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NASKAH AKADEMIS 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  

PERUBAHAN UU NO.23 TAHUN 2006  

TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 A. Latar Belakang  

 

Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban memberikan 

perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi 

dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa 

Penting yang dialami Penduduk yang berada di dalam dan/atau 

diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Penduduk berhak mendapatkan dokumen kependudukan sesuai 

dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dimana hak-hak tersebut berkaitan dengan peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang 

 

Pasal 26 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan hal hal 

mengenai penduduk diatur dengan undang-undang. Sebagai 

penjabaran hal tersebut maka diterbitkanlah Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 

sebagai landasan hukum pengaturan di bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil.  

 

Administrasi Kependudukan yang merupakan 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. 

 

Regulasi ini antara lain mengatur substansi dibidang penataan  

administrasi kependudukan yang diantaranya meliputi pengaturan 

tentang hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara, 

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, sistem informasi 

adminitrasi kependudukan, pengeloalan data kependudukan, 

sanksi administratif, ketentuan pidana dan aturan peralihan. 
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Sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang  Administrasi Kependudukan, telah diterbitkan 

pengaturan yang lebih teknis mengenai penjabaran ketentuan 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, yang meliputi Peraturan Pemerintah 

dan Peraturan Presiden, sebagai berikut : 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan. 

2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil. 

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang 

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 

Kependudukan Nasional  

4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Pertama Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 

2009. 

5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009. 

 

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagaimana 

tersebut diatas, telah dituangkan dalam kebijakan-kebijakan yang 

lebih teknis dalam bentuk Peraturan Menteri.  

 

Sedangkan untuk pelaksanaannya di daerah, saat ini hampir 

seluruh kabupaten/kota telah mempunyai Peraturan Daerah 

tentang Administrasi Kependudukan yang mengacu kepada 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. 

 

Dalam perkembangannya pelaksanaan regulasi ini telah 

melakukan lompatan penataan penertiban dalam penerbitan 

dokumen kependudukan yang antara lain berupa KK, KTP dan 

Akta Pencatatan Sipil. Dalam penataan administrasi 

kependudukan saat ini telah terbangun data base kependudukan 

baik ditingkat Pusat dan Daerah, serta telah diberikannya Nomor 

Induk Kependudukan (NIK) bagi setiap penduduk serta telah 

dilaksanakanya penertiban dalam penerbitan dokumen 

kependudukan khususnya KTP melalui pelaksanaan penerbitan  

KTP Elektronik atau e-KTP melalui Sitem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK).  
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Ketiga hal tersebut merupakan program prioritas nasional yang 

saat ini perlu segera dituntaskan. Database kependudukan yang 

saat ini telah terbangun di Pusat dan Daerah perlu dijaga 

akurasinya melalui SIAK yang ada.  Dalam menjaga akurasi 

database kependudukan tersebut maka antara lain dilaksanakan 

program penerapan KTP Elektronik atau e-KTP.  

 

Melalui penerapan dan penerbitan e-KTP tersebut maka saat ini 

setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat menggandakan 

atau memalsukan KTP, sehingga hal ini akan menjamin 

ketunggalan jati diri pemegang Kartu Tanda Penduduk karena e-

KTP telah dlengkapi dengan kode keamanan dan rekaman 

elektronik. Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 64 

ayat (3), Undang undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan, yang menyatakan bahwa dalam KTP disediakan 

ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik 

pencatatan Peristiwa Penting. 

 

 B. Identifikasi Masalah  

 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berjalan secara 

dinamis sesuai dengan perkembangan yang ada. Teknologi yang 

digunakan pun semakin terkini, sebagai upaya untuk mewujudkan 

penyelenggaraan administrasi kependudukan yang akurat. 

