dan keempat adalah Indonesia.  

Adapun posisi Indonesia berdasarkan jumlah 
penduduk di beberapa negara dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 

Jumlah penduduk Indonesia dari hasil Sensus 

2010 mencapai angka 237.641.326 (www.bps.go.id). 

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia 
semakin bertambah. Dari sensus tahun 1971-2010, 

jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah. 
Pertambahan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun 

dapat dilihat pada grafik brikut: 

 

http://hamimincore.blogdetik.com/2013/05/25/www.bps.go.id/
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Dengan jumlah penduduk tersebut, berarti  % 
penduduk dunia berdiam di Indonesia. 

Adapun jumlah penduduk dunia saat ini adalah 

sebagaimana tergambar pada tebel berikut: 

 

Penduduk dunia tersebut akan terus bertambah 

terus dari masa ke masa. Adapun trend pertambahan 
penduduk dunia adalah sebagai berikut: 
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Akan tetapi permasalahan kependudukan terkait 
dengan jumlah penduduk yang besar menjadi sebuah 

masalah yang tidak dapat dihindarkan. Indonesia 

memiliki berbagai potensi terjadinya konfik. Benturan 
antara berbagai kepentingan dengan berbagai organisasi 

masa lainnya membuat masalah besarnya populasi 
menjadi hambatan. Selain itu yang terpenting terkait 

dengan permasalahan penyediaan sumber daya alam 
dan berbagai kebutuhan penting lainnya. Adanya 

tekanan penduduk terhadap daya dukung lingkungan 

menjadi masalah yang sangat rumit. Kepentingan untuk 
membangun tempat tinggal dan ruang gerak sangatlah 

penting namun di sisi lain terdapat kepentingan yang 
terkait dengan permasalah lingkungan seperti halnya 

sebagai daerah aliran sungai, daerah resapan air, 
pertanian, penyediaan sumber daya alam, dll. Kedua hal 

tersebut tidak dapat dipisahkan dan keduanya perlu 
mendapatkan perhatian yang sama demi keseimbangan 

alam. 

Selain itu, masalah yang muncul terkait dengan 
jumlah penduduk yang besar adalah dalam penyedian 

lapangan pekerjaan. Kebutuhan akan bahan pokok 
menuntut orang untuk berkerja dan encari nafkah. 

Namun, penyedia lapangan kerja sangatlah minim. Yang 
menjadi masalah adalah penduduk lebih senang untuk 

menggantungkan diri terhadap pekerjaan dan cenderung 
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mencari pekerjaan daripada membuka lapangan 

pekerjaan. Hal ini menyebabkan masalah baru yaitu 

pengangguran. Apabila jumlah pengangguran ini tinggi, 
maka rasio ketergantungan tinggi sehingga negara 

memiliki tanggungan yang besar untuk penduduknya 
yang dapat menghambat pembangunan dan 

menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi tinggi. 

Jumlah penduduk yang besar memiliki andil dalam 

berbagai permasalahan lingkungan dan aspek lainnya. 

Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan 
ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan yang lebih 

banyak namun lahan dan juga wilayah Indonesia 
tidaklah bertambah. Oleh karena itu, perencaan yang 

matang sangatlah diperlukan guna penentuan kebijakan 
terkait dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia. 

 

2. Tingginya Tingkat Pertumbuhan Penduduk 

Terkait dengan jumlah penduduk yang tinggi 
tentunya terdapat faktor yang mempengaruhinya. Salah 

satunya adalah tingkat atau laju pertumbuhan 
penduduk. Besarnya laju pertumbuhan penduduk 

membuat pertambahan jumlah penduduk semakin 
meningkat. 

Semakin besar persentase kenaikannya maka 

semakin besar jumlah penduduknya. Kenaikan ini 
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tentunya membawa dampak bagi kependudukan 

Indonesia. Dalam penentuan kebijakan semakin banyak 

yang perlu dipertimbangkan baik dalam hal penyediaan 
berbagai sarana dan prasarana, fasilitas-fasilitas umum 

dan yang terpenting adalah kebijakan dalam rangka 
mengurangi laju pertumbuhan yang ada di Indonesia. 

Dari situlah muncul program KB dan kini ditangani 
oleh BKKBN. Adapun laju pertumbuhan penduduk 

Indonesia selama ini dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia 

Provinsi 

Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 

1971-
1980 

1980-
1990 

1990-
2000 

2000-
2010 

2010-
2014 2 

Aceh 2,93 2,72 1,46 2.36 1 2,06 

Sumatera 

Utara 

2,60 2,06 1,32 1,10 1,39 

Sumatera 

Barat 

2,21 1,62 0,63 1,34 1,34 

Riau 3,11 4,30 4,35 3,58 2,64 

Jambi 4,07 3,40 1,84 2,56 1,85 

Sumatera 

Selatan 

3,32 3,15 2,39 1,85 1,50 

Bengkulu 4,39 4,38 2,97 1,67 1,74 

Lampung 5,77 2,67 1,17 1,24 1,26 

Kepulauan 

Bangka 
Belitung 

- - 0,97 3,14 2,23 

Kepulauan 

Riau 

- - - 4,95 3,16 

DKI Jakarta 3,93 2,42 0,17 1,41 1,11 

Jawa Barat 2,66 2,57 2,03 1,90 1,58 

Jawa Tengah 1,64 1,18 0,94 0,37 0,82 

DI Yogyakarta 1,10 0,57 0,72 1,04 1,20 

Jawa Timur 1,49 1,08 0,70 0,76 0,69 

Banten - - 3,21 2,78 2,30 

Bali 1,69 1,18 1,31 2,15 1,24 

Nusa Tenggara 

Barat 

2,36 2,15 1,82 1,17 1,40 

Nusa Tenggara 

Timur 

1,95 1,79 1,64 2,07 1,71 

Kalimantan 

Barat 

2,31 2,65 2,29 0,91 1,68 

Kalimantan 
Tengah 

3,43 3,88 2,99 1,79 2,38 

Kalimantan 2,16 2,32 1,45 1,99 1,87 
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Selatan 

Kalimantan 

Timur 

5,73 4,42 2,81 3,81 2.64 3 

Sulawesi Utara 2,31 1,60 1,33 1,28 1,17 

Sulawesi 

Tengah 

3,86 2,87 2,57 1,95 1,71 

Sulawesi 

Selatan 

1,74 1,42 1,49 1,17 1,13 

Sulawesi 

Tenggara 

3,09 3,66 3,15 2,08 2,20 

Gorontalo - - 1,59 2,26 1,65 

Sulawesi Barat - - - 2,68 1,95 

Maluku 2,88 2,79 0,08 2,80 1,82 

Maluku Utara - - 0,48 2,47 2,21 

Papua Barat - - - 3,71 2,65 

Papua 2,67 3,46 3,22 5,39 1,99 

INDONESIA 2,31 1,98 1,49 1,49 1,40 

Catatan: 

Tidak Termasuk Timor Timur 

1 Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun 2000–2010 

untuk Aceh dihitung dengan menggunakan data Sensus 

Penduduk Aceh Nias (SPAN) 2005 dan SP2010 
2 Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (Pertengahan 

tahun/Juni) 
3 Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun 2010–2014 

untuk Kalimantan Timur merupakan gabungan antara 

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 

Sumber :       

- Sensus Penduduk 1971, 1980 , 1990 , 2000 , 2010 dan Sensus 
Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995 

- Data Dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia 

Jika melihat tabel dan grafik di atas, nampak 

bahwa dari tahun ke tahun tingkat pertumbuhan 
penduduk Indonesia semakin menurun. Pertambahan 

yang terjadi tidak terlalu tinggi daripada tahun 

sebelumnya. Namun, alangkah lebih baik apabila 
persentase pertumbuhannya semakin menurun hingga 

mencapai angka dibawah 1%. Dalam penggelompokkan 
negara-negara, negara-negara maju selalu memiliki 

angka pertumbuhan penduduk di bawah 1% atau 
bahkan 0%. Melihat dari jumlah penduduk Indonesia 
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yang tinggi, penekanan agar laju pertumbuhan 

penduduk dapat menurun merupakan langkah yang baik 

guna menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia. 

Apabila tingginya tingkat pertumbuhan penduduk 

terus dibiarkan maka akan terjadi berbagai masalah baik 
masalah pengangguran, tingkat kualitas sumber daya 

manusia yang menurun, kejahatan, lapangan pekerjaan 
dll yang memberikan dampak negatif bagi kelangsungan 

umat manusia Indonesia khususnya. Oleh karena itu, 

usaha untuk menekan laju pertumbuhan sangatlah 
penting. Program-program yang ditawarkan pemerintah 

harus didukung oleh masyarakat seperti halnya KB, 
penggunaan alat kontrasepsi, penundaan usia 

perkawinan, dll sehingga penurunan laju pertumbuhan 
penduduk diharapkan menurun. 

Keadaan penduduk saat ini merupakan 
perkembangan dari penduduk Indonesia dari masa lalu. 

Adapun sejarah penduduk In donesia adalah sebagai 

berikut: 

 

3. Persebaran Penduduk Tidak Merata 

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk 
disuatu wilayah dibandingkan dengan luas wilayahnya 

yang dihitung jiwa per km kuadrat. Berdasarkan sensus 

penduduk dan survey penduduk, persebaran penduduk 
Indonesia antar provinsi yang satu dengan provinsi yang 

lain tidak merata. 
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Di Indonesia sendiri terjadi konsentrasi kepadatan 

penduduk yang berpusat di Pulau Jawa. Hampir lebih 

dari 50% jumlah penduduk Indonesia mendiami Jawa. 
Hal ini menjadi masalah apabila pusat pemerintahan, 

informasi, trasportasi, ekonomi, dan berbagai fasilitas 
hanya berada di satu wilayah. Penduduk akan berusaha 

untuk melakukan migrasi dan akhirnya akan berdampak 
pada permasalahan pemerataan pembangunan.  

Persebaran penduduk yang tidak merata tersebut 

akan berakibat pula pada tingkat kepadatan penduduk 
yang tidak merata.  

Adapun gambaran persebaran penduduk dan 
tingkat kepadatan penduduk Indonesia tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 
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Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya 

persebaran penduduk: 

1. Kesuburan tanah, daerah atau wilayah yang 
ditempati banyak penduduk, karena dapat dijadikan 

sebagai lahan bercocok tanam dan sebaliknya. 
2. Iklim, wilayah yang beriklim terlalu panas, terlalu 

dingin, dan terlalu basah biasanya tidak disenangi 
sebagai tempat tinggal 

3. Topografi atau bentuk permukaan tanah pada 

umumnya masyarakat banyak bertempat tinggal di 
daerah datar 

4. Sumber air 
5. Perhubangan atau transportasi 

6. Fasilitas dan juga pusat-pusat ekonomi, 
pemerintahan, dll. 

C. Non Demografis Bersifat Kualitatif 

1. Tingkat Kesehatan Penduduk yang Rendah 

Usaha untuk terus meningkatkan kualitas hidup 

manusia Indonesia terus digalakkan. Namun, kembali 
lagi permasala itu tetap muncul dan menjadi PR bagi 

penentu kebijakan guna meningkatkan kualitas manusia 
Indonesia. 

Dalam hal kesehatan yang akan mejadi sorotan 
bagaimana gambaran tingkat kesehatan adalah angka 

kematian bayi. Besarnya kematian yeng terjadi 

menujukkan bagaimana kondisi lingkungan dan 
juga kesehatan pada masyarakat. 
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sumber gambar : blogdetik.com 

Dari data di atas dapat dilihat bagaimana 

penurunan yang terjadi pada angka kematian bayi di 
Indonesia yang dihitung berdasar jumlah kematian di 

setiap 1000 kelahiran per tahun. Penurunan ini 

menujukkan usaha untuk perbaikan dalam bidang 
kesehatan terus saja diupayakan guna meningkatkan 

kualitas hidup manusia Indonsia. Berbagai layanan 
kesehata yang dibuka seperti imunisasi dan juga 

posyandu tentunya menjadi harapan guna memperbaiki 
kondisi kesehatan yang ada saat ini. 

