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GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR ft TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi data statistik Daerah
mengenai peristiwa kependudukan maupun peristiwa
penting yang dialami penduduk dalam rangka
mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan
pembangunan di daerah, dibutuhkan data dan
informasi perkembangan kependudukan yang
lengkap, akurat, dan aktual;

b. bahwa dalam rangka penyajian data dan informasi
perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dibutuhkan penyusunan Profil
Perkembangan Kependudukan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah
berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan urusan Administrasi
Kependudukan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Data Kependudukan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 4674) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
161 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5H,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 4736) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5373);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil
Perkembangan Kependudukan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun
201 1 tentang Pedoman Pengkajian Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 362);
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata
Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfatan Nomor
Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik;

10 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Sen
D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DATA
KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

5. Perangkat Daerah Penyelenggara adalah unsur pembantu
gubernur yang bertanggungjawab dan berwenang dalam
urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

6. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing
yang bertempat tinggal di Indonesia.

7. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
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8. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah
kabupaten/kota di daerah yang bertanggungjawab dan
berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan
administrasi kependudukan.

9. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan
jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas,
penyebaran, kualitas dan kondisi, kesejahteraan yang
menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta
lingkungan penduduk setempat.

10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau
data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

11. Administrasi Kependudukan 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.

12. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh
seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir man
perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan
anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan
perubahan status kewarganegaraan.

13. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami
penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat
terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga,
kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan
kependudukan lainnya meliputi pindah datang,
perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi
tinggal tetap.

14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata
Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwn
kependudukan, dan pendataan penduduk rentan
administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen
kependudukan berupa kartu identitas atau sural
keterangan kependudukan.

15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang
dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil
pada instansi pelaksana di kabupaten/kota.

16.Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran
kondisi, perkembangan, dan prospek kependudukan.

17. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristi\\;i
kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin,
kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.
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BAB II

ASAS

Pasal 2

Pengelolaan Data Kependudukan dilaksanakan berdasarkan

asas:

a. kepastian hukum;

b. akuntabilitas;

c. profesionalitas;

d. keberlanjutan; dan

e. tertib penyelenggaraan Negara.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan Data Kependudukan bertujuan untuk:

a. menyediakan data kependudukan yang dapat
dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakai;

b. mewujudkan terbentuknya profil perkembangan
kependudukan skala daerah yang aktual dan lengkap
sesuai dengan kondisi riil di lapangan;

c. membangun pola koordinasi yang efektif antara
Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota,
perangkat daerah penyelenggara dengan perangkat daerah
dan instansi terkait, demi terbentuknya dam
kependudukan yang aktual dan akurat; dan

d. memberikan pedoman dalam rencana perumusan
kebijakan dan pembangunan daerah.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Data Kependudukan
meliputi:

a. jenis data kependudukan;

b. pengelolaan data;

c. bimbingan, supervisi, konsultasi dan pembinaan;

d. koordinasi; dan

e. profil perkembangan kependudukan.

BAB V

JENIS DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 5

(1) Data kependudukan terdiri atas:

a. data perseorangan; dan
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b. data agregat.

(2) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data
kuantitatif dan data kualitatif, terdiri atas:

a. kuantitas penduduk;

b. kualitas penduduk;

c. mobilitas penduduk; dan

d. kepemilikan dokumen kependudukan.

Pasal 6

(1) Data kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. jumlah dan persebaran penduduk; dan

b. penduduk menurut karakteristik demografi.

(2) Jumlah dan persebaran penduduk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis
kelamin/kecamatan/desa/kelurahan;

b. kepadatan penduduk; dan

c. laju pertumbuhan penduduk.

