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Decentralization Support Facility (DSF) merupakan dana perwalian multi donor yang dipimpin oleh 
Pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung agenda desentralisasi pemerintah. DSF berupaya 
mencapai tujuannya dengan memenuhi tiga peranan, yaitu membantu Pemerintah Indonesia 
meningkatkan: (i) harmonisasi, keselarasan, dan efektivitas bantuan pembangunan; (ii) penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan; dan (iii) kapasitas pemerintah, terutama di tingkat daerah. Keanggotaan DSF terdiri 
dari BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan sembilan donor (ADB, AusAID, 
CIDA, DFID, Pemerintah Jerman, Pemerintah Belanda, UNDP, USAID, dan Bank Dunia). Dukungan keuangan 
untuk DSF utamanya diberikan oleh DFID, dan juga kontribusi dari AusAID serta CIDA.   
 
Foto pada halaman sampul merupakan hak cipta World Bank Photo Library.  
 
Standar Kompetensi Kerja Penyelenggara Pemerintah Dalam Negeri Sektor Kependudukan: Bidang 
Pencatatan Sipil merupakan hasil kerja konsultan dan staf Bank Dunia. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan 
dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat DSF maupun donor yang diwakili. 
 
Desain sampul oleh Harityas Wiyoga.	  
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KATA PENGANTAR 

 

Sebagai bagian dari pada kelengkapan perangkat lunak pelatihan selain program/kurikulum 

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) masih diperlukan perangkat lunak lain yang sangat 

menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan program pelatihan berbasis kompetensi yaitu 

penyusunan kurikulum dan silabus  pelatihan berbasis komptenesi. 

Adapun tujuan dari penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi 

ini adalah sebagai bahan acuan bagi pembina teknis dalam memberikan informasi tentang 

tata cara penyusunan modul PBK kepada penyusun modul. Sedangkan bagi penyusun 

modul pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan tentang tata cara penyusun modul. 

Kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Pedoman Penyelenggaraan 

Pelatihan Berbasis Kompetensi ini disampaikan terima kasih. Semoga pedoman ini dapat 

berguna untuk menunjang proses penyusunan modul PBK di Badan Pendidikan dan 

Pelatihan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 
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DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH 

 

 

SKKNI  =   Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

LSP  =   Lembaga Sertifikasi Profesi 

Stakeholder =   Pemangku Kepentingan 

BNSP  =   Badan Nasional Sertifikasi Profesi 

KKNI  =   Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

LDP  =   Lembaga Diklat Profesi 

LPK  =   Lembaga Pelatihan Kerja 

KBLUI  =   Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 

KJI  =   Klasifikasi Jabatan Indonesia 

KJN  =   Klasifikasi Jabatan Nasional 

RMCS  =   Regional Model Competency Standard 

PBK  =  Pelatihan Berbasis Kompetensi 

OJT  =  On the Job Training  

KUK  = Kriteria Unjuk Kerja 

RCC  =  Recognition of Current Competency (Pengakuan Kompetensi Terkini) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

  

Di dalam bagian menimbang Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan 

suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Salah satu pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik adalah pelayanan 

pencatatan peristiwa vital yang dialami oleh setiap penduduk. Kebijakan tentang pelayanan 

ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (UU 23/2006) beserta peraturan pelaksanaannya. Kebijakan ini 

dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status 

hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Vital yang dialami oleh Penduduk 

Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

Salah satu pelayanan peristiwa vital yang harus dilaksanakan oleh pwemerintah kepada 

Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia adalah pelayanan Pencatatan Sipil.  Dalam rangka 

meningkatkan pelayanan pencatatan sipil kepada masyarakat diperlukan SDM yang 

profesional yang menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan/ 

jabatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk menyiapkan SDM yang 

profesional sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan, diperlukan hubungan timbal balik 

antara pekerjaan/jabatan dengan pendidikan dan pelatihan (diklat), baik pendidikan formal, 

informal maupun yang dikelola oleh masing-masing unit organisasi yang melaksanakan 

pelayanan  pencatatan sipil. Salah satu bentuk hubungan timbal balik tersebut diwujudkan 

dalam Standar Kompetensi yang merupakan refleksi atas kompetensi yang diharapkan 

dimiliki mereka yang akan melaksanakan pekerjaan/jabatan di bidang pencatatan sipil.  