Sebagai tambahan, terdapat tabel yang 
menujukkan bagaimana kondisi status gizi buruk yang 

ada di Indonesia tahun 1998-2003. Pemenuhan Gizi 

yang baik tentunya akan sangat berpengaruh pada 
kesehatan jika dikaitkan dengan kemampuan bayi untuk 

bertahan dari penyakit. Kebutuhan akan gizi yang 
terpenuhi akan meningkatkan daya tahan tubuh 

sehingga lebih kebal terhadap penyakit. Dari grafik di 
bawah ini, masih banyak terdapat balita yang mengalami 

gizi kurang bahkan gizi buruk. Hal ini menujukkan 
bahwa perbaikan dalam hal kesehatan masih perlu 

dilakukan 



AD. Basniwati.,SH.MH. dan Prof. Dr. H. M. Galang Asmara… 
 

Hukum Kependudukan 43 
 

 
sumber gambar : blogdetik.com 

Selain indikator tersebut, pengukuran tingkat 

kesehatan juga dapat dilakukan dengan melihat usia 
harapan hidup manusia Indonesia. Dalam Population 

Data Sheet 2012, usia harapan hidup orang Indonesia 
adalah 72 tahun sedangkan tahun 2011 rata-rata usia 

harapan hidupnya 71. Hal ini menujukkan usaha 
peningkatan dan perbaikan kualitas kesehatan manusia 

Indonesia. Angka harapan hidup yang tinggi 
menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. 

Kualitas kesehatan penduduk tidak dapat dilepaskan 

dari pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan 
penduduk maka pengeluaran untuk membeli pelayanan 

kesehatan semakin tinggi. Penduduk yang 
pendapatannya tinggi dapat menikmati kualitas 

makanan yang memenuhi standar kesehatan. 

2. Pendidikan Yang Rendah 

Kesadaran masyarakat akan pendidikan di 

Indonesia masih tergolong rendah. Dari UU yang 
dikeluarkan pun terlihat bahwa wajib belajar penduduk 

Indonesia masih terbatas 9 tahun sementara negara lain 
bahkan menetapkan angka lebih dari 12 tahun 

dalam pendidikannya. Namun bagi Indonesia sendiri, 
angka 9 tahun pun belum semuanya terlaksana dan 

tuntas mengingat banyaknya pulau di Indonesia yang 
masih belum terjangkau oleh berbagai fasilitas 

pendidikan. Dari HDI (Human Development Indeks) 
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tahun 2011 pun rata-rata pendidikan bangsa Indonesia 

masih pada angka 5.8 tahun. Dari sini pun sudah 

terlihat bagaimana tingkat pendidikan di Indonesia. 

Akan tetapi, sebenarnya tingkat pendidikan 

bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur 
kualitas SDM penduduk suatu negara. Kualitas SDM 

berhubungan dengan produktivitas kerja. Orang yang 
tingkat pendidikannya tinggi diharapkan punya 

produktivitas yang tinggi. 

Namun kembali pada kenyataan yang terjadi di 
Indonesia adalah banyak orang berpendidikan tinggi 

namun tetap saja menjadi penggangguran. Orang yang 
menganggur menjadi beban bagi orang lain. Seperti yang 

telihat pada grafik di bawah ini, pengangguran yang di 
maksud di sini merupakan pengangguran yang terjadi 

karena mereka sedang dalam proses mencari pekerjaan, 
mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin 

mendapatkan pekerjaan, dan atau sudah punya 

pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Terdapat angka 
yang menujukkan bahwa tingkat pengangguran tertinggi 

berada pada tamatan SMA/Umum. Ini menujukkan 
bahwa pendidikan setara SMA belum cukup untuk 

mengentaskan jumlah pengangguran yang ada di 
Indonesia. Lulusan ini masih menjadi pertanda bahwa 

tingkatan produktivitas tidak bertambah jika pendidikan 

hanya sebatas ini. Perlunya peningkatan pendidikan 
serta pendidikan non formal tentunya akan membantu 

agar pengangguran tidak menumpuk pada lulusan SMA. 
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Jika diamati, kondisi ini sangat memprihatinkan. 
Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan 

tingkat kesejahteraan. Sehingga pembangunan dalam 
bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah 

membawa dampak positif yang signifikan terhadap 
kesejahteraan penduduk. 
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3. Banyaknya Jumlah Penduduk Miskin 

 

Kemiskinan juga menjadi salah satu masalah yang 

melanda Indonesia. Walau Indonesia bukan termasuk 
negara miskin menurut PBB namun dalam kenyataan-

nya lebih dari 30 juta rakyat Indonesia hidup di bawah 

garis kemiskinan. Yang lebih disayangkan lagi, Indonesia 
merupkan negara yang kaya akan sumber daya alam 

yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tapi 
sungguh memprihatinkan ketika meihat bagaimana 

kemiskinan menjadi bagian permasalahan di negeri yang 
kaya ini. 

Secara garis besar penurunan jumlah warga miskin 
memang terlihat signifikan. Hal ini juga dibenarkan oleh 

beberapa pakar yang mengamati penurunan ini. namun, 

angka 30 juta masih menjadi permasalahan sendiri 
mengingat adanya berbagai tujuan global yang akan di 

capai tahun 2015. 

Selain kemiskinan, masalah lain adalah 

kesenjangan sosial menjadi terlihat jelas di Indonesia. 
Kaum konglomerat menjadi penguasa namun 

pemerintah diam saja dengan kemiskinan yang ada. 

tidak mengherankan apabila negara Indonesia memiliki 
jumlah rakyat miskin yang cukup banyak. 

Yang manjadi pertanyaan adalah kenapa Indonesia 
bisa menjadi negara yang penduduknya miskin padahal 

kaya sedangkan banyak negara yan miskin sumber daya 
namun menjadi negara-negara kaya yang menguasai 

dunia. Jawabannya kembali ke sumber daya manusia. 
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Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas SDM. 

Semakin tinggi kualitas SDM penduduk, semakin tinggi 

pula tingkat kemakmurannya. Ini dibuktikan oleh negara 
yang miskin sumber daya alam tetapi tingkat 

kemakmuran penduduknya tinggi sperti Jepang. 
Kurangnya perhatian terhadap SDM Indonesia 

menjadikan rakyat banyak yang menderita. Seharusnya 
kenyataan ini menjadikan dasar pertimbangan 

kebenaran UUD pasal 33. Dalam hal ini tetap 

kemakmuran rakyat merupakan hal utama yang harus 
di perhatikan demi terciptanya Indonesia yang merdeka 

seutuhnya. 

Gambaran kemiskinan di Indonesia dapat dilihat 

pada grafik dan gambar berikut: 

 

 
 



Hukum Kependudukan 
 

48 AD. Basniwati.,SH.MH. dan Prof. Dr. H. M. Galang Asmara… 
 

 

 



AD. Basniwati.,SH.MH. dan Prof. Dr. H. M. Galang Asmara… 
 

Hukum Kependudukan 49 
 

 

 
 

 



Hukum Kependudukan 
 

50 AD. Basniwati.,SH.MH. dan Prof. Dr. H. M. Galang Asmara… 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



AD. Basniwati.,SH.MH. dan Prof. Dr. H. M. Galang Asmara… 
 

Hukum Kependudukan 51 
 

 

 



Hukum Kependudukan 
 

52 AD. Basniwati.,SH.MH. dan Prof. Dr. H. M. Galang Asmara… 
 



AD. Basniwati.,SH.MH. dan Prof. Dr. H. M. Galang Asmara… 
 

Hukum Kependudukan 53 
 

 

BAB IV 

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM 

MENGATASI MASALAH 

KEPENDUDUKAN 

 
Setelah mempelajari Bab ini, mahasiswa diharapkan 

dapat menjelaskan: 

1. Macam-macam kebijakan kependudukan di 
Indonesia 

2. Program Keluarga Berencana 
3. Program Transmigrasi 

A. Pendahuluan 

Kebijakan kependudukan merupakan salah satu 
bentuk upaya pemerintah yang bertujuan untuk 

mengatur pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk. 

Kebijakan kependudukan di Indonesia diterapkan 
dengan mempengaruhi tiga variabel utama masalah 

kependudukan yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. 
Pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan 

kependudukan seperti melaksanakan program keluarga 
berencana, pembatasan usia perkawinan, mengurangi 

dan membatasi tunjangan bagi pegawai negri sipil, dll. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
https://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Variabel
https://id.wikipedia.org/wiki/Migrasi
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Kebijakan kependudukan bedasarkan sifat 

biasanya dapat dibagi menjadi dua yaitu kebijakan 

lansung dan tidak langsung. Kebijakan langsung 
merupakan bentuk kebijakan yang langsung 

mempengaruhi tiga variabel utama yaitu kelahiran, 
kematian dan migrasi. Keluarga berencana merupakan 

contoh kebijakan langsung. Kebijakan tidak lansung 
merupakan kebijakanya yang bersifat perantara. 

Contohnya memperluas kesempatan mendapatkan 

pendidikan, serta perluasan peluang kerja. Yang secara 
tidak lansung menjadi perantara penghambat bagi usia 

perkawinan. 

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

Kebijakan Kependudukan diartikan sebagai: langkah-
langkah dan program-program yang membantu 

tercapainya tujuan-tujuan ekonomi, social, demografis 
dan tujuan-tujuan umum yang lainnya dengan jalan 

mempengaruhi variable-veriabel demografi yang utama, 

yaitu besar dan pertumbuhan penduduk serta 
perubahan dan cirri-ciri demografinya.  

B. Beberapa Program dalam Kebijakan Kependudukan 

1. Program Keluarga Berencana 

Program Keluarga Berencana merupakan salah satu 
program yang sangat strategis dan dikenal luas di 

kalangan masyarakat terutama di zaman Orde Baru.  

Program KB  di  Indonesia  dimulai  sekitar  tahun  
1967.  Pada tahun  tersebut didirikan perkumpulan 

Keluarga Berencana (PKB). Pada saat itu program KB 
masuk ke Indonesia melalui jalur urusan kesehatan 

(bukan urusan kependudukan). Belum ada political will  
dari pemerintah  saat  itu, karena program  KB masih 

dianggap  belum  terlalu  penting.  Kegiatan  penyuluhan  
dan  pelayanan  masih terbatas dilakukan karena masih 

ada pelarangan tentang penyebaran metode dan alat 

kontrasepsi. 

Begitu memasuki Orde Baru, program KB mulai 

menjadi perhatian pemerintah. Saat itu PKBI sebagai 
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organisasi yang mengelola dan concern terhadap program 

KB mulai diakui sebagai badan hukum oleh Departemen 

Kehakiman. Pemerintahan Orde  Baru  yang  
menitikberatkan  pada  pembangunan  ekonomi, mulai 

menyadari bahwa program KB sangat berkaitan erat 
dengan pembangunan ekonomi. Kemudian pada tahun 

1970 resmilah program KB menjadi program pemerintah 
dengan ditandai pencanangan Hari Keluarga Nasional 

pada tanggal 29 Juni 1970. Pada tanggal tersebut 

pemerintah mulai memperkuat dan memperluas 
program KB ke seluruh Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana 
adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia 

ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, 

perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak 
reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. 

Keluarga berkualitas adalah keluarga   yang  dibentuk 
berdasarkan  perkawinan   yang  sah  dan  bercirikan 

sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak 
yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, 

harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

Keluarga Berencana menurut  WHO  (dalam  

Hartanto,  2003:  26-27)  adalah tindakan yang 

membantu individu atau pasangan suami istri untuk: 

a. Mendapatkan objektif-objektif tertentu, 

b. Menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, 

c. Mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan,  

d. Mengatur interval di antara kehamilan, 

e. Mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan 

dengan umur suami-isteri,  

f. Menentukan jumlah anak dalam keluarga. 

Keluarga berencana menurut Islam adalah 

merencanakan jumlah keturunan semaksimal mungkin 
dengan tetap memperhatikan jarak kelahiran sesuai 

syariat (Anton, 2008: 65). Sedangkan pengertian 
Keluarga Berencana secara luas ialah merencanakan 

keluarga atau perencanaan keluarga sehingga 



Hukum Kependudukan 
 

56 AD. Basniwati.,SH.MH. dan Prof. Dr. H. M. Galang Asmara… 
 

persoalannya bukan sekedar mengatur besarnya atau 

jumlah anak atau mejarangkan anak akan tetapi lebih 

luas dari itu semua, yaitu merencanakan dan mengatur 
segala aspek kehidupan  keluarga  supaya  tercapai  

suatu  keluarga  yang  bahagia . 

a. Tujuan Program KB 

Menurut Soekanto (2006 : 339) Gerakan Keluarga 
Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan 

kesehatan dan kesejahteraan ibu-ibu dan anak-anak 

maupun keluarga serta bangsa secara menyeluruh. 
Tujuan lain  adalah untuk meningkatkan kondisi 

kehidupan masyarakat dengan mengurangi angka 
kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk tidak 

melebihi kapasitas produksi. 