 

Dalam perkembangan penyelenggaraan administrasi 

kependudukan diantararanya sebagai dampak diterapkannya        

e-KTP secara massal, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu 

disesuaikan, karena sudah tidak sesuai dengan tuntutan tata 

kelola pemerintahan yang baik, yaitu antara lain : 

 

(1) Pasal 64 ayat (4) huruf a yang pada intinya mengatur masa 

berlaku KTP untuk Warga Negara Indonesia selama 5 (lima) 

Tahun. 

 

Dengan e-KTP yang penerapannya berbasis Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) secara nasional, dilengkapi dengan  sistem 

pengaman khusus yang diterbitkan secara on-line 

menggunakan Sistem   Informasi   Administrasi   

Kependudukan  (SIAK),  maka  setiap penduduk hanya akan 

memiliki satu KTP yang tidak dapat digandakan atau 

dipalsukan, serta berlaku secara nasional untuk seluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
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Didalam pasal 64 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang No. 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  disebutkan 

bahwa masa berlaku KTP untuk WNI adalah 5 (lima) tahun, 

untuk orang asing disesuaikan dengan sisa masa berlakunya 

KITAP serta untuk penduduk yang telah berusia 60 (enam 

puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup. Dengan 

adanya jaminan ketunggalan tersebut maka perlu 

pemberlakuan KTP tersebut menjadi seumur hidup sepanjang 

tidak adanya perubahan status domisili atau perlunya 

disesuaikan sehubungan telah terjadinya peristiwa penting 

maupun peristiwa kependudukan yang mengakibatkan 

berubahnya salah satu elemen didalam KTP tersebut. Dengan 

berlakunya e-KTP maka banyak hal dibidang pelayanan publik 

yang sangat diuntungkan, mengingat KTP merupakan syarat 

utama didalam pelayanan publik lainnya, antara lain didalam 

pelayanan pembuatan parpor, pembuatan SIM, pembayaran 

pajak, pengurusan sertifikat hak atas tanah, dan lain 

sebagainya.  

 

Masa berlaku e-KTP selama 5 (lima) tahun, dicermati dapat 

membatasi penduduk untuk memperoleh pelayanan publik 

dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan efesien. 

Disamping itu pencetakan dan penerbitan e-KTP secara massal 

setiap 5 (lima) tahun, akan dapat menyebabkan pemborosan 

belanja keuangan negara.  

 

Dengan adanya jaminan ketunggalan KTP atas pemegangnya 

tersebut maka apabila pemberlakuan e-KTP seumur hidup 

maka baik biaya, waktu serta birokrasi pelayanan akan semakin 

mudah dan ringan. 

 

(2) Sanksi Bagi Orang Asing  

 

Di dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimuat ketentuan 

mengenai pengenaan sanksi administratif berupa denda bagi 

Penduduk Orang Asing yang melampaui batas waktu pelaporan 

Peristiwa Kependudukan. Dalam ketentuan tersebut terdapat 

perbedaan batas maksimal besaran pengenaan denda bagi 

Penduduk Warga Negara Indonesia dan Penduduk Orang Asing. 

 

Penerapan sanksi administrasi kependudukan bagi Orang Asing 

yang dendanya jauh lebih besar dari Warga Negara Indonesia, 

bisa menimbulkan pandangan adanya diskriminasi.  
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Dilain pihak kedatangan dan keberadaan Orang Asing di 

Indonesia dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan 

perekonomian Negara Indonesia. 

 

Dalam era globalisasi saat ini masalah mobilitas penduduk 

antar Negara sangat tinggi, sehingga bagi Negara berkembang 

seperti Indonesia, peran investor asing sangat diperlukan untuk 

menginvestasikan modalnya di Indonesia, guna mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan nasional. 

 

Dengan adanya penetapan batas maksimal besaran denda bagi 

Penduduk Warga Negara Indonesia dan Penduduk Warga 

Negara Asing, maka diharapkan akan dapat menghapuskan 

diskriminasi. 

 

(3) Hak akses Atas Data Kependudukan 

 

Dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan yang 

mengatur mengenai pemberian hak akses atas data 

kependudukan oleh Menteri kepada petugas pada 

penyelenggara dan instansi pelaksana. 