(3) Penduduk menurut karakteristik demografi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan
jenis kelamin, terdiri atas:

1. rasio jenis kelamin;

2. piramida penduduk; dan

3. rasio ketergantungan.

b. jumlah dan proporsi penduduk menurut status
perkawinan, terdiri atas:

1. angka perkawinan kasar;

2. angka perkawinan umum;

3. angka perkawinan menurut kelompok umur;

4. rata-rata umur perkawinan pertama;

5. angka perceraian kasar; dan

6. angka perceraian umum.

c. keluarga, terdiri atas:

1. jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggoi;i
keluarga;

2. hubungan dengan kepala keluarga;

3. karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur;
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4. karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis
kelamin;

5. karakteristik kepala keluarga berdasarkan status
perkawinan;

6. karakteristik kepala keluarga berdasarkan
pendidikan; dan

7. karakteristik kepala keluarga berdasarkan status
pekerjaan.

d. penduduk menurut karateristik sosial, terdiri atas:

1. jumlah penduduk menurut pendidikan;

2. pendidikan tertinggi yang ditamatkan;

3. jumlah penduduk menurut agama; dan

4. jumlah penduduk menurut kecacatan.

e. kelahiran, terdiri atas:

1. jumlah kelahiran; dan

2. angka kelahiran kasar.

f. kematian, terdiri atas:

1. jumlah kematian; dan

2. angka kematian kasar.

Pasal 7

Data kualitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. kesehatan, terdiri atas:

1. kelahiran, terdiri atas:

a) angka kelahiran menurut umur;

b) angka kelahiran total; dan

c) rasio anak perempuan.

2. kematian, terdiri atas:

a) angka kematian bayi;

b) angka kematian neonatal;

c) angka kematian post neonatal;

d) angka kematian anak;

e) angka kematian balita; dan

f) angka kematian ibu.
b. pendidikan, terdiri atas:

1. angka melek huruf;

2. angka partisipasi kasar;

3. angka partisipasi murni;

4. angka penduduk putus sekolah; dan
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5. angka rata-rata lama sekolah.

c. ekonomi, terdiri atas:

1. proporsi dan jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja,
terdiri atas:

a) jumlah dan proporsi tenaga kerja; dan

b) jumlah dan proporsi penduduk bekerja dan
menganggur.

2. angka partisipasi angkatan kerja; dan

3. jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja menurut
jenis pekerjaan.

d. sosial, terdiri atas:

1. jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial;

2. proporsi penduduk penyandang cacat; dan

3. proporsi penduduk miskin penerima jamkeskin.

Pasal 8

Data mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 Ayat (2) huruf c memuat:

a. mobilitas permanen, terdiri dari:

1. migrasi masuk;

2. migrasi keluar;

3. migrasi neto (bersih); dan

4. migrasi bruto (kotor).

b. mobilitas non permanen;

c. urbanisasi, terdiri dari:

1. presentasi penduduk kota; dan

2. rasio kota dan desa.

Pasal 9

Data kepemilikan dokumen kependudukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf d memuat:

a. kepemilikan kartu keluarga;

b. kepemilikan kartu tanda penduduk;

c. kepemilikan akta yang terdiri dari:

1. akta kelahiran;

2. akta perkawinan;

3. akta perceraian;

4. akta kematian; dan

5. akta pengakuan anak.

d. kepemilikan surat keterangan orang terlantar.
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BAB VI

PENGELOLAAN DATA

Pasal 10

(1) Gubernur menyelenggarakan pengelolaan data
kependudukan skala daerah.

(2) Penyelenggaraan pengelolaan data kependudukan skala
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara.

(3) Data kependudukan yang dikelola sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi data perseorangan dan
data agregat.

Pasal 11

(1) Pengelolaan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan mengolah data
yang bersumber dari:
a. data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan

dibersihkan oleh kementerian yang
bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan
dalam negeri; dan

b. data dari lintas sektor.

(2) Pengelolaan data kependudukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pengolahan data kependudukan;

b. penyajian data kependudukan.

(3) Pengelolaan data kependudukan dilakukan secara
sistematis, terstruktur, dan tersimpan yang saling
berhubungan satu sama lain dengan menggunakan
perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan
komunikasi data yang berbasis teknologi informasi dan
komunikasi.

Pasal 12

Instansi Pelaksana menyediakan data hasil pendaftaran dan
pencatatan kependudukan yang dibutuhkan oleh Pemerintah
Daerah.