Habibah (2012) mengatakan gerakan KB dan  

pelayanan kontrasepsi memiliki tujuan: 

a. Tujuan  demografi  yaitu  mencegah  terjadinya  

ledakan  penduduk  dengan menekan laju 

pertumbuhan penduduk (LLP) dan hal ini tentunya 
akan diikuti dengan menurunnya angka kelahiran 

atau TFR (Total Fertility Rate) dari 2,87 menjadi 2,00 
per wanita. Pertambahan penduduk yang tidak 

terkendalikan akan mengakibatkan kesengsaraan 
dan menurunkan sumber daya alam serta 

banyaknya kerusakan yang ditimbulkan dan 

kesenjangan penyediaan bahan pangan 
dibandingkan jumlah penduduk. Hal ini diperkuat 

dengan teori Malthus (1766-1834)   yang   
menyatakan   bahwa   pertumbuhan   manusia 

cenderung mengikuti deret ukur, sedangkan 
pertumbuhan bahan pangan mengikuti deret 

hitung. 

b. Mengatur kehamilan dengan menunda perkawinan, 

menunda kehamilan anak pertama dan 

menjarangkan kehamilan setelah kelahiran anak 
pertama serta menghentikan kehamilan bila 

dirasakan anak telah cukup. 

c. Mengobati kemandulan atau infertilitas bagi 
pasangan yang telah menikah lebih dari satu 
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tahun tetapi belum juga mempunyai keturunan, hal 

ini memungkinkan untuk tercapainya keluarga 

bahagia. 

d. Married Conseling atau nasehat perkawinan bagi 

remaja atau pasangan yang akan menikah dengan 

harapan bahwa pasangan akan mempunyai 
pengetahuan dan pemahaman yang cukup tinggi 

dalam membentuk keluarga yang bahagia dan 
berkualitas. 

e. Tujuan  akhir  KB  adalah  tercapainya  NKKBS  

(Norma  Keluarga  Kecil Bahagia dan Sejahtera) dan 
membentuk keluarga berkualitas, keluarga 

berkualitas artinya suatu keluarga yang harmonis, 
sehat, tercukupi sandang, pangan, papan, 

pendidikan, dan produktif dari segi ekonomi. 

b. Pengertian Kontrasepsi 

Keluarga Berencana adalah usaha untuk mengatur 

jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Untuk dapat 
mencapai hal tersebut maka dibuatlah beberapa cara 

atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda 
kehamilan. Cara-cara tersebut termasuk kontrasepsi 

atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga. 
Kontrasepsi ialah metode-metode untuk mencegah 

terjadinya kehamilan. Metode- metode itu dapat bersifat 

sementara, dapat juga bersifat permanen. Kontrasepsi 
yang  bersifat  permanen   bagi  wanita  dinamakan  

tubektomi  dan  bagi  pria dinamakan vasektomi.  

Sampai sekarang cara kontrasepsi yang ideal belum 

ada. Menurut Prawirohardjo (2009: 534), kontrasepsi 
yang ideal itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut; 

a. Dapat dipercaya, 

b. Tidak menimbulkan efek yang mengganggu 

kesehatan,  
c. Daya kerjanya dapat diatur menurut kebutuhan, 

d. Tidak menimbulkan gangguan sewaktu melakukan 
koitus,  

e. Tidak memerlukan motivasi terus-menerus, 
f. Mudah pelaksanaannya; 
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g. Murah harganya sehingga dapat dijangkau oleh 

seluruh lapisan masyarakat; 

h. Dapat diterima penggunaannya oleh pasangan yang 
bersangkutan. 

c. Macam-macam Kontrasepsi 

Kontrasepsi terbagi menjadi dua macam, yaitu 
kontrasepsi alami dan kontrasepsi intervensi. 
Kontrasepsi alami adalah kontrasepsi yang 

menggunakan unsur alami yang ada dalam tubuh 
dengan cara memanipulasi masing-masing unsur secara 

alami pula untuk mencegah terjadinya konsepsi. 
Sedangkan yang dimaksud kontrasepsi intervensi adalah 

kontrasepsi yang menggunakan unsur buatan manusia, 
baik obat maupun alat yang tujuannya untuk mencegah 

terjadinya konsepsi (Anton, 2008: 119). 

Kontrasepsi  alami  terdiri  dari  metode  azl  dan  

metode  penyusuan  yang  telah dikenal di dalam Al-

Qur’an maupun Al-Hadist dan telah dikaji secara medis 
sebagai metode untuk mencegah kehamilan. Kontrasepsi 

alami terdiri dari:  

1) Azl (senggama terputus) 

Azl diartikan sebagai penarikan penis dari vagina 

sebelum terjadi ejakulasi. Prinsip azl secara medis 
adalah terjadinya ejakulasi harus disadari oleh pria. 

Kira-kira 1 detik sebelum ejakulasi terjadi. Waktu yang 
sempit ini dimanfaatkan untuk menarik penis dari 

vagina. Azl merupakan metode kontarsepsi tertua. Pada 
zaman RasulullahSAW, para sahabat pernah 

melakukannya. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan 

dari Jabir berikut, 

“Kami melakukan azl pada masa Rasulullah. Rasul 

mendengarnya, tetapi tidak melarang (HR.Muslim)”. 

2) Penyusuan 

Tugas menyusui yang diperintahkan Allah, secara 
medis ternyata dapat menurunkan kesuburan wanita. 

Selama proses menyusui, terdapat hormon prolaktin 

yang kadarnya meningkat dengan isapan dan 



AD. Basniwati.,SH.MH. dan Prof. Dr. H. M. Galang Asmara… 
 

Hukum Kependudukan 59 
 

rangsangan pada puting. Hormon ini menekan ovulasi 
sehingga wanita yang menyusui tidak mengalami haid 

(amenore sekunder). Tetapi, sifatnya sangat sementara 
dan ovulasi bisa terjadi kembali secara tiba-tiba. 

Secara syariat Islam, memetodekan penyusuan 

sebagai metode kontrasepsi tidak ada pertentangan 
karena menyusui sendiri diperintahkan Allah, bahkan 

jika sanggup sampai dua tahun. 

“Para ibu   hendaklah menyusukan anak-anaknya 

selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 
menyempurnakan penyusuannya ...” (Al- Baqarah: 233). 

3) Metode KB kalender 

Metode ini diperkenalkan pertamakali oleh orang 

Jepang bernama Kyusaku Ogino dan Herman Knaus dari 

Jerman pada tahun 1931. Cara ini kamudian terkenal 
dengan cara Ogino-Knaus. Pada prinsipnya, kehamilan 

seorang wanita hanya bisa terjadi selama beberapa hari 
saja dalam setiap siklus haidnya. Hari-hari itu disebut 

masa subur (fase ovulasi) yang dimulai 48 jam sebelum 
ovulasi dan berakhir 24 jam sesudah ovulasi. Sebelum 

dan sesudah waktu itu, wanita berada pada masa tidak 

subur dan memiliki kemungkinana tidak terjadi 
kehamilan apabila melakukan hubungan seksual. 

Metode ini menggunakan perhitungan  mundur  secara  
matematis  untuk  menentukan kapan masa subur (fase 

ovulasi). Menurut pernyataan Majelis Lembaga Fikih 
Islami, metode kontrasepsi dengan prinsip pantang 

seksual dibolehkan. 

4) Metode suhu basal badan 

Suhu basal badan adalah suhu dasar badan, 

yaitu suhu saat sedang istirahat dan tidak mempunyai 
banyak tekanan. Perubahan suhu basal badan wanita 

dalam satu siklus menstruasi akan membentuk pola 
tertentu apabila dicatat dengan baik. Dalam keadaan 

normal (sebelum dan sesudah ovulasi), suhu basal 
badan mengalami perubahan yang menetap dan 
berulang. Dengan melakukan pencatatan suhu setiap 
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hari, titik-titik itu bisa dihubungkan hingga membentuk 

gambaran kurva atau grafik yang khas. 

Dengan dasar inilah beberapa ahli memperoleh 
informasi untuk mengetahui saat ovulasi bahkan untuk 

merencanakan jenis kelamin anak. Prinsipnya, 
menjelang ovulasi maka suhu basal turun. Kurang dari  

24 jam sesudah 

ovulasi suhu badan naik lagi lebih tinggi daripada 
suhu sebelum ovulasi dan tetap tinggi sampai terjadi 

haid. Metode ini menggunakan prinsip pantang seksual 
untuk menghindari kahamilan. Hukum syar’i-nya sesuai 

dengan hukum KB kalender dan para ulama 
membolehkan. 

5) Metode lendir serviks 

Metode lendir serviks lahir didasarkan 
pengamatan Dr. Evelyn Billings dan Dr. John   Billings 

peneliti medis di Australia yang memperkenalkan 
metode ovulasi. Prinsip metode ini adalah mengetahui 

masa subur wanita yang ditandai dengan munculnya 

lendir serviks. Metode ini menggunakan prinsip pantang 
seksual untuk menghindari kahamilan. Hukum syar’i-
nya sesuai dengan hukum KB kalender dan para ulama 
memperbolehkan (Anton, 2008 : 84-111). 

Sedangkan kontrasepsi buatan terdiri atas metode 
kontrasepsi laki-laki dan wanita. Metode kontrasepsi 

laki-laki yaitu: 

6) Kondom 

Yaitu sarung karet tipis berbentuk silinder yang 

dipakai pada alat kelamin laki-laki ketika bersenggama. 
Prinsip kerja kondom ialah sebagai perisai dari penis 

sewaktu melakukan koitus, dan mencegah pengumpulan 
sperma dalam vagina. Mengenai hukum kondom, sampai 

saat ini ulama membolehkan. 

7) Vasektomi 

Yaitu pemotongan saluran keluarnya sperma 

(saluran vas deferens). Dengan vas deferens, sperma 
tidak mampu diejakulasikan. Pria menjadi tidak subur 
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setelah vas deferens bersih dari sperma yang memakan 

waktu sekitar 3 bulan. 

Para ulama sepakat mengharamkannya karena 
selama ini yang terjadi adalah pemandulan. 

8) Suntik KB 

Yaitu kontrasepsi hormonal pria yang mengandung 

testosteron dan progesteron. Suntikan testosteron enantat 
200 mg per minggu akan menyebabkan azoospermia dan 
oligo spermia. 

Metode kontrasepsi wanita, yaitu: 

1) Kontrasepsi hormonal 

Termasuk di dalamnya antara lain pil, suntik, dan 
susuk/norplant/implanon. Ketiganya mempunyai 

mekanisme kerja yang sama yaitu menghambat atau 

menekan ovulasi (pengeluaran sel telur dari tempatnya, 
yaitu ovarium). Membuat dinding endometrium tidak 

kondusif untuk inplantasi (tempat tumbuhnya janin). 
Membuat lendir serviks kental sehingga tidak dapat 

ditembus oleh sperma. Hukum metode ini adalah boleh. 

Tetapi, Syaikh Utsaimin melarang pemakaian yang terus-
menerus karena bisa menjadi KB permanen dan 

menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi wanita. 

2) AKDR, IUD (Intra Uterine Divice) 

Mekanisme kerjanya ialah menciptakan lingkungan  
yang  tidak  kondusif karena adanya reaksi benda asing. 

Kondisi ini menyebabkan penyerbukan leukosit yang 

dapat menghancurkan sperma, ovum  bahkan 
blastocysta. Hukum AKDR/IUD adalah tidak boleh. Cara 

pemakaiannya tidak sesuai dengan  syariat  Islam  
karena  harus  memperlihatkan  aurat  wanita  dalam 

kondisi tidak darurat, meskipun yang melihat seorang 

wanita. 

3) Sterilisasi  

Mekanisme kerjanya adalah memotong atau 
mengikat saluran tuba fallopi (saluran telur) untuk 

menghambat pembuahan antara sperma dan sel telur. 
Hukum sterilisasi wanita adalah haram karena 
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pembatasan keturunan secara permanen (Anton, 2008: 

130-140). 

d. Program KB Dalam Pandangan Islam 

Anton (2008:  65-69)  mengatakan bahwa  Keluarga 

Berencana menurut Islam adalah merencanakan jumlah 
keturunan semaksimal mungkin dengan tetap 

memperhatikan jarak kelahiran sesuai syariat. 
Pengaturan jarak kelahiran ini penting karena 

merupakan upaya dalam memenuhi hak-hak bagi yang 

lain, baik itu anak, suami maupun tubuh istri itu 
sendiri. Diantara manfaatnya adalah: 

1) Pembentukan generasi yang berkualitas 

Allah berfirman: 

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang 
yang seandainya meninggalkan di belakang mereka 

anak-anak yang lemah. Mereka khawatir terhadap 

kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan 

perkataan yang benar” (QS. An-nisa : 9). 