 

Sejalan dengan telah terbangunnya Database Kependudukan 

Nasional, maka diharapkan dapat menjadi rujukan/dasar atas 

pemanfaatan data kependudukan bagi instansi terkait/instansi 

pengguna dalam penyelenggaraan setiap kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, guna 

mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan 

pembangunan nasionalsecara menyeluruh. 

 

Database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai 

kepentingan seperti dalam menganalisa dan merumuskan 

kebijakan kependudukan, perencanaan pembangunan serta 

pengkajian ilmu pengetahuan, sehingga perlu diberikan ruang 

hak akses Data Kependudukan. Kebutuhan akses atas data 

kependudukan selain diperlukan oleh instansi pemerintah 

maupun non pemerintah, dapat diberikan akses dengan 

cakupan terbatas waktu dan peruntukannya kepada pengguna 

yang mencakup lembaga Negara, kementerian/lembaga 

pemerintah non kementerian, dan/atau Badan Hukum 

Indonesia. Selanjutnya ketentuan persyaratan, ruang lingkup 

dan tata cara pemberian hak akses oleh Menteri akan diatur 
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dalam Peraturan Pemerintah. 

 C. TUJUAN DAN KEGUNAAN 

 

  Naskah akademik ini disusun dengan tujuan dan kegunaan  agar 

arah perubahan / revisi UU No. 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan sejalan dan selaras dengan 

perkembangan regulasi yang ada  saat ini serta kebutuhan di 

masyarakat khususnya terkait dengan pelayanan publik sehingga 

perubahan regulasi ini hasilnya akan menguntungkan semua 

pihak baik pemerintah dan masyarakat. 

 

 D. METODE 

 

  Metode Penyesuaian, perubahan/revisi Undang-undang No. 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini adalah 

melalui pendekatan hukum normatif serta berdasarkan kajian 

empiris dan praktis yang sekarang berjalan dan berkembang 

dimasyarakat, maupun kajian pustaka terkait perkembangan 

regulasi yang ada saat ini. 

 

 

II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS 

 

 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan merupakan regulasi yang menganut stelsel aktif 

penduduk, sehingga peran penduduk seharusnya sangat dominan. 

Dua hal utama yang akan dicapai dengan adanya regulasi ini adalah 

terbangunnya data base kependudukan yang akurat serta terbitnya 

dokumen kependudukan dengan benar. 

 

Namun dalam implementasinya terkait dengan penerbitan dokumen 

kependudukan  sangat terkait dengan tingkat kesadaran penduduk 

didalam melaporkan secara berjenjang seluruh peristiwa penting 

maupun peristiwa kependudukan kepada Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil di dalam  pengurusan dan penerbitan dokumen 

kependudukannya baik berupa KK, KTP maupun Akta Pencatatan Sipil 

dengan tetap memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.  

 

Pelaporan penduduk atas segala peristiwa penting dan peristiwa 

kependudukan secara benjenjang sampai kepada Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil akan sangat mempengaruhi akurasi database 

kependudukan di Kab/Kota yang dalam hal ini akan sangat  

mempengaruhi akurasi database kependudukan secara nasional. 
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Mengingat sejak Negara Indonesia merdeka regulasi dibidang penataan 

administrasi kependudukan cukup lama belum tersedia maka dengan 

6 (enam) tahun berjalannya regulasi ini didalam praktek keseharian 

untuk merubah pola pikir dan tingkat kesadaran penduduk dalam 

melaporkan segala peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting 

dirasa belum optimal sehingga peran pemerintah relatif masih sangat 

diperlukan utamanya Pemerintah Daerah Kab/Kota melalui Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang berhubungan langsung 

dengan pelayanan publik kepada masyararakat/penduduk.  