Pasal 13

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2) huruf a meliputi:

a. konsolidasi dan pembersihan data skala daerah;

b. verifikasi dan validasi data;

c. pemilahan dan pengelompokan data menurut jenis dan
bentuknya; dan

d. analisis data.
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Pasal 14

(1) Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) huruf b dilakukan secara valid, akurat, dan
dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyajian Data
Kependudukan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

(1) Perangkat Daerah Penyelenggara bertanggungjawab
melakukan pemeliharaan, pengamanan, dan
pengawasan Data Kependudukan.

(2) Ketentuan mengenai tatacara dan prosedur
pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan Data
Kependudukan dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII

BIMBINGAN, SUPERVISI, KONSULTASI DAN PEMBINAAN

Pasal 16

(1) Dalam pelaksanaan pengelolaan data kependudukan,
Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab
memberikan:

a. bimbingan;

b. supervisi;

c. konsultasi; dan

d. pembinaan.

(2) Bimbingan, supervisi, konsultasi dan pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah Penyelenggara.

Pasal 17

Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf a meliputi:

a. bimbingan teknis pembersihan data skala daerah;

b. bimbingan teknis pengelolaan informasi administrasi
kependudukan; dan

c. bimbingan teknis pemanfaatan data kependudukan.

Pasal 18

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

huruf b meliputi:

a. kegiatan veriflkasi Data Kependudukan; dan

b. validasi Data Kependudukan.
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Pasal 19

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf c meliputi:

a. pemberian konsultasi pengelolaan sistem informasi
administrasi kependudukan; dan

b. pemberian konsultasi pemanfaatan hasil pengelolaan data
kependudukan.

Pasal 20

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf d meliputi penataan, penertiban, dan pemanfaatan
hasil pengelolaan data kependudukan.

BAB VIII

KOORDINASI

Pasal 21

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan data
kependudukan, Pemerintah Daerah berwenang
melakukan koordinasi dengan
kabupaten/kota dan instansi terkait.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud
meliputi:

a. pengelolaan data kependudukan;

b. pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan data
kependudukan; dan

c. penyusunan profil perkembangan kependudukan.

pemerintahan

pada ayat (1)

Pasal 22

(1) Koordinasi pengelolaan data kependudukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a
antara lain dengan:

a. kantor kementerian agama dan pengadilan agama di
kabupaten/kota dalam hal pencatatan nikah, talak,
cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama
Islam;

b. kantor imigrasi kementerian hukum dan hak asasi
manusia dalam hal pencatatan warga negara asing
yang memiliki kartu izin tinggal terbatas atau kartu
izin tinggal tetap di kabupaten/kota;

c. instansi vertikal di daerah yang menangani peristiwa
dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar
negeri;

d. pengadilan negeri di kabupaten/kota dalam hal
penetapan pengadilan terhadap pencatatan peristiwa
penting; dan
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e. intansi pelaksana mengenai pengelolaan data
kependudukan.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan
data kependudukan.

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, Gubernur
melakukan koordinasi antar instansi terkait.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi,
pencegahan, dan tindakan koreksi.

Pasal 24

Koordinasi penyusunan profil perkembangan kependudukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c,
meliputi:

a. koordinasi penyusunan dan pengelolaan profil
perkembangan kependudukan dengan pemerintah daerah
kabupaten/kota; dan

b. koordinasi penyusunan dan penyajian profil
perkembangan kependudukan dengan instansi terkait.

BAB IX

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 25

(1) Gubernur berwenang menyusun profil perkembangan
kependudukan skala daerah.

(2) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan profil
perkembangan kependudukan dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Hasil penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
disajikan pada media yang mudah diakses.