Allah telah memberikan langkah dalam 

pembentukan generasi yang berkualitas   dengan   
penyempurnaan   penyusuan   dan   pengaturan   jarak 

kelahiran. Allah berfirman: 

“para ibu  hendaklah  menyusukan  anak-anaknya  

selama  dua  tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 

menyempurnakan penyusuan...” (QS. Al- Baqarah : 
233). 

Anak-anak mempunyai  hak memperoleh ASI 
selama 2 tahun karena ASI adalah makanan terbaik, 

baik dari segi komposisi, kandungan gizi, zat-zat 
antibodi, dan memberikan efek protektif. Pada masa ini 

juga merupakan masa yang   sangat   penting   untuk   

menunjang   perkembangan   otaknya   serta pendidikan 
dasar tauhid bagi anak. 

2) Menjaga keharmonisan Suami Istri  

Suami juga mempunyai hak atas pelayanan istri, 

baik secara fisik maupun psikis. Kelahiran anak  yang 
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terlalu cepat jelas  memberikan dampak pada tidak 

optimalnya pelayanan terhadap suami karena sebagian 

besar tenaga dan perhatiannya tercurah kepada 
anaknya. 

3) Memelihara Kesehatan Istri 

Tubuh istri tidak hanya digunakan untuk 

mencetak anak saja, tetapi juga punya hak atas 
kesehatannya. Kehamilan dan penyusuan terlalu dekat 

akan menguras fisik maupun psikisnya. Pengaturan 

jarak kelahiran ini akan memberikan kesempatan tubuh 
kembali normal seperti semula sehingga siap melahirkan 

kembali. 

Faktor takut miskin karena banyak anak yang 

harus ditanggung dan dinafkahi, keyakinan seperti ini 
tercela dan tidak diperbolehkan karena Allah SWT 

adalah zat yang akan menanggung semua rezeki 
makhluk-Nya. Allah berfirman: 

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi 

melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan 
Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan 

tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam 
kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh) (QS. Hud : 6)  (At-

thawari, 2008 : xxiii). 

Dalam penetapan hukum syariat Islam mengenai 

penggunaan alat kontrasepsi, para ulama 

mempertimbangkan beberapa alasan, diantaranya: 

4) Motivasi, tujuan, dan niat 

Para ulama membolehkan penggunaan alat 
kontrasepsi untuk tujuan  yang benar, yaitu mengatur 

(tanzhim) jarak kelahiran. Jarak yang ideal untuk 
kehamilan berikutnya adalah setelah penyusuan yang 

sempurna hingga 2 tahun. Diharapkan dengan 

pengaturan tersebut masing-masing hak, baik anak, 
suami maupun sang ibu dapat terpenuhi secara 

seimbang. Meski metode yang dipakai  halal,  namun  
jika niatnya  untuk  membatasi  keturunan  maka para 

ulama tidak membolehkannya. 
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5) Unsur pembunuhan (taqtil) 

Alat kontrasepsi yang ada hendaknya tidak 

mangandung unsur pembunuhan ditinjau dari 
mekanisme kerjanya. Batasan pembunuhan menurut 

para ulama adalah ketika masih dalam bentuk sperma. 
Hal ini sebagaimana penggunaan spermaticid yang 

berfungsi mematikan sperma. Pendapat umum para 
ulama adalah tidak membolehkannya. Sebagian ulama 

lain mengatakan bahwa termasuk pembunuhan jika 

sperma telah membuahi sel telur (ovum) dan terbentuk 
zigot. 

6) Unsur pembatasan (tahdid) secara permanen 
maupun semi permanen 

Jika   ada   unsur   pembatasan   atau   pencegahan   

kehamilan   yang   berarti pemutusan keturunan secara 
permanen, para ulama sepakat mengharamkan 

hukumnya. Sebagaimana mengutip pernyatan mejelis 
Lembaga Fikih Islam yang ditetapkan di Mekah 30/4, 

1400 H edisi ke-3 tentang hukum syariat Islam KB: 

“Menggunakan alat-alat kontrasepsi atau sarana 

lain yang mengakibatkan alat-alat reproduksi tidak 
berfungsi atau tidak dapat menghasilkan 

keturunan, baik pria maupun wanita; dengan 

persetujuan atau tidak; dengan motivasi agama 
atau lainnya maka hukumnya haram dan ulama 

sepakat mengharamkannya”. 

Termasuk dalam hal ini ialah mengubah ciptaan 

Allah, diantaranya mengubah atau mematikan fungsi 
anggota badannya dari yang asli. Jika tujuan memakai 

kontrasepsi  untuk  membatasi  jumlah  anak,  misalnya  

cukup  dua  atau  tiga maka hal itu haram hukumnya. 
Hal itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, padahal Nabi 

menghendaki jumlah yang banyak pada pengikutnya. 

7) Tingkat keamanan (efek samping) 

Syaikh Utsaimin memfatwakan dibolehkan 
menggunakan kontrasepsi selama tidak menyebabkan 

kemadharatan bagi wanita. Jika pemakaian kontrasepsi 

ternyata menimbulkan gangguan yang cukup  
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berbahaya  bagi  tubuh  maka hukumnya   menjadi   

tidak   boleh   karena   telah   mendzalimi   diri   sendiri. 

Misalnya, gangguan haid, sakit kepala, hipertensi, 
infeksi, hingga resiko kematian. 

8) Unsur pendzaliman terhadap salah satu pihak 
atau pasangan 

Pemakaian kontrasepsi selalu berhubungan dengan 

organ atau siklus reproduksi, baik pada pihak wanita 
maupun pihak laki-laki. Hubungan seksual melibatkan 

dua pihak, yaitu suami dan istri yang diharapkan dalam 
proses tersebut masing-masing pihak bisanterpuaskan.   

Misalnya pada pemakaian kontrasepsi azl yang 
mengurangi kenikmatan bagi istri dalam mencapai 

tingkat kepuasan, ada ulama yang tidak 

membolehkannya. 

9) Cara pemakaian 

Para ulama tidak membolehkan pemakaian alat 
kontrasepsi yang melibatkan orang lain yang bisa 

melihat aurat seseorang. Ini bukan termasuk situasi 
darurat. Misalnya, pada pemasangan AKDR/IUD yang 

harus  melibatkan orang lain (Anton, 2008: 123-127). 

2. Program Transmigrasi 

Program yang lain yang juga sangat populer dan 

sangat strategis dalam mengatasi masalah 
kependudukan adalah Program Transmigrasi. 

Transmigrasi merupakan program pemerintah yang 
berupaya melakukan pemerataan penduduk dengan cara 

memindahkan penduduk di daerah-daerah padat ke 
daerah-daerah yang jarang penduduknya. Penduduk 

yang sering menjadi sasaran transmigrasi adalah yang 
bermukim di pulau Jawa dipindahkan ke daerah tujuan 

transmigrasi seperti Kalimantan, Sumatera dan 

Sulawesi. 

Kebijaksanaan yang menyangkut distribusi 

penduduk sudah diikuti sejak pemulaan abad ini oleh 
pemerintah Hindia Belanda. Kolonisasi kebeberapa 

daerah luar jawa dengan memindahkan penduduk dari 
jawa adalah usah reditribusi penduduk. Usaha itu 
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merupakan kebijaksanaan kependudukan. Sekalipun 

hasilnya tidaklah besar, tetapi pemerintah Hindia 

Belanda telah memulai program itu dan setelah 
mengalami berbagai hambatan, menjelang perang dunia 

ke II kolonisasi itu menjadi cukup penting. 

Pemerintah Indonesia merdeka meneruskan 

program pemindahan penduduk itu dengan transmigrasi. 
Konsep transmigrasi yang dicetuskan pada permulaan 

kemerdekaan Indonesia merupakan kebijaksanaan 

kependudukan yang secara sadar hendak mengurangi 
penduduk jawa dengan jalan memindahkannya keluar 

pulau jawa. 

Kebijaksanaan kependudukan itu di jalankan 

sampai pemerintahan orde baru memberikan orientasi 
yang luas mulai tahun 1972. Undang-undang no. 3 

tahun 1972 memberikan tujuan yang luas pada 
transmigrasi dimana pertimbangan demografis hanya 

merupakan satu dari 7 sasaran yaitu : Peningkatan taraf 

hidup; Pembangunan daerah; Keseimbangan penyebaran 
penduduk; Pembangunan yang merata di seluruh 

Indonesia; Pemanfaatan sumber-sumber alam dan 
tenaga manusia; Kesatuan dan persatuan bangsa; 

Memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. 

Jadi program transmigrasi telah berlangsung cukup 

lama, sehingga sudah banyak penduduk yang menjadi 

peserta program transmigrasi. Hingga saat ini tercatat 
tidak kurang dari 36,387 peserta transmigrasi yang 

tersebar diseluruh provinsi di Indonesia.  

Dalam program transmigrasi dikenal ada 2(dua) 

macam wilayah, yakni wilyah pengirim dan wilayah 
penerima. Wilayah Penerima juga dikenal dengan istilah 

Wilayah Potensial Transmigrasi (WPT) dan lokasi 
potensial (LPT). Wilayah Potensial Transmigrasi (WPT) 

adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai 

pengembangan pemukiman transmigrasi untuk 
mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah harus sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 
Sementara LPT adalah lokasi potensial yang ditetapkan 

sebagai pemukiman transmigrasi untuk mendukung 
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pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau 

sedang berkembang.  Calon Transmigran adalah setiap 

warga Negara RI yang secara sukarela mendaftarkan diri 
untuk mengikuti program transmigrasi, yang setelah 

diseleksi, dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi 
peserta program transmigrasi. Daerah Tujuan 

Transmigrasi adalah wilayah administrasi daerah 
propinsi atau daerah Kabupaten/Kota yang wilayahnya 

dikembangkan menjadi WPT atau LPT. Daerah Pengirim 

Transmigrasi adalah wilayah adminstrasi daerah 
propinsi atau Kabupaten/Kota yang penduduknya 

pindah melalui program transmigrasi. 

Terdapat tiga jenis transmigrasi yaitu :  

 Transmigran Umum (TU): TU adalah transmigrasi 
yang diselenggarakan oleh pemerintah. 

 Transmigran Swakarsa Berbantuan: TSB adalah 
transmigran yang biaya pelaksanaannya dibantu oleh 

pemerintah atau pihak lain bukan pemerintah. 

 Transmigran Swakarsa Mandiri: TSM adalah 
transmigrasi yang dilaksanakan oleh masyarakat 

yang bersangkutan secara perorangan atau 
kelompok, baik bekerjasama maupun tidak 

bekerjasama dengan Badan Usaha atas arahan, 
layanan dan bantuan Pemerintah. 

Adapun manfaat transmigrasi bagi masyarakat 

adalah : 

 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan 

memanfaatkan peluang daerah dengan potensinya 
yang belum banyak dimanfaatkan orang. 

 Merangsang pembangunan daerah baru. 
 Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsamelalui 

pembauran antarsuku bangsa. 
 Solusi masalah pengangguran dan kemiskinan. 

Sampai 2012, tercatat 103 pemukiman 

transmigrasi telah berkembang menjadi ibukota 
kabupaten/kota dan 382 pemukiman transmigrasi 

menjadi ibukota kecamatan. Program transmigrasi juga 
berhasil membangun 1.183 pemukiman transmigrasi 

menjadi desa definitif. Bahkan terdapat satu ibukota 
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provinsi yang berasal dari lokasi transmigrasi, yakni UPT 

Mamuju yang sekarang dijadikan Ibukota Provinsi 

Sulawesi Barat. 

a. Dasar Hukum.  