 

Dokumen kependudukan terdiri dari biodata penduduk, KK, KTP, 

Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil. Selain 

KTP pengurusan dokumen kependudukan bagi penduduk cukup 

dilakukan satu kali saja setiap diperlukan, namun untuk KTP sesuai 

pasal 64 bagi WNI wajib KTP perlu dilakukan penggantian setiap 5 

(lima) tahun walaupun tidak terjadinya perubahan domisili maupun 

perubahan elemen data dalam KTP tersebut.  

 

Hal inilah yang membuat pelayanan menjadi tidak efisien, sedangkan 

KTP sangat diperlukan sebagai syarat utama dalam pelayanan publik 

dan pelayanan dasar lainnya.  

 

Saat ini untuk penerapan e-KTP sesuai dengan Perpres No. 26 Tahun 

2009 telah dilakukan secara massal dengan dukungan biaya melalui 

APBN. Selanjutnya mengingat didalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pelayanan 

kependudukan dan pencatatan sipil sudah merupakan urusan wajib 

dan kewenangan Pemerintah Daerah , maka apabila setiap pergantian 

KTP tersebut Pemerintah Daerah menetapkan Perda Retribusi  sebesar 

Rp. 30.000,- per-keping KTP maka  banyak penduduk dirugikan. 

Mengingat e-KTP sudah sangat menjamin ketunggalan bagi seseorang 

pemegangnya yakni dengan tidak dimungkinkannya lagi terjadinya 

ganda atau palsu maka apabila 5 (lima) tahun yang akan dating. 

 

Yakni  di  tahun 2017  jumlah wajib KTP  kurang lebih telah mencapai 

200.000.000 jiwa maka apabila masa berlakunya KTP diubah menjadi  

berlaku seumur hidup maka Negara akan memperoleh efisiensi 

keuangan Negara kurang lebih Rp. 6 trilyun (200.000.000 X Rp. 

30.000,-). Disisi lain menyangkut nilai implikasi / dampak secara 

sosial mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah atas pelayanan publik khususnya dibidang kependudukan 

dan pencatatan sipil akan semakin meningkat. dan dipercaya. 
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Selain daripada itu terkait dengan penyesuaian sanksi administratif 

bagi orang asing perlu disesuaikan atau diberlakukan sama dengan 

sanksi yang diterapkan bagi Warga Negara Indonesia, maka hal ini 

akan membuat tingkat kepercayaan orang asing dan Negara lain akan 

pemberlakuan setiap penduduk yang berada di Indonesia adalah sama 

dengan tidak melakukan diskriminatif. Hal ini akan membawa 

implikasi dampak sosial ekonomi yang sangat besar nilainya.  

 

III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 

 Setelah berjalan selama 6 (enam) tahun,  Undang-undang No. 23 

Tahun  2006  dalam implementasinya ternyata terdapat beberapa hal 

yang perlu segera dilakukan penyesuaian mengingat sejak Indonesia 

merdeka masalah penataan administrasi kependudukan yang 

merupakan belum dilakukan secara optimal, padahal masalah 

administrasi kependudukan sangat penting didalam mendukung 

optimalnya pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang ada.  

 

IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 

 

 Secara filosofis bahwa penyesuaian/revisi Undang-undang No. 23 

Tahun 2006 ini memberikan gambaran tujuan Negara yakni 

kesejahteraan masyarakat dengan tidak melakukan diskriminasi serta 

tetap memperhatikan kaidah kaidah hukum yang ada. Adapun secara 

sosiologis penyesuaian ini merupakan tuntutan masyarakat yang 

disampaikan oleh anggota dewan melalui pemerintah baik di Pusat dan 

Daerah. Selanjutnya secara yuridis hal ini sangat memungkinkan 

untuk memperkuat dan mensinergikan dengan regulasi yang ada dan 

yang terkait. 

 

V. PENUTUP 

 

 Demikian pokok-pokok pikiran, maksud dan tujuan serta arah 

perlunya dilakukan penyesuaian/revisi Undang-undang No. 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan.  

 