(2) Media penyajian Profil Perkembangan Kependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a. buku cetak;

b. buku digital; dan/atau

c. laman resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Biaya pelaksanaan pengelolaan data kependudukan
bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
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Pasal 28

Data Kependudukan dapat dimanfaatkan untuk:

a. pelayanan publik;

b. perencanaan pembangunan;

c. alokasi anggaran;

d. pembangunan demokrasi; dan
e. penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus
ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan
dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang ~
pada tanggal 29 Sh^lWf

GUBERNUR ,

/^KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Pasal 30

mulai berlaku

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2^ Pc^tODrf 2/>fy

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

YAN MEGAWANDI

LN DAERAH

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG:

[tm/2017)

pada tanggal

t

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
NOMOR
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR I^TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan di Daerah
membutuhkan beberapa hal yang menjadi pendukung berupa dala
perkembangan kependudukan yang baik, yakni data perkembangan
kependudukan yang valid, akurat, aktual, dan lengkap. Data
perkembangan kependudukan yang baik menjadi awal bagi proses
perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan di Daerah yang
berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan rakyat di Daerah. Data
perkembangan kependudukan dimaksud memuat segala peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting yang terjadi di Daerah.

Segala peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di Daerah
harus tercatat dan dapat disajikan dengan baik. Untuk itu, diperlukan
upaya pengolahan data yang termuat di dalam profil perkembangan
kependudukan. Penyusunan profil perkembangan kependudukan di
Daerah berasal dari prosil perkembangan kependudukan di
kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Uncl,
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah
Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan
Administrasi Kependudukan. Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan pada prinsipnya diarahkan untuk memenuhi hak asasi
setiap orang di bidang kependudukan tanpa diskriminasi, meningkatkan
kesadaran penduduk untuk berperan serta dalam pelaksan.
Administrasi Kependudukan, menyediakan data kependudukan vang
lengkap dan akurat, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan
pembangunan secara nasional, regional dan lokal, serta untuk penerbitkan
dokumen kependudukan yang keabsahannya diakui oleh semua pihak.

Pengelolaan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk
menyediakan Data Kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh
Perangkat Daerah dan masyarakat, mewujudkan terbentuknya Profil
Perkembangan Kependudukan berskala provinsi yang aktual sesuai
dengan kondisi riil di lapangan. Selain itu, pengelolaan administrasi
kependudukan juga bertujuan untuk membangun pola koordinasi yang
efektif antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan
mendayagunakan peranserta masyarakat dalam proses pelaksanaan
pemerintahan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
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Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa
Pengelolaan Data Kependudukan dilaksanakan berdasarkan
peraturan perudang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari Pengelolaan Data Kependudukan
harus dapat dipertangungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah bahwa
Pengelolaan Data Kependudukan harus mengutamakan keahlian
yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa
Pengelolaan Data Kependudukan dilaksanakan secara
berkesinambungan sehingga menghasilkan data perkembangan
kependudukan yang berguna penyusunan kebijakan dan
perencaangaan pembangunan di Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "tertib penyelenggaraan negara"
adalah bahwa Pengelolaan Data Kependudukan berlandaskan
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan antar level
pemerintahan di tingkat Pusat, Provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "data perseorangan" meliputi data
yang meliputi: nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin,
tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah,
agama/kepercayaan, status perkawinan, status hubungan
dalam keluarga, cacat fisik dan/atau mental, pendidikan
terakhir, jenis pekerjaan, NIK ibu kandung, nama ibu
kandung, NIK ayah, nama ayah, alamat sebelumnya, alamat
sekarang, kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir,
nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir, kepemilikan
akta perkawinan/buku nikah, nomor akta
perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, kepemilikan
akta perceraian, nomor akta perceraian/surat cerai, tanggal
perceraian, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen
data lainnya yang merupakan aib seseorang.
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Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf b angka 5

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk
usia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis
pendidikan formal yang pernah dijalani.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi" diperlukan
untuk mengakomodasi penyelenggaraan pengelolaan Data
Kependudukan yang dilakukan secara tersambung [online), semi
elektronik [offline), atau manual.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.
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Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Peraturan Perundang-undangan"
diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun
2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
dan/atau perubahannya.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan "supervisi kegiatan verifikasi" adalah
berupa kegiatan pendampingan dan pengawasan dalam rangka
mencocokan data yang diperoleh dengan data riil di masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Peraturan Perundang-undangan"
diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan
Kependudukan.

Pasal 26

Cukup jelas.
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Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR .W