Seperti telah diungkapkan di depan, bahwa 
program transmigrasi sudah diadakan sejak zaman 

Hindia Belanda dan setelah Indonesia merdeka program 
transmigrasi tetap berjalan. Dalam rangka 

penyelenggaraan program transmigrasi Pemerintah telah 

mengeluarkan berbagai peraturan sebagai dasar hukum 
atau landasan penyelenggaraannya. Beberapa peraturan 

dimaksud antara lain: 

1. Undang-undang Nomor 29 Prp. Tahun 1960 tentang 

Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 

Nomor 86); 
2. Undang-undang Nomor 5 Prps. Tahun 1965 Tentang 

Gerakan Nasional Transmigrasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 33) 
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang 

Ketransmigrasian; 
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 

Tahun 1973; 
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi  
7. Beberapa Keppres dan Inpres pendukung. 

b. Syarat untuk menjadi Transmigran: 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku syarat-syarat untuk menjadi transmigran adalah 
sebagai berikut: 

1. Warga Negara Indonesia adalah setiap warga 

negara yang berdomisili di wilayah Negara 
Republik Indonesia. 

2. Berkeluarga dibuktikan dengan Surat Nikah dan 
Kartu Keluarga. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peraturan_Pemerintah_Republik_Indonesia&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Keppres
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Inpres&action=edit&redlink=1
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3. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih 

berlaku. 

4. Berusia antara 18 sampai dengan 50 tahun sesuai 
dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kecuali 

diatur lain dalam perjanjian kerjasama antar 
daerah. 

5. Belum pernah bertransmigrasi yang dibuktikan 
dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah 

dimana pendaftar berdomisili. 

6. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat 
Keterangan Dokter. 

7. Memiliki keterampilan sesuai kebutuhan untuk 
mengembangkan potensi sumber daya yang 

tersedia di lokasi tujuan sebagaimana diatur 
dalam perjanjian kerjasama antar daerah. 

8. Menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan 
melaksanakan kewajiban sebagai transmigran. 

9. Lulus seleksi yang dibuktikan dengan Surat 
Keterangan Lulus dari Tim yang diberikan 

wewenang untuk melaksanakan seleksi. 

c. Pengecualian syarat untuk menjadi Transmigran : 

1. Pendaftar yang belum berkeluarga sepanjang yang 
bersangkutan mempunyai kahlian khusus (tenaga 

ahli, guru, paramedis, rohaniawan). 
2. Janda sepanjang mengikutsertakan anak laki-laki 

dewasa. 

3. Pendaftar yang pernah menjadi transmigran 
sepanjang alasan meninggalkan lokasi karena 
kerusuhan sosial dan bencana alam. 

d. Tata Cara Pendaftaran Calon Transmigran : 

1. Setiap Warganegara yang berkeinginan untuk 

bertrnasmigrasi harus mendaftarkan diri terlebih 
dahulu pada kantor transmigrasi. Pendaftaran 

dilakukan memalui media on line.  
2. Setiap yang mendaftarkan diri kemudian akan 

mendapatkan nama login, password, dan ID login 

yang secara otomatis akan diinformasikan via e-
mail. 
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3. Login name, password, dan ID  harus disimpan 

baik-baik, karena itu merupakan kodefikasi 
untuk memakai fasilitas di website 

bursatransmigrasi.net 
4. Setelah mendaftar menjadi calon transmigran, 

otomatis yang bersangkutan dianggap sebagai 
calon transmigran baru. 

5. Setelah nama tampil sebagai calon transmiran 
baru, kemudian harus melengkapi dokumen 
transmigrasi, setelah itu harus menghubungi 

atau mendatangi dinas transmigrasi setempat 
untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan. 

6. Setelah dokumen dilengkapi, tinggal menunggu 
untuk proses seleksi.  

7. Jika nama sudah terseleksi, maka mereka yang 
tertera namanya maka selanjutnya menunggu 
proses pelatihan. 

8. Setelah dipanggil untuk masuk ke pelatihan, dan 
selesai pelatihan, maka dianggap lulus dan siap 

diberangkatkan; 

9. Selanjutnya akan dipanggil untuk 
diberangkatkan.  

C. Beberapa model kebijakan Kependudukan di 
beberapa Negara  

Negara-negara Asia terbagi dalam dua 
kebijaksanaan kependudukan.Negara-negara Asia 

Selatan, Tenggara, dan Timur hamper semua mengikuti 

kebijaksanaan anti natalis. Dari Pakistan sampai 
Jepang, dengan perkecualian Birma dan Vietnam, 

semunya menjalankan program KB. RRC bahkan sejak 
akhir-akhir ini mengusahakan keluarga dengan hanya 

satu anak setelah penduduk mendekati jumlah satu 
milyar. Di Negara-negara Asia Bagian Barat yang 

sebagian besar brpenduduk Arab Islam, hanya Iran yang 
pada masa Syah Iran menjalankan kebijaksanaan 

antinatalis. Negara-negara lainnya tidak mempunyai 

kebijaksanaan kependudukan yang jelas, kecuali Kuwait 
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yang nyata-nyata mempunyai kebijaksanaan pro 

natalis.Negar-negar eropa tidak mempunyyai 

kebijaksanaan kependudukan yang secara resmi di 
nyatakan.Program-program yang mempunyai akibat 

kependudukan lebih bersifat social ekonomi atau 
sekedar menampung akibat-akibat negative tindakan 

masyarakat. Sebagai missal legalisasi pengguguran 
kandungan terutama di Negara-negara blok komonis 

bukanlah untuk menurunkan fertilitas, tetapi untuk 

menghindarkan pengguguran tidak sah secara 
sembunyi-sembunyi yang membahayakan kesehatan ibu. 

Negara-negar Afrika pada umumnya merasakan 
kekurangan penduduk.Pendekatan dengan KB sebagai 

usaha kesejahteraan keluarga hanya di ikuti oleh Mesir 
dan Tunisia di Negara-negara Arab di Afrika dan oleh 

Ghana serta Kenya di antara Negara-negara dengan 
penduduk berkulit hitam. 

Di Amerika Selatan kebijakisanaan kependudukan 

dapat di bagi dua, yaitu kebijaksanaan pronatalis di 
sebagian besar Negara-negara yang penduduk beragama 

katolik dan antinatalis yang penduduknya beragama 
protestan.Namun demikian di beberapa negar yang agak 

maju seperti Cili dan Argentina praktek KB sudah 
meluas dalam masyarakat. 

Negara-negara Amerika Latin mengikuti paham 

yang menyatakan apabila keadaan social ekonomi di 
perbaiki maka angka kelahiran akan turun, seperti 

halnya dalam teori transsisi demografi. 

Meskipun di Negara Timur Tengah, Afrika dan 

Amerika Latin program-program KB belum di ikuti 
sebanyak di Asia Selatan, Tenggara dan Timur, 

kecenderungan untuk kesikap antinatalis memasuki 
golongan-golongan terbatas masyrakatnya, sehingga 

akhirnya mendorong kearah  kebijaksanaan anti natalis. 
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BAB V 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

Setelah mempelajari Bab ini, mahasiswa diharapkan 

dapat memahami dan menjelaskan: 
1. Sistem administrasi kependudukan di Indonesia 

2. Prosedur pembuatan KTP 

A. Pendahuluan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya 
berkewajiban untuk mernberikan perlindungan dan 

pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan 
status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan 

Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang 
berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak 

setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, 
mernperoleh status kewarganegaraan, menjamin 

kebebasan memeluk agama. dan memilih tempat tinggal 
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

rneninggalkannya, serta berhak kembali.  
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Berbagai peristiwa kependudukan, antara lain 

seperti perubahan alamat, pindah datang untuk menetap 

atau pindah untuk tinggal terbatas, serta perubahan 
status orang asing yang tinggal terbatas menjadi tinggal 

tetap dan beberapa peristiwa penting lainnya seperti 
kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, termasuk 

pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, pada 
dasarnya merupakan kejadian yang harus dilaporkan 

dan diketahui pemeirntah karena membawa implikasi 

perubahan data identitas atau surat keterangan 
kependudukan. Demikian juga perubahan status 

kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting 
lainnya. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan 

Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk 
dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai 

dengan ketentuan undang-undang. Undang-undang 
yang mengatur administrasi kependudukan pada saat ini 

adalah UU Nomor 23 Tahun 2006. Sebelum UU ini lahir, 

administrasi kependudukan diatur di dalam beberapa 
peraturan sejak zaman Hindia Belanda yakni: 

a. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab 
Ketiga Kitab Undang-Undang Hukurn Perdata 

(Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 
1847:23); 

b. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa 

(Reglement op het Holden der Registers van den 
Burgerlyken Stand voor Europeanen, Staatsblad 
1849:25 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Staatsblad 1946:1361; 

c. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina 
(Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het 
Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean. 

Staatsblad 1917:129 jo. Staatsblad 1939:288 
sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 
1946:136); 

d. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia 

(Reglement op het Holden van de Registers van den 
Burgerlijeken Stand Door Eenigle Groepen v.d nit tot de 
Onderhoringer van een Zelfbestuur, behoorende Ind. 

Bevolking van Java en Madura,Staatsblad 1920:751 
jo. Staatsblad 1927:564); 
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e. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen 

Indonesia (Huwelijksordonantie voor Christenen 
Indonesiers Java, Minahasa en Amboiena, Staatsblad 
1933:74 jo. Staatsblad 1936:607 sebagaimana diubah 

terakhir dengan Staatsblad 1939:288); 

f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang 
Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga 

(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 2154); 

Semua peraturan tersebut setelah ditetapkannya 

UU Nomor 23 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku lagi, namun sernua Peraturan Pelaksanaan yang 

berkaitan dengan Administrasi Kependudukan 
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang ini. 

Banyaknya peraturan yang mengatur masalah 

administrasi kependudukan mengakibatkan 
pengadministrasian kependudukan mengalami kendala 

yang mendasar, dimana sumber Data Kependudukan 
belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya 

cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu 
sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan 

optimal. Dalam pemenuhan hak Penduduk, terutama di 

bidang Pencatatan Sipil misalnya, masih ditemukan 
penggolongan Penduduk yang didasarkan pada 

perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, 
keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam 

berbagai peraturan produk kolonial Belanda. 
Penggolongan Penduduk dan pelayanan diskriminatif 

yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.  

Kondisi sosial dan administratif yang demikian 
tidak memiliki sistem database kependudukan yang 

menunjang pelayanan Administrasi Kependudukan. 
Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu 

sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan 
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
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memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan 

kependudukan yang profesional. 

Seluruh kondisi tersebut di atas menjadi dasar 
pertimbangan perlunya membentuk Undang-Undang 

tentang Administrasi Kependudukan. 

Undang-Undang tentang Administrasi 

Kependudukan ini memuat pengaturan dan 
pembentukan sistem yang rnencerminkan adanya 

reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah 

satu hal penting adalah pengaturan mengenai 
penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK 

adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan 
kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi 

data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan 
publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai 

kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK 
dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap 

Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan 

melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk 
Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh 

Dokumen Kependudukan 

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem 

diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari 
penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi 

kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan 

memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti 
pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan 

dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya 
perlakuan yang diskriminatif.  

Dalam UU ini, administrasi Kependudukan 
diarahkan untuk: 

1. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang 
Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi 

dengan pelayanan publik yang profesional;  

2. meningkatkan kesadaran Penduduk akan 
kewajibannya untuk berperan serta dalam 

pelaksanaan Administrasi Kependudukan;  
3. memenuhi data statistik secara nasional mengenai 

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; 
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4. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan 

pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; 

dan  
5. mendukun pembangunan sistem Administrasi 

Kependudukan. 

Sedangkan penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan ditujukan untuk: 

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian 

hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap 

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang 
dialami oleh Penduduk;  

2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk; 
3. menyediakan data dan informasi kependudukan 

secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara 

akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses 
sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan 

dan pembangunan pada umumnya; 

4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan 
secara nasional dan terpadu; dan  

5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan 
dasar bags sektor terkait dalam penyelenggaraan 

setiap kegiatan pemerintrhan, pembangunan, dan 
kemasyarakatan. Prinsip-prinsip tersebut di alas 

menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan sebagaimana yang 
dikehendaki oleh Undang-Undang ini melalui 

penerapan Sistem Inforniasi Administrasi 
Kependudukan.  

Sementara itu Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan dalam UU ini dimaksudkan untuk: 

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam 
skala nasional yang terpadu dan tertib; 

2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang 

bersifat universal, permanen, wajib, dan 
berkelanjutan; 

3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi 
Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; 

dan 
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4. tersedianya data dan inforrnasi secara nasional 

mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 

Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, 
mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi 

acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan 
pada umumnya. 