 

B. Tujuan Perumusan Standar Kompetensi Bidang Pencatatan Sipil 

 

Tujuan penyusunan standar kompetensi ini adalah sebagai acuan pengembangan SDM 

pada bidang pencatatan sipil yang mendapat pengakuan secara nasional. Untuk 

memperoleh pengakuan itu, penyusunan standar kompetensi dilakukan antara lain : 

1. Dikembangkan berdasar pada kebutuhan penyelenggaraan tugas/pekerjaan bidang 

Pencatatan Sipil; 

2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar sejenis yang dipergunakan oleh 

negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses 

saling pengakuan bidang standardisasi dengan negara lain. 

3. Dilakukan bersama dengan perwakilan (a) Direktorat Jenderal Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, (b) Pemerintah Daerah, (c) Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Kementerian Dalam Negeri bersama Komponen Kmenterian Dalam Negeri terkait, dan 
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(c) (d) para pakar di bidang terkait agar memudahkan dalam pencapaian konsensus 

dan pemberlakuan secara nasional. 

 

C. Istilah dan Definisi  

  

1. Kompetensi 

Berdasar pada arti estimologi, kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang 

dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja.  

Sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan 

seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan 

sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar 

performa yang ditetapkan. 

2. Standar Kompetensi 

Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan 

kompetensi. Standar diartikan sebagai ”Ukuran” yang disepakati, sedangkan 

kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi 

mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan 

dalam suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan. 

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah rumusan tentang 

kompetensi yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan. 

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah 

rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau 

keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan 

yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang 

bersangkutan mampu :  

 Bagaimana mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan 

 Bagaimana mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan 

 Apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana 

semula 

 Bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan 

masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda. 

4. Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI)  

Adalah rancangan SKKNI yang disusun dan disetujui oleh para pemangku   

kepentingan untuk digunakan sebagai bahan pra konvensi dan konvensi. 

5. Standar Kompetensi Kerja Aparatur Penyelenggara Pemeriantahan Dalam Negeri 

(SKKAPPDN)   

Standar Kompetensi Kerja Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri yang 

selanjutnya disingkat (SKKAPPDN) adalah standar khusus yang merupakan rumusan 

kemampuan kerja aparatur yang mencakup aspek  pengetahuan, ketrampilan dan atau 

sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan syarat  jabatan di bidang 

urusan pemerintahan dalam negeri 

6. Rancangan Standar Kompetensi Kerja Aparatur Penyelenggara Pemeriantahan 

Dalam Negeri (SKKAPPDN) 

Adalah rancangan SKKAPDN yang disusun dan disetujui oleh para pemangku   

kepentingan untuk digunakan sebagai bahan pra konvensi dan konvensi. 
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7. Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi  

Adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang 

mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan standar kompetensi 

yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.  

8. Penetapan SKKAPDN  

Adalah keseluruhan proses kegiatan dalam rangka penetapan RSKKAPDN menjadi 

SKKAPDN oleh Menteri Dalam Negeri. 

9. Regional Model Competency Standard (RMCS)  

Adalah suatu model penyusunan standar kompetensi yang menggunakan        

pendekatan proses kerja untuk menghasilkan barang dan jasa di industri yang  telah 

disepakati oleh negara-negara Asia Pasifik.  

10. Konvensi RSKKNI  

Adalah forum dialog para pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan dan 

konsensus tentang pembakuan RSKKNI sektor, sub sektor dan bidang profesi tertentu. 