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang ini meliputi hak dan kewajiban 

Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, 

Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan 
Dokumen Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil Pada Saat Negara Dalam Keadaan 
Darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan 

terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk rnenjamin 
pelaksanaan Undang-Undang ini dari kemungkinan 

pelanggaran, baik adminislratif rnaupun ketentuan 
materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan 

rnengenai tata cara penyidikan serta pengaturan 

mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana. 

Yang dimaksud dengan administrasi kependudukan 

itu sendiri menurut UU Nomor 23 Tahun 2006 adalah 
rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam 

penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui 
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan 

informasi Administrasi Kependudukan serta 

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 
pembangunan sektor lain. Sedangkan yang dimaksud 

dengan penduduk dalam UU ini adalah Warga Negara 
Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di 

Indonesia. Warga Negara Indonesia 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. 

B. Penyelenggara Administrasi Kependudukan  

Penyelenggara administrasi kependudukan 

menurut UU Nomor 23 Tahun 2006 adalah Pemerintah, 
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota 
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yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan 

Administrasi Kependudukan. Sedangkan Instansi 

Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota 
yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan 

pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. 

1. Kewenangan Pemerintah  

Pemerintah dalam penyelenggraan administrasi 
kependudukan berkewajiban dan bertanggung jawab 

menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara 

nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan 
kewenangan meliputi:  

a. koordinasi antar instansi dalam urusan Administrasi 
Kependudukan; 

b. penetapan sistem, pedoman, dan standar 
pelaksanaan Administrasi Kependudukan; 

c. sosialisasi Administrasi Kependudukan; 
d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi 

pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan; 

e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan 
berskala nasional; dan 

f. pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko 
Dokumen Kependudukan; 

2. Kewenangan Pemerintah Provinsi 

Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung 

jawab menyelenggarakan urusan Administrasi 

Kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan 
kewenangan meliputi: 

a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan; 

b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi 
pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 

Sipil; 
c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan; 

d. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan 
berskala provinsi; dan 

e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan. 
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3. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota 

Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan 

bertanggung jawab menyelenggarakan urusan 
Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh 

bupati/walikota dengan kewenangan meliputi: 

a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan; 
b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan 

fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan; 

c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan; 
d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan; 
e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di 

bidang Administrasi Kependudukan; 
f. penugasan kepada desa atau nama lain untuk 

menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi 

Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; 
g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan 

berskala kabupaten/kota; dan 
h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan. 

C. Instansi Pelaksanan Administrasi Kependudukan  

Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi 

Kependudukan di kabupaten/kota, dibentuk Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi 

Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah. Dalam 
menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan 

di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dibentuk 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi 

dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 
kotamadya/kabupaten administrasi sebagai Instansi 

Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah. 
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Dalam melaksanakan ketentuan mengenai 

Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana 

berwenang: 

a. melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen 

Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama 
berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan 

rujuk bagi penduduk yang beragama Islam yang  
dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan; 

dan 

b. melakukan supervisi bersama dengan Kantor 
Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan 

Agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dalam rangka pembangunan 

database kependudukan. 

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai 

Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana 
mempunyai tugas: 

a. menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen 

kependudukan dan formulir untuk pelayanan 
pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan; 

b. meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan 
kewenangan UPTD Instansi Pelaksana yang berkaitan 

dengan pelayanan pencatatan sipil; 
c. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi 

terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban dan 

kewenangan UPTD Instansi Pelaksana; dan 
d. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi 

terhadap penugasan kepada desa atau nama lain. 

D. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instansi 

Pelaksana 

Untuk melaksanakan sebahagian tugasnya Instansi 

Pelaksana membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah. 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, 

selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah 

satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan 
pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan 

menerbitkan akta.  
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Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana 

diprioritaskan pada kecamatan yang: 

a. kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau 
transportasi umum dan sangat terbatas akses 

pelayana publik; dan/atau 
b. memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan 

masyarakat. 

UPTD Instansi Pelaksana berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana. UPTD 

Instansi Pelaksana dibentuk dengan Peraturan Daerah. 

UPTD Instansi Pelaksana mempunyai tugas 

melakukan pelayanan pencatatan sipil yang meliputi: 

a. kelahiran; 

b. kematian; 
c. lahir mati; 

d. perkawinan; 
e. perceraian; 

f. pengakuan anak; 

g. pengesahan anak; 
h. pengangkatan anak; 

i. perubahan nama; 
j. perubahan status kewarganegaraan; 

k. pembatalan perkawinan; 
l. pembatalan perceraian; dan 

m. peristiwa penting lainnya. 

Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Instansi 
Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan 

Sipil yang meliputi akta: 

a. kelahiran; 

b. kematian; 
c. perkawinan; 

d. perceraian; dan 
e. pengakuan anak. 

E. Nomor Induk Kependudukan 

Setiap penduduk harus memiliki Nomor Indok 
Kependudukan atau disingkat NIK. Nomor Induk 

Kependudukan, adalah nomor identitas Penduduk yang 
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bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada 

seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. 

NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas: 

a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah 

provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat 
tinggal pada saat mendaftar; 

b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan 
tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan 

tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan 

c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut 
penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan 

SIAK. 

enam belas) digit NIK sebagaimana tersebut di atas 

diletakkan pada posisi mendatar. NIK diterbitkan oleh 
Instansi Pelaksana dan berlaku seumur hidup dan 

selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti 
perubahan domisili. NIK diterbitkan setelah dilakukan 

pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan 

KK dan KTP pada Instansi Pelaksana tempat domisili 
yang bersangkutan. 

Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah 
administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan 

biodata penduduk pada Instansi Pelaksana tempat 
domisili orang tuanya. 

F. Dokumen Identitas Lainnya 

Pada setiap dokumen identitas lainnya yang 
diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non 

Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan 
Hukum Privat wajib dicantumkan NIK. NIK dicantumkan 

pada kolom khusus yang disediakan pada setiap 
dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh 

Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, 
Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat. 

Dokumen sebagaimana dimaksud meliputi dokumen 

identitas diri dan bukti kepemilikan. 
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Dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh 

Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, 

Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat harus 
memenuhi persyaratan yang meliputi dokumen resmi 

dan bukti diri pemegangnya. Penerbitan dokumen 
identitas lainnya dilakukan dengan cara pemohon 

menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen 
kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan 

yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang 

menerbitkan dokumen identitas lainnya. 

G. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

Pengelolaan SIAK bertujuan: 

a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil; 
b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan 

daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan 

mudah diakses; 

c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui 
sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin 

kerahasiaan. 

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri 

dari unsur: 

a. database; 

b.  perangkat teknologi informasi dan komunikasi; 

c. sumber daya manusia; 
d. pemegang hak akses; 

e. lokasi database; 
f. pengelolaan database; 

g. pemeliharaan database; 
h. pengamanan database; 

i. pengawasan database; dan 

j. data cadangan (back-up data/disaster recovery 
centre). 

Database Kependudukan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 71 huruf a merupakan kumpulan berbagai 
jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur 
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dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain 

dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras 

dan jaringan komunikasi data. Database berada di 
pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan ruang 

lingkup sebagai berikut: 

a. Database pada Penyelenggara Pusat meliputi 

database yang bersumber dari seluruh Instansi 
Pelaksana dan dari penyelenggara provinsi; 

b. Database pada penyelenggara provinsi bersumber 

dari penyelenggara kabupaten/kota dan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan 

c. Database pada penyelenggara kabupaten/kota berada 
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Penyelenggara provinsi berkewajiban melakukan 
pengawasan data pada database Instansi Pelaksana 

berdasarkan database. Perangkat teknologi informasi 
dan komunikasi diperlukan untuk mengakomodasi 

penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan 

secara tersambung (online), semi elektronik (offline) atau 
manual. 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 
secara semi elektronik (offline) atau manual hanya dapat 

dilakukan oleh Instansi Pelaksana bagi wilayah yang 
belum memiliki fasilitas komunikasi data. Pemegang hak 

akses adalah petugas yang diberi hak akses  Lokasi 

database berada di: 

a. Direktorat Jenderal pada Pemerintah Pusat; 

b. Unit kerja daerah yang bidang tugasnya meliputi 
Administrasi Kependudukan pada Pemerintah 

Provinsi; dan 
c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 

pemerintah kabupaten/kota. 

H. Kartu Tanda Penduduk 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi 

Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh 
Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib 

https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia
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dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara 

Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang 

sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau 
telah kawin. Anak dari orang tua WNA yang memiliki 

ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memilki 
KTP. KTP bagi WNI berlaku selama lima tahun dan 

tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan 
bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP bagi WNA 

berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap. Khusus 

warga yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, 
mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu 

diperpanjang setiap lima tahun sekali. 

KTP berisi informasi mengenai sang pemilik kartu, 

termasuk: 

 N.I.K 

 Nama lengkap 
 Tempat & Tanggal lahir 

 Jenis kelamin 

 Agama 
 Status 

 Golongan darah[1] 
 Alamat lengkap pemegang KTP (RT, RW, Kelurahan, 

dan Kecamatan) 
 Pekerjaan 

 Pas foto 

 Tempat dan tanggal dikeluarkannya KTP 
 Tanda tangan pemegang KTP 

 Nama dan nomor induk pegawai pejabat yang 
menandatanganinya 

KTP memiliki ciri-ciri tersendiri yang ditentukan 
oleh pemerintah. Ada 2(dua) macam KTP, yakni KTO 

Electronik dan KTP Konvensional. Kartu Tanda 
Penduduk elektronik atau electronic-KTP (e-KTP) adalah 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara 

elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun 
penggunaannya berfungsi secara komputerisasi.  

Program e-KTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam 
Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Izin_Tinggal_Tetap&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_Induk_Kependudukan
https://id.wikipedia.org/wiki/Golongan_darah
https://id.wikipedia.org/wiki/Golongan_darah
https://id.wikipedia.org/wiki/Rukun_Tetangga
https://id.wikipedia.org/wiki/Rukun_Warga
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_tangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk
https://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Dalam_Negeri_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Dalam_Negeri_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia
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Ada beberapa perbedaan antara KTP konvensional 

dengan e-KTP, yakni:   

1. Di KTP lama masih ada tanda tangan Kepala 

Kelurahan, sedangkan di e-KTP sudah tidak ada lagi 
tanda tangan sang pejabat itu. 

2. Di KTP lama ada stempel kelurahan, sedangkan di e-

KTP sudah tidak ada lagi. 
3. Di KTP lama tidak ada kolom kewarganegaraan, di e-

KTP tersedia keterangan kewarganegaraan. 
4. Di KTP lama tidak ada hologram, sedangkan di e-KTP 

tanda hologram amat jelas. 

Selain perbedaan-perbedaan itu, secara teknis e-

KTP memiliki perbedaan signifikan dengan KTP 

konvensional. e-KTP dilindungi dengan keamanan 
pencetakan seperti relief text, microtext, filter image, 

invisible ink dan warna yang berpendar di bawah sinar 
ultra violet serta anti copy design. 

  

Proyek e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem 

pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang 
memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu 

KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data 

terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh 
Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk 

yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan 
menduplikasi KTP-nya.  

Beberapa di antaranya digunakan untuk hal-hal 
berikut: 

1. Menghindari pajak 

2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat 
dibuat di seluruh kota 

https://edorusyanto.files.wordpress.com/2012/09/e-ktp-anyar.jpg
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3. Mengamankan korupsi 

4. Menyembunyikan identitas (misalnya oleh para 

teroris) 

Sehubungan dengan hal tersebut dan didorong oleh 

pelaksanaan pemerintahan elektronik (e-Government) 
serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik 
Indonesia menerapkan suatu sistem informasi 

kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu 

Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. 

1. Fungsi e-KTP 

1. Sebagai identitas jati diri 
2. Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat 

KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan 
rekening Bank, dan sebagainya; 

3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; 
4. Terciptanya keakuratan data penduduk untuk 

mendukung program pembangunan[6] 

2. Format e-KTP 

Struktur e-KTP terdiri dari sembilan layer yang 

akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional. 
Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan 

pada dua layer teratas. Chip ini memiliki antena 
didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika 

digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat 

pendeteksi e-KTP sehingga dapat diketahui apakah KTP 
tersebut berada di tangan orang yang benar atau 

tidak.[7] Untuk menciptakan e-KTP dengan sembilan 
layer, tahap pembuatannya cukup banyak, diantaranya: 

1. Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat 
meletakkan chip 

2. Pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu 

3. Implanter, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar 
berulang menyerupai spiral) 

4. Printing,yaitu pencetakan kartu 
5. Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran 

listrik 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_elektronik
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank
https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_elektronik#cite_note-situs2-6
https://id.wikipedia.org/wiki/Chip
https://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_elektronik#cite_note-situs3-7
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6. Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik 

pengaman 

e-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan 
seperti relief text, microtext, filter image, invisible ink dan 

warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta 
anti copy design. Penyimpanan data di dalam chip sesuai 

dengan standar internasional NISTIR 7123 dan Machine 
Readable Travel Documents ICAO 9303 serta EU 

Passport Specification 2006. Bentuk KTP elektronik 

sesuai dengan ISO 7810 dengan format seukuran kartu 
kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.[7] 

3. Keunggulan dan kelemahan e-KTP 

a. Keunggulan e-KTP 

Berdasarkan pernyataan Menteri Dalam Negeri 
Gamawan Fauzi di situs remi e-KTP, Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik (e-KTP) yang diterapkan di 

Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan dengan e-
KTP yang diterapkan di RRC dan India. e-KTP di 

Indonesia lebih komprehensif. Di RRC, Kartu identitas 
elektronik (e-IC) nya tidak dilengkapi dengan biometrik 

atau rekaman sidik jari. Di sana, e-IC hanya dilengkapi 
dengan chip yang berisi data perorangan yang terbatas. 

Sedang di India, sistem yang digunakan untuk 
pengelolaan data kependudukan adalah sistem UID 

(Unique Identification Data), sedangkan di Indonesia 

namanya NIK (Nomor Induk Kependudukan). UID 
diterbitkan melalui pendaftaran pada 68 titik pelayanan, 

sedangkan program e-KTP di Indonesia dilaksanakan di 
lebih dari 6.214 kecamatan. Dengan demikian, e-KTP 

yang diterapkan di Indonesia merupakan gabungan e-ID 
RRC dan UID India, karena e-KTP dilengkapi dengan 

biometrik dan chip.  

E-KTP juga mempunyai keunggulan dibandingkan 

dengan KTP biasa/KTP nasional, keunggulan-

keunggulan tersebut diantaranya:  

1. Identitas jati diri tunggal 

2. Tidak dapat dipalsukan 
3. Tidak dapat digandakan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ultra_violet
https://id.wikipedia.org/wiki/ISO
https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_kredit
https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_kredit
https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_elektronik#cite_note-situs3-7
https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Dalam_Negeri
https://id.wikipedia.org/wiki/Gamawan_Fauzi
https://id.wikipedia.org/wiki/RRC
https://id.wikipedia.org/wiki/India
https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_identitas_elektronik
https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_identitas_elektronik
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=UID&action=edit&redlink=1
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4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam Pemilu atau 

Pilkada (E-voting) 

Selain itu, sidik jari yang direkam dari setiap wajib 
e-KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi 

yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, 
yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih 

sebagai autentikasi untuk e-KTP karena memiliki 

kelebihan-kelebihan sebagai berikut:  

1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada 

biometrik yang lain 
2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-

gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula 
walaupun kulit tergores 

3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang 

kembar 

b. Kelemahan e-KTP 

Dalam pelaksanaannya, penggunaan e-KTP terbukti 
masih memiliki kelemahan. Misalnya tidak tampilnya 

tanda tangan sipemilik di permukaan KTP. Tidak 
tampilnya tanda tangan di dalam e-KTP tersebut telah 

menimbulkan kasus tersendiri bagi sebagian orang. 
Misalnya ketika melakukan transaksi dengan lembaga 

perbankan, e-KTP tidak di akui karena tidak adanya 

tampilan tanda tangan. Ada beberapa kasus pemegang e-
KTP tidak bisa bertransaksi dengan pihak bank karena 

tidak adanya tanda tangan. Tanda tangan yang tercetak 
dalam chip itu tidak bisa dibaca bank karena tak punya 

alat (card reader). Akhirnya pihak pemegang e-KTP 
terpaksa harus meminta rekomendasi dari Kepala Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meyakinkan 
bank.  

Mendagri Gamawan Fauzi telah menyampaikan 

melalui surat edaran resmi nomor: No. 471.13/1826/SJ 
bahwa e-KTP tidak diperkenankan difotokopi untuk 

menghindari kesalahan fatal terkait pembacaan 
menggunakan card reader.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilu
https://id.wikipedia.org/wiki/Pilkada
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemungutan_suara_elektronik
https://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan
https://id.wikipedia.org/wiki/Catatan_sipil
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4. Syarat dan prosedur pengurusan e-KTP 

a. Syarat 

1. Berusia 17 tahun 
2. Menunjukkan surat pengantar dari kepala 

desa/kelurahan 
3. Mengisi formulir F1.01 (bagi penduduk yang belum 

pernah mengisi/belum ada data di sistem informasi 
administrasi kependudukan) ditanda tangani oleh 

kepala desa/kelurahan 

4. Foto kopi Kartu Keluarga (KK)  

b. Prosedur 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Keluarga
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Bagan prosedur pembuatan e-KTP 

1. Pemohon datang ketempat pelayanan membawa surat 

panggilan 
2. Pemohon menunggu pemanggilan nomor antrean 

3. Pemohon menuju keloket yang telah ditentukan 
4. Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan 

basis data 

5. Petugas mengambil foto pemohon secara langsung 
6. Pemohon membubuhkan tanda tangan pada alat 

perekam tandatangan 
7. Selanjutnya dilakukan perekaman sidik jari dan 

pemindaian retina mata 
8. Petugas membubuhkan tandatangan dan stempel 

pada surat panggilan yang sekaligus sebagai bukti 
bahwa penduduk telah melakukan perekaman 

foto,tanda tangan dan sidik jari 

9. Pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu 
hasil proses pencetakan 2 minggu setelah pembuatan. 

e-KTP tentu saja memiliki perbedaan dari KTP 
Nasional sebelumnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Prosedur.png&filetimestamp=20120623182222&
https://id.wikipedia.org/wiki/Basis_data
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_tangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_elektronik#cite_note-situs4-8
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OPERATOR  KECAMATAN

Menerima berkas dari
Petugas Pendukung

Pelayanan

 Operator membuka dan
membacakan data penduduk

 Operator merekam Pas Photo,tanda
tangan, sidik jari dan iris mata
penduduk

 Operator memverifikasi data 
telunjuk jari kiri dan kanan
penduduk

 Penduduk menandatangani
pernyataan kebenaran data secara
elektronik

 Operator memvalidasi hasil
perekaman dengan sidik jari

 Operator memastikan hasil
perekaman tersimpan dalam
server

 Operator menyerahkan
berkas kepada petugas
pendukung

PETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

 Mengarsipkan berkas
 Memberikan bukti

perekaman kepada
penduduk

Pelayanan  perekaman KTP-el menggunakan  perangkat statis yang on-line

(Data Sudah Terdaftar Dalam Database Kependudukan)

4

5678

PENDUDUK

 Menerima berkas
 Memverifikasi & 

Memvalidasi *)

 Mencatat dalam buku 
harian

PETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANANPENDUDUK

1 2 3

Menyerahkan berkas ke
Petugas Pendukung
Pelayanan:
 Formulir Permohonan
 Fotokopi KK atau

Fotokopi KTP  non 
elektronik

 Mengisi Formulir
Permohonan

 Membawa fotokopi KK 
atau fotokopi KTP non 
elektronik

*) Jika ada perubahan data, mengukuti SOP 
perubahan data

OPERATOR  KECAMATANOPERATOR  KECAMATANOPERATOR  KECAMATAN
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PENDUDUK

 Menerima berkas
 Memverifikasi & 

Memvalidasi *)

 Mencatat dalam buku 
harian

PETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

OPERATOR KECAMATAN

Menerima berkas dari
Petugas Pendukung

Pelayanan

 Operator memverifikasi data 
telunjuk jari kiri dan kanan
penduduk

 Penduduk menandatangani
pernyataan kebenaran data secara
elektronik

 Operator memvalidasi hasil
perekaman dengan sidik jari

 Operator membackup data 
perekaman untuk dikirimkan
ke Pusat Data melalui Server 
AFIS di Kec/Dinas yang online

 Operator menyerahkan
berkas kepada petugas
pendukung

PETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

 Mengarsipkan berkas
 Memberikan bukti

perekaman kepada
penduduk

PENDUDUK

Pelayanan  perekaman KTP-el menggunakan  perangkat statis yang off-line

(Data Sudah Terdaftar Dalam Database Kependudukan)

1 2 3 4

5678

Menyerahkan berkas ke
Petugas Pendukung
Pelayanan:
 Formulir Permohonan
 Fotokopi KK atau

Fotokopi KTP  non 
elektronik

 Mengisi Formulir
Permohonan

 Membawa fotokopi KK 
atau fotokopi KTP non 
elektronik

 Operator membuka dan
membacakan data penduduk

 Operator merekam Pas Photo,tanda
tangan, sidik jari dan iris mata
penduduk

*) Jika ada perubahan data, mengukuti SOP 
perubahan data

OPERATOR  KECAMATAN
OPERATOR  KECAMATAN

OPERATOR  KECAMATAN

 

Pelayanan Perekaman KTP-el Menggunakan Perangkat Mobile

(Data Sudah Terdaftar Dalam Database Kependudukan)

PENDUDUK OPERATOR MOBILE OPERATOR MOBILE

 Operator memverifikasi data 
telunjuk jari kiri dan kanan
penduduk

 Penduduk menandatangani
pernyataan kebenaran data secara
elektronik

OPERATOR MOBILE

 Operator membackup data 
perekaman untuk dikirimkan
ke Pusat Data melalui Server
AFIS di Kec/Dinas yang 
online

 Operator memvalidasi hasil
perekaman dengan sidik jari

 Mengarsipkan berkas
 Memberikan bukti

perekaman kepada
penduduk

1
2 3

7 6

4

5

Menyerahkan berkas:
 Formulir Permohonan
 Fotokopi KK atau

Fotokopi KTP  non 
elektronik

 Mengisi Formulir
Permohonan

 Membawa fotokopi KK 
atau fotokopi KTP non 
elektronik

 Operator membuka dan
membacakan data penduduk

 Operator merekam Pas Photo,tanda
tangan, sidik jari dan iris mata
penduduk

OPERATOR  MOBILE

OPERATOR  MOBILEOPERATOR  MOBILE

 Menerima berkas
 Memverifikasi & 

Memvalidasi *)

 Mencatat dalam buku 
harian

*) Jika ada perubahan data, mengukuti SOP 
perubahan data
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SOP PELAYANAN PENERBITAN KTP-EL BAGI PENDUDUK YANG BELUM MELAKUKAN 

PEREKAMAN DAN TIDAK TERDAFTAR DALAM DATABASE KEPENDUDUKAN

1. Pencatatan Biodata Penduduk Melalui Pelayanan SIAK yang sudah tersambung (on-line)

Membawa berkas
 Formulir permohonan pencatatan

biodata dari desa/kelurahan
 Formulir Biodata Penduduk yang telah 

ditandatangani Penduduk dan Kepala 
Desa/Lurah

 Fotokopi Akta Kelahiran atau fotokopi
Ijazah yang dimiliki atau Surat 
keterangan dari Kepala Suku/Adat 
Setempat

 Fotokopi Buku Nikah/Akte kawin atau
fotokopi Akta Perceraian 

 Menerima berkas, 
 Memverifikasi & Memvalidasi 
 Mencatat dalam buku harian
 Memberikan salinan

permohonan kepada penduduk

PETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

OPERATOR KECAMATAN

 Menerima berkas dari Petugas
Pendukung Pelayanan

 Merekam hasil pengisian Formulir 
Biodata Penduduk menggunakan
aplikasi SIAK

 Memastikan datanya terkirim ke 
server Database Kependudukan 
Kabupaten/Kota

PETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

1 2 3

8

PENDUDUK

4

 Operator membuka dan membacakan data 
penduduk melalui Aplikasi AFIS

 Operator merekam Pas Photo,tanda
tangan, sidik jari dan iris mata penduduk

OPERATOR  KECAMATAN

 Operator memverifikasi data telunjuk jari
kiri dan kanan penduduk

 Penduduk menandatangani pernyataan
kebenaran data secara elektronik

5
OPERATOR  KECAMATAN

 Operator memvalidasi hasil perekaman
dengan sidik jari

 Operator memastikan hasil perekaman
tersimpan dalam server

 Operator menyerahkan berkas kepada
petugas pendukung

6

OPERATOR  KECAMATAN

 Mengarsipkan berkas
 Memberikan bukti

perekaman kepada
penduduk

 
SOP PELAYANAN PENERBITAN KTP-EL BAGI PENDUDUK 

YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN 

(DATA BELUM TERDAFTAR DALAM DATABASE KEPENDUDUKAN)