 

D. Penggunaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 

Keberadaan SKKNI sangat dibutuhkan di Indonesia bila dikaitkan dengan pembinaan, 

peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan publik di Indonesia untuk 

menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan tuntutan masyarakat yang semakin maju 

dan demokratis. SKKNI akan berperan besar antara lain dalam: 

1. Lembaga pendidikan dan pelatihan, sebagai acuan dalam pengembangan 

program/kurikulum dan komponen pendidikan lainnya. 

2. Lembaga pengujian dan sertifikasi profesi, sebagai acuan dalam pengembangan materi 

pengujian dalam rangka sertifikasi profesi. 

3. Organisasi pemerintah daerah, sebagai acuan pengembangan SDM dan 

pengembangan pelatihan khusus sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

4. Kementerian teknis sebagai referensi dalam pengembangan SDM sesuai dengan 

sektornya. 

      

E. Format Standar Kompetensi 

Standar Kompetensi Kerja disusun menggunakan format standar kompetensi kerja. Untuk 

menuangkan standar kompetensi kerja menggunakan urutan-urutan sebagaimana struktur 

SKKNI. Dalam SKKNI terdapat daftar unit  kompetensi terdiri atas unit-unit kompetensi. 

Setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari susunan daftar 

unit  kompetensi sebagai berikut : 

1. Kode Unit Kompetensi 

Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub 

sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit  kompetensi dan versi, 

yaitu:  

X X X . X x 0 0 . 0 0 0 . 0 0 

( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 )  ( 5 ) 

 Sektor       sub sektor    bidang           nomor urut unit   versi 

 Sektor : diisi dengan singkatan 3 huruf dari nama sektor 

 Sub Sektor : diisi dengan singkatan 2 huruf dari sub sektor. 

 Bidang : diisi dengan 2 angka, yaitu : 

00 : jika tidak ada grup 
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 01 : Identifikasi Kompetensi Umum yang diperlukan untuk dapat bekerja pada sektor 

02 : Identifikasi Kompetensi Inti yang diperlukan untuk mengerjakan tugas-tugas inti 

pada sektor tertentu 

03 : Identifikasi Kompetensi Kekhususan/Spesialisasi yang diperlukan untuk 

mengerjakan tugas-tugas spesifik pada sektor tertentu 

 Nomor urut unit kompetensi  

Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi 

dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya 

pada masing-masing kelompok unit kompetensi.  

 Versi  

Versi unit kompetensi (5), diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan 

seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan 

penyusunan/penetapan unit kompetensi dalam penyusunan standar kompetensi 

yang disepakati, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang 

pertama kali, revisi dan atau seterusnya.  

2. Judul Unit Kompetensi  

Judul unit kompetensi mendefinisikan tugas/pekerjaan suatu unit kompetensi yang 

menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi. Judul unit kompetensi 

harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur, 

misalnya : melaksanakan, menjelaskan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, 

merawat, merencanakan, membuat dan lain-lain. Kata kerja aktif yang digunakan dalam 

penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja 

antara lain : memahami, mengetahui, menerangkan, mempelajari, menguraikan, 

mengerti dan atau yang sejenis.  

3. Diskripsi Unit Kompetensi 

Diskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat 

isi dari judul unit kompetensi yang mendiskripsikan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap kerja yang dibutuhkan dalam mencapai standar kompetensi.  

4. Elemen Kompetensi 

Elemen kompetensi adalah merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang 

mengidentifikasikan tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai kompetensi 

berupa pernyataan yang menunjukkan komponen-komponen pendukung unit 

kompetensi sasaran apa yang harus dicapai. Elemen kompetensi ditulis menggunakan 

kalimat aktif yang mencerminkan unsur : ”merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan”. 

5. Kriteria Unjuk Kerja 

Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang 

harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen, apa yang harus 

dikerjakan pada waktu menilai dan apakah syarat-syarat dari elemen terpenuhi. Kriteria 

unjuk kerja harus mencerminkan aktivitas yang dapat menggambarkan 3 aspek yaitu 

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.  

6. Batasan Variabel 

Batasan variabel untuk setiap unit kompetensi minimal dapat menjelaskan ruang 

lingkup, situasi dan kondisi dimana kriteria unjuk kerja ditetapkan. Disamping itu, 

batasan variabel juga mendefinisikan situasi dari unit dan memberikan informasi lebih 

jauh tentang tingkat otonomi, perlengkapan dan materi yang mungkin digunakan dan 

mengacu pada syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk peraturan dan produk atau jasa 

yang dihasilkan. 
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7. Panduan Penilaian 

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam menginterpretasikan 

dan menilai unit dengan mengkhususkan petunjuk nyata yang perlu dikumpulkan, untuk 

memperagakan kompetensi sesuai tingkat keterampilan yang digambarkan dalam 

kriteria unjuk kerja, yang antara lain meliputi : 

 Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk seseorang dinyatakan 

kompeten pada tingkatan tertentu.  

 Ruang lingkup pengujian menyatakan dimana, bagaimana dan metode apa 

pengujian seharusnya dilakukan. 

 Aspek penting dari pengujian menjelaskan hal-hal pokok dari pengujian dan kunci 

pokok yang perlu dilihat pada waktu pengujian. 

8. Aspek kritis  

Merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukenali 

sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi 

tertentu. 

9. Kompetensi Kunci 

Kompetensi kunci merupakan persyaratan keterampilan umum yang diperlukan agar 

kriteria unjuk kerja dapat tercapai pada tingkatan kinerja yang dipersyaratkan untuk 

melaksanakan peran/fungsi pada unit kompetensi tertentu. Kompetensi kunci meliputi:  

 Mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisa informasi 

 Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi  

 Merencanakan dan mengorganisasir aktivitas-aktivitas 

 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 

 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika  

 Memecahkan masalah 

 Menggunakan teknologi 

Masing-masing dari ketujuh kompetensi kunci tersebut, memiliki tiga tingkatan, yaitu 

seperti yang terdapat pada tabel gradasi kompetensi kunci berikut. Secara ringkas, 

ketiga tingkatan yang terdapat pada tabel gradasi kompetensi kunci adalah sebagai 

berikut. Tingkat 1 harus mampu melaksanakan proses yang telah ditentukan dan 

mampu menilai mutu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Tingkat 2 harus 

mampu mengelola proses dan menentukan kriteria untuk mengevaluasi proses. Tingkat 

3 harus mampu menentukan prinsip-prinsip, mengevaluasi dan mengubah bentuk 

proses serta menentukan kriteria untuk pengevaluasian proses 

 

 TABEL GRADASI (TINGKATAN) KOMPETENSI KUNCI 

KOMPETENSI KUNCI 

TINGKAT 1 

“Melakukan 

Kegiatan” 

TINGKAT 2 

“Mengelola 

Kegiatan” 

TINGKAT 3 

“Mengevaluasi dan 

Memodifikasi Proses” 

1. Mengumpulkan, 

 menganalisa dan 

mengorganisasikan 

informasi 

Mengikuti pedoman 

yang  ada dan 

merekam dari satu 

sumber informasi 

Mengakses dan 

merekam lebih dari 

satu sumber 

informasi 

Meneliti dan menyaring 

lebih dari satu sumber 

dan mengevaluasi 

kualitas informasi 
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KOMPETENSI KUNCI 

TINGKAT 1 

“Melakukan 

Kegiatan” 

TINGKAT 2 

“Mengelola 

Kegiatan” 

TINGKAT 3 

“Mengevaluasi dan 

Memodifikasi Proses” 

2. Mengkomunikasikan 

informasi dan ide-ide 

Menerapkan bentuk 

komunikasi untuk 

mengantisipasi  

Kontek komunikasi 

sesuai jenis dan gaya 

berkomunikasi. 

Menerapkan 

gagasan informasi 

dengan memilih gaya 

yang paling sesuai. 

 

Memilih model dan 

bentuk yang sesuai dan 

memperbaiki dan 

mengevaluasi jenis 

komunikasi dari berbagai 

macam jenis dan gaya 

cara berkomunikasi. 

3. Merencanakan dan 

mengorganisasikan  

Kegiatan 

Bekerja di bawah 

pengawasan atau 

supervisi 

Mengkoordinir dan 

mengatur proses 

pekerjaan dan 

menetapkan prioritas  

kerja  

Menggabungkan strategi, 

rencana, pengaturan, 

tujuan dan prioritas kerja.  

4. Bekerjasama  dengan 

orang lain & kelompok 

Melaksanakan 

kegiatan-kegiatan 

yang sudah dipahami 

/aktivas rutin 

Melaksanakan 

kegiatan dan 

membantu 

merumuskan tujuan 

Bekerjasama untuk 

menyelesaikan kegiatan-

kegiatan yang bersifat 

komplek. 

5. Menggunakan gagasan 

secara matematis dan 

teknis 

Melaksanakan tugas-

tugas yang sederhana 

dan telah ditetapkan 

Memilih gagasan dan 

teknik bekerja yang 

tepat untuk 

menyelesaikan tugas-

tugas yang komplek 

Bekerjasama dalam 

menyelesaikan tugas 

yang lebih komplek 

dengan menggunakan 

teknik dan matematis 

6. Memecahkan masalah Memecahkan masalah 

untuk tugas rutin di 

bawah pengawasan 

/supervisi 

Memecahkan 

masalah untuk tugas 

rutin secara mandiri  

berdasarkan 

pedoman/panduan 

Memecahkan masalah 

yang komplek dengan 

menggunakan 

pendekatan metoda yang 

sistimatis 

7. Menggunakan teknologi Menggunakan 

teknologi untuk 

membuat barang dan 

jasa yang sifatnya 

berulang-ulang pada 

tingkat dasar di bawah 

pengawasan/ supervisi 

Menggunakan 

teknologi untuk 

mengkonstruksi, 

mengorganisasikan 

atau membuat produk 

barang atau jasa 

berdasarkan desain 

Menggunakan teknologi 

untuk membuat 

desain/merancang, 

menggabungkan, 

memodifikasi dan 

mengembangkan  

produk barang atau jasa 

 

10. Acuan Normatif  

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Sistem Administrasi Kependudukan, 

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga, 

 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja 

Nasional, 

 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006, 

 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal,  

 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara 

Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, 
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 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, 

 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor 

Induk Kependudukan (NIK),  

 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden 

Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk 

Kependudukan (NIK), 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Formulir dan Buku 

Pedoman Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, 

 

F. TIM KERJA 

 

Komite Standarisasi Kompetensi Kemendagri 

Untuk mengimplementasikan SKKNI Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta 

untuk mengembangkan program SKKNI pada semua Direktorat Jenderal atau komponen di 

lingkungan Kementerian Dalam Negeri, berikut ini adalah susunan Komite Standardisasi 

Kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.  

Komite Standardisasi Kompetensi Kementerian Dalam Negeri 

NO NAMA JABATAN 
JABATAN 

DALAM KOMITE 

1 Gamawan Fauzi, SH, MM Menteri Dalam Negeri Pembina 

2 Diah Anggraeni, SH, MM Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam 

Negeri 

Pengarah 

3 Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc Kepala Badan Diklat Kementerian Dalam 

Negeri 

Ketua  

4 Drs. Muh Marwan, M.Si Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kemendagri 

Wakil Ketua I 

5 Ir. Irman, M.Si Direktur Jenderal Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kemendagri 

Wakil Ketua II 

 

6 Drs. Norman Muhdad, M.Si Kepala Pusat Pembinaan Jabatan 

Fungsional dan Standardisasi Diklat 

Sekretaris 

7 Drs. Eduard Sigalingging, 

M.Si 

Kepala Biro Organisasi Kemendagri Anggota 

8 Drs. Srimoyo Tamtomo, SH, 

MM  

Sekretaris Ditjen Pemerintahan Umum 

Kemendagri 

Anggota 

9 Drs. Ujang Sudirman, MM  Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah 

Kemendagri 

Anggota 

10 Drs. Alvius Dailami, M.Si  Sekretaris Ditjen Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kemendagri  

Anggota 

11 Dr. Ir. Dharma Setyawan, 

M.Ed  

Sekretaris Badan Diklat Kemendagri Anggota 
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NO NAMA JABATAN 
JABATAN 

DALAM KOMITE 

12 Drs. H. Soetjahyo, MM  Direktur Pencatan Sipil Ditjen 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kemendagri 

Anggota 

13 Drs. Malyono Mawar, MA Direktur Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan, Ditjen 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kemendagri 

Anggota 

14 Amien Bhakti Pulungan, SH, 

MM   

Direktur Pengembangan Kebijakan 

Kependudukan, Ditjen Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kemendagri  

Anggota 

15 Ir. Sugiharto, MM Direktur Penyerasian Kebijakan dan 

Perencanaan Kependudukan, Ditjen 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kemendagri  

Anggota 

 

 

16 Drs. Sanyoto, MAP Kepala Pusat Diklat Struktural dan Teknis Anggota 

17 Dr. Ir. Suhatmansyah, M.SI Kepala Pusat Diklat Manajemen 

Pembangunan, Kependudukan dan 

Keuangan Daerah Kemendagri  

 

Anggota 

18 Drs. Makmur Marbun, M.Si Kepala Bidang Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil,         Badan Diklat, 

Kemendagri 

Anggota 

19 Drs. Wiyono, M.Si Kepala Bidang Standardisasi Diklat dan 

Kerjasama  Luar Negeri, Badan Diklat 

Kemendagri 

Anggota 

20 Dr. Nurdin, S.Sos, M.Si Kepala Sub Bidang  Kerjasama Luar 

Negeri Kemendagri 

Anggota 

 

Sedangkan Tim Perumus yang telah diangkat oleh Komite Standardisasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Sub-bidang Pendaftaran Penduduk 

NO Nama Jabatan  Dalam Lembaga 
Jabatan dalam Tim 

Perumus 

1 Ir. Murphy Sianturi,MM Plt. Kasubdit Pendaftaran 

Penduduk 

Ketua Tim Pendaftaran 

Penduduk 

2 Drs. Yusnaswir Staf di Subdit Pendaftaran 

Penduduk 

Anggota 

3 Trisna Yudha, S.Sos Staf di Biro Organisasi Anggota 

4 Atsna Rosidah, SS Staf di Subdit Kerja sama Luar 

Negeri, Badan Diklat 

Anggota 

5 Puji Hestinawati, SIP Staf di Biro Organisasi Anggota 

6 Lilik Jonet Pranowo Staf di Biro Organisasi Anggota 

 

2. Sub-bidang Pencatatan Sipil 

NO Nama Jabatan  Dalam Lembaga 
Jabatan dalam Tim 

Perumus 

1 Ati Kadarwati, SH, MH Kasubdit Pencatatan Sipil Ketua Tim Pencatatan 

Sipil 
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NO Nama Jabatan  Dalam Lembaga 
Jabatan dalam Tim 

Perumus 

2 Ir. Diana Anggraeni, M.Si Kepala Seksi di Subdit 

Pencatatan Sipil 

Anggota 

3 Iman Iskandar, S.Pd. Staf Pusat Diklat Kependudukan 

dan Capil Badan Diklat 

Anggota 

4 Ir. Syafrizal Staf di Subdit Pencatatan Sipil Anggota 

 

3. Sub-bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

NO Nama Jabatan  Dalam Lembaga 
Jabatan dalam Tim 

Perumus 

1 Ir. Rara Y. Henriana Kasubdit Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan (PIAK) 

Ketua Pengelolaan 

PIAK 

2 Ir. Drs. Gus Priyono Staf di Bidang PIAK Anggota 

 

3 Dra. Wulandari,MM Widyaiswara di  Badan Diklat 

Kemendagri 

Anggota 

4 Dra. Titiek Fatonah Staf di Subdit Pencatatan Sipil Anggota 

5 Sri Mulyani,S.Kom, MM  Kasubbid Standardisasi Diklat di 

Badan Diklat 

Anggota 

6 Dra. Imelda Hassan Kasubbid Pembinaan Jabatan 

Fungsional di Badan Diklat 

Anggota 
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4. Sub-bidang Perencanaan Kependudukan dan Penyerasian Kebijakan 

Kependudukan 

 

NO Nama Jabatan  Dalam Lembaga 
Jabatan dalam Tim 

Perumus 

1 Ir. Toto Prasetyo Kasubdit Perencanaan Kependudukan 

dan Penyerasian Kebijakan 

Kependudukan (PKPKK) 

Ketua Tim PKPKK 

2 Dra. Siti Rogayah Staf di Bidang PIAK Anggota 

3 Dyah 

Prihatiningrum,SSTp 

Staf di  Badan Diklat Kemendagri Anggota 

4 Dra. Juhartini Staf di  Badan Diklat Kemendagri Anggota 

 

5. Sub-bidang Pengembangan Kebijakan Kependudukan 

 

NO Nama Jabatan  Dalam Lembaga 
Jabatan dalam Tim 

Perumus 

1 Dra. Endang 

Werdiningsih, M.Si 

Kasubdit Pengembangan Kebijakan 

Kependudukan 

Ketua Pengelolaan 

PIAK 

2 Drs. Joko Widodo Widyaiswara di Badan Diklat Anggota 

3 Mella Staf di Ditjen Kependudukan dan 

Pencatatan SIpil 

Anggota 

4 Dr. Paudah Ditjen  Otonomi Daerah Anggota 

  

Pembentukan Tim Kerja standardisasi Kementerian Dalam Negeri di atas, dilakukan melalui 

Keputusan Menteri Dalam Negeri (terlampir) melalui keputusan sebagai berikut: 

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 470-1112 Tahun 2010 tentang Komisi 

Standardisasi Kompetensi Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 

Lingkungan  Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ; 

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 470-1113 Tahun 2010 tentang Tim Perumus 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Lingkungan  Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah Tahun 2010;  

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 470-1114 Tahun 2010 tentang Tim Verikasi 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Lingkungan  Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah Tahun 2010. 
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BAB II 

ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PERUMUSAN  

STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL 

 

 

A. Arah Kebijakan 

 

 1. Visi 

 TERWUJUDNYA PENYELENGGARA PEMERINTAH BIDANG  

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG KOMPETEN, 

PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS TINGGI 

 

 2. Misi 

 Mengembangkan Standarisasi Kompetensi Kerja Penyelenggara 

Pemerintah Daerah Dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 

 Mengembangkan sistem dan kelembagaan Pendidikan Pelatihan Bidang 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil berbasis kompetensi untuk 

membangun kompetensi penyelenggara pemerintah daerah dalam bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil, 

 Mengembangkan sistem dan kelembagaan sertifikasi kompetensi serta 

melakukan evaluasi untuk mempertahankan kompetensi, penyelenggara 

pemerintah daerah dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil 

 Mewujudkan birokrasi/manajemen pemerintahan daerah dalam bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil yang kompeten, profesional, efektif, 

efisien, akuntabel dan bebas KKN 

  

     3. Tujuan Standarisasi Kompetensi Bidang Kependudukan dan   

 Pencatatan Sipil 

 Adanya acuan yang sama dan bersifat nasional bagi penyelenggara 

pemerintah daerah bidang kependudukan dan pencatatan sipil, 

 Tersusunnya standar kompetensi kerja nasional bagi penyelenggara 

pemerintah daerah dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil 

yang memenuhi prinsip dasar dan karakteristik standar kompetensi kerja 

nasional, 

 Terselenggaranya kegiatan standarisasi kompetensi kerja nasional yang 

efektif, efisien dan berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 

bidang kependudukan dan pencatatan sipil, 

 Mewujudkan penyelenggara pemerintah daerah dalam bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil yang kompeten, profesional dan 

berintegritas tinggi 

 Mewujudkan sistem rekruitmen, evaluasi, promosi dan pemeliharaan 

kualitas penyelenggara pemerintah daerah dalam bidang kependudukan 

dan pencatatan sipil yang berbasis kompetensi, 

 Mewujudkan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil yang berkualitas, profesional dan kompetitif, 
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 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi nasional dalam pengembangan 

SDM yang bergerak dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil, 

 

     4. Arah Kebijakan Pengembangan Standarisasi Kompetensi Bidang 

 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

 Pengembangan standarisasi kompetensi penyelenggara pemerintah 

daerah dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan untuk 

memastikan terwujudnya penyelenggara pemerintah yang kompeten dan 

profesional, 

 Sistem standarisasi dan sertifikasi kompetensi terpadu dan harmonis 

dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil, 

 Peningkatan kemampuan pelayanan publik dalam mengidentifikasi dan 

pemenuhan SDM bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang 

kompeten, 

 Pemberdayaan peningkatan fasilitasi akses pengakuan kompetensi bagi 

penyelenggara pemerintah dalam bidang kependudukan dan pencatatan 

sipil dalam membangun career path nya, 

 Peningkatan kemampuan organisasi penyelenggara pemerintah daerah 

dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil dalam memberikan 

pelayanan publik yang efektif, efisien dan produktif, 

 Pengembangan standarisasi kompetensi untuk memastikan 

pengembangan SDM yang berbasis kompetensi, pengembangan diklat 

yang berbasis kompetensi, pemberian sertifikasi kompetensi, 

pengembangan karir dan remunerasi yang berbasis kompetensi,   

  

      5. Sasaran Strategis 

 Terwujudnya kompetensi, profesionalisme dan integritas birokrasi 

pemerintah melalui penguatan peraturan perundang-undangan, 

penguatan sistem dan standar yang berbasis kompetensi, perubahan 

perilaku, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penerapan budaya 

organisasi, penataan manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, 

penerapan sistem monitoring, evaluasi kinerja dan pengawasan birokrasi 

yang berdasarkan kesisteman dan melibatkan partisipasi masyarakat,  

 Terbangunnya sistem dan kelembagaan pengembangan kompetensi 

tenaga kerja yang harmonis dengan publik, 

 Terlaksananya pelayanan sertifikasi kompetensi bagi penyelenggara 

pemerintah daerah dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil, 

baik pada jabatan struktural maupun fungsional, 

 Terciptanya penyelenggara pemerintahan dalam bidang kependudukan 

dan pencatatan sipil yang profesional, kompeten dan kompetitif. 
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B. Tahapan Penyusunan SKKNI 

 Draft/Rancangan SKKNI yang telah disusun oleh Tim Teknis selanjutnya akan 

dibahas dan difinalisasi oleh Panitia Teknis yang melibatkan nara sumber yang diperlukan 

sehingga menjadi RSKKNI. Kemudian selanjutnya RSKKNI akan dibawa dan dibahas 

melalui Workshop/Pra Konvensi RSKKNI yang diselenggarakan oleh Panitia Teknis 

RSKKNI. Pelaksanaan pra Konvensi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dan hasilnya akan 

diajukan oleh Panitia Teknis untuk di verifikasi oleh BNSP untuk keperluan 

kecukupan/kelayakan proses sertifikasi kompetensi . 

 Apabila kecukupan/kelayakan verifikasi telah selesai