2. Pelayanan Pencatatan Biodata Penduduk Melalui Pelayanan SIAK yang belum tersambung (off-line)

Membawa dan Menyerahkan berkas:
 Formulir Biodata Penduduk yang telah 

ditandatangani Penduduk dan Kepala Desa/Lurah
 Fotokopi Akta Kelahiran atau
 Fotokopi Ijazah yang dimiliki
 Fotokopi Buku Nikah/Akte kawin atau
 Fotokopi Akta Perceraian atau 
 Surat keterangan dari Kepala Suku/Adat Setempat

 Menerima berkas, 
 Memverifikasi & Memvalidasi 
 Mencatat dalam buku harian
 Mengirimkan berkas ke

Petugas Pendukung Pelayanan
Dinas

 Memberikan salinan
permohonan ke penduduk

PETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

PETUGAS PENDUKUNG 
PELAYANAN

 Menerima berkas dari Petugas
Pendukung Pelayanan Kecamatan

 Memverifikasi & Memvalidasi 
 Mencatat dalam buku harian
 Menyerahkan berkas ke operator 

Dinas

OPERATOR DINAS

 Menerima berkas dari Petugas
Pendukung Pelayanan

 Merekam hasil pengisian Formulir 
Biodata Penduduk menggunakan
aplikasi SIAK

 Mencetak Kartu Keluarga (KK)
 Menyerahkan berkas dan KK ke

Petugas Pendukung pelayanan
 Melaporkan kepada ADB untuk

melakukan SOP Penyiapan Database 
Kependudukan

PETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

PENDUDUK

 Memproses penandatanganan dan
stempel KK

 Mengirimkan berkas dan KK ke
Kecamatan

PETUGAS PENDUKUNG 
PELAYANAN

PENDUDUK

 Menerima KK dari Petugas
Kecamatan

 Melanjutkan ke Tahapan Perekaman
KTP-EL

 Menerima KK dari Dinas Dukcapil
 Menginformasikan kepada penduduk

bahwa sudah bisa melakukan
perekaman KTP-EL

TEMPAT PELAYANAN KTP-EL (KECAMATAN) DINAS DUKCAPIL

1 2 3

4

7

56
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SOP PELAYANAN PENERBITAN KTP-EL PENGGANTI 

(SALAH DATA)

A. Pelayanan di Tempat Pelayanan KTP-el Kecamatan/Kelurahan

Membawa berkas:
 KTP-el yang salah data
 Formulir permohonan
 Fotokopi dokumen 

pendukung lainnya

 Menerima berkas, 
 Memverifikasi & Memvalidasi 
 Mencatat dalam buku harian
 Menyampaikan ke Pet. pelayanan 

Dinas Dukcapil Kab/Kota
 Memberikan salinan permohonan

ke penduduk

PETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

 Menerima berkas, 
 Memverifikasi & Memvalidasi 
 Mencatat dalam buku harian
 Menyampaikan berkas ke

Operator Dinas

PETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

OPERATOR

 Menerima berkas dari
Petugas Pendukung

 Memperbaiki data yang 
salah melalui SIAK

 Mencetak KTP-EL
 Verifikasi data dalam Chip
 Menyerahkan berkas ke

Kepala Seksi

 meneliti dan mencocokan
hasil cetakan KTP-el 
dengan berkas

 menyerahkan KTP-el dan
berkas kepada  Petugas
Pendukung Pelayanan

PENDUDUK

KEPALA SEKSI
PETUGAS 

PENDUKUNG PELAYANAN

 Menyerahkan KTP-el  ke 
Petugas Pendistribusian 
KTP-el

 Melakukan pengarsipan

PETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

 Menerima KTP-el  dari Petugas
Pendistribusian KTP-el disertai
Berita Acara

 Menginformasikan penduduk
untuk mengambil KTP-el

TEMPAT PELAYANAN KTP-EL (KECAMATAN) DINAS DUKCAPIL

PENDUDUK

 Menerima KTP-el  dari Petugas
Pendukung Pelayanan

1
2

4
5

67

8

9

PETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

Menyerahkan berkas ke Petugas
Pendukung Pelayanan:
 KTP-el yang salah data
 Formulir permohonan
 Fotokopi dokumen 

pendukung lainnya

3

 

SOP PELAYANAN PENERBITAN KTP-EL PENGGANTI 

(SALAH DATA)

B. Pelayanan di Tempat Pelayanan KTP-el di Dinas Kabupaten/Kota

 Menerima berkas, 
 Memverifikasi & Memvalidasi 
 Mencatat dalam buku harian

PETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

OPERATOR

 Menerima berkas dari
Petugas Pendukung

 Memperbaiki data yang 
salah melalui SIAK

 Mencetak KTP-EL
 Verifikasi data dalam Chip
 Menyerahkan berkas dan

KTP-el ke Kepala Seksi

 meneliti dan mencocokan
hasil cetakan KTP-el 
dengan berkas

 menyerahkan KTP-el dan
berkas kepada  Petugas
Pendukung Pelayanan

KEPALA SEKSI

 Menerima berkas dan KTP-
el

 Menyerahkan KTP-el  ke 
Penduduk

 Mengarsipkan berkas dan
KTP-el yang salah

PETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

3 4

56

Membawa berkas:
 KTP-el yang salah data
 Formulir permohonan
 Fotokopi dokumen 

pendukung lainnya

PENDUDUK

1
2

PETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

Menyerahkan berkas ke Petugas
Pendukung Pelayanan:
 KTP-el yang salah data
 Formulir permohonan
 Fotokopi dokumen 

pendukung lainnya
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SOP PELAYANAN PENERBITAN KTP-EL PENGGANTI 

(SALAH PAS PHOTO DAN/ATAU TANDA TANGAN)

 Menerima berkas, 
 Memverifikasi & Memvalidasi 
 Mencatat dalam buku harian

PETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

OPERATOR

 Menerima berkas dari
Petugas Pendukung

 Merekam ulang Photo 
dan/atau Tanda Tangan

 Mencetak KTP-EL
 Verifikasi data dalam Chip
 Menyerahkan berkas dan

KTP-el ke Kepala Seksi

 meneliti dan mencocokan
hasil cetakan KTP-el 
dengan berkas

 menyerahkan KTP-el dan
berkas kepada  Petugas
Pendukung Pelayanan

KEPALA SEKSIPETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

3
4

56

Membawa berkas:
 KTP-el yang salah
 Formulir permohonan
 Fotokopi dokumen 

pendukung lainnya

PENDUDUK

1
2

PETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

Menyerahkan berkas ke Petugas
Pendukung Pelayanan:
 KTP-el yang salah
 Formulir permohonan
 Fotokopi dokumen 

pendukung lainnya

 Menerima berkas dan KTP-el
 Menyerahkan KTP-el  ke 

Penduduk
 Mengarsipkan berkas dan

KTP-el yang salah

 

SOP PELAYANAN PENERBITAN KTP-EL PENGGANTI 

(RUSAK SECARA FISIK)

A. Pelayanan di Tempat Pelayanan KTP-el Kecamatan/Kelurahan

 Menerima berkas, 
 Memverifikasi & Memvalidasi 
 Mencatat dalam buku harian
 Menyampaikan ke Dinas Dukcapil

Kab/Kota
 Memberikan salinan permohonan

ke penduduk

PETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

 Menerima berkas, 
 Memverifikasi & Memvalidasi 
 Mencatat dalam buku harian
 Menyampaikan berkas ke

Operator Dinas

PETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

OPERATOR

 Menerima berkas dari
Petugas Pendukung

 Mencetak KTP-EL
 Verifikasi data dalam Chip
 Menyerahkan berkas dan

KTP-el ke Kepala Seksi

 meneliti dan mencocokan
hasil cetakan KTP-el 
dengan berkas

 menyerahkan KTP-el dan
berkas kepada  Petugas
Pendukung Pelayanan

KEPALA SEKSI
PETUGAS 

PENDUKUNG PELAYANAN

 Menyerahkan KTP-el  ke 
Petugas Pendistribusian 
KTP-el

 Melakukan pengarsipan

TEMPAT PELAYANAN KTP-EL (KECAMATAN) DINAS DUKCAPIL

3

4
5

67

Membawa berkas:
 KTP-el yang rusak
 Formulir permohonan
 Fotokopi dokumen 

pendukung lainnya

PENDUDUK

1 2

PETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

Menyerahkan berkas ke Petugas
Pendukung Pelayanan:
 KTP-el yang rusak
 Formulir permohonan
 Fotokopi dokumen 

pendukung lainnya

PETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

 Menerima KTP-el  dari Petugas
Pendistribusian KTP-el disertai
Berita Acara

 Menginformasikan penduduk
untuk mengambil KTP-el

PENDUDUK

 Menerima KTP-el  dari Petugas
Pendukung Pelayanan

8

9
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SOP PELAYANAN PENERBITAN KTP-EL PENGGANTI 

(HILANG)

A. Pelayanan di Tempat Pelayanan KTP-el Kecamatan/Kelurahan

 Menerima berkas, 
 Memverifikasi & Memvalidasi 
 Mencatat dalam buku harian
 Menyampaikan ke Dinas Dukcapil

Kab/Kota
 Memberikan salinan permohonan

ke penduduk

PETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

 Menerima berkas, 
 Memverifikasi & Memvalidasi 
 Mencatat dalam buku harian
 Menyampaikan berkas ke

Operator Dinas

PETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

OPERATOR

 Menerima berkas dari
Petugas Pendukung

 Mencetak KTP-EL
 Verifikasi data dalam Chip
 Menyerahkan berkas ke

Kepala Seksi

 meneliti dan mencocokan
hasil cetakan KTP-el 
dengan berkas

 menyerahkan KTP-el dan
berkas kepada  Petugas
Pendukung Pelayanan

KEPALA SEKSI
PETUGAS 

PENDUKUNG PELAYANAN

 Menyerahkan KTP-el  ke 
Petugas Pendistribusian 
KTP-el

 Melakukan pengarsipan

PETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

 Menerima KTP-el  dari Petugas
Pendistribusian KTP-el disertai
Berita Acara

 Menginformasikan kepada
penduduk untuk mengambil
KTP-el

TEMPAT PELAYANAN KTP-EL (KECAMATAN) DINAS DUKCAPIL

PENDUDUK

 Menerima KTP-el  dari Petugas
Pendukung Pelayanan

3
4

5

6789

Membawa berkas:
 Surat Keterangan

Kehilangan dari
Kepolisian

 Formulir permohonan
 Fotokopi dokumen 

pendukung lainnya

PENDUDUK

1 2

PETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

Menyerahkan berkas ke Petugas
Pendukung Pelayanan:
 Surat Keterangan Kehilangan

dari Kepolisian
 Formulir permohonan
 Fotokopi dokumen 

pendukung lainnya
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SOP PELAYANAN PENERBITAN KTP-EL PENGGANTI 

(HILANG)

B. Pelayanan di Tempat Pelayanan KTP-el di Dinas Kabupaten/Kota

 Menerima berkas, 
 Memverifikasi & Memvalidasi 
 Mencatat dalam buku harian

PETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

OPERATOR

 Menerima berkas dari
Petugas Pendukung

 Merekam ulang Photo 
dan/atau Tanda Tangan

 Mencetak KTP-EL
 Verifikasi data dalam Chip
 Menyerahkan berkas dan

KTP-el ke Kepala Seksi

 meneliti dan mencocokan
hasil cetakan KTP-el 
dengan berkas

 menyerahkan KTP-el dan
berkas kepada  Petugas
Pendukung Pelayanan

KEPALA SEKSIPETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

3
4

56

Membawa berkas:
 Surat Keterangan Hilang dari

Kepolisian
 Formulir permohonan
 Fotokopi dokumen 

pendukung lainnya

PENDUDUK

1
2

PETUGAS 
PENDUKUNG PELAYANAN

Menyerahkan berkas ke Petugas
Pendukung Pelayanan:
 Surat Keterangan Hilang dari

Kepolisian
 Formulir permohonan
 Fotokopi dokumen 

pendukung lainnya

 Menerima berkas dan KTP-el
 Menyerahkan KTP-el  ke 

Penduduk
 Mengarsipkan berkas dan

KTP-el yang salah
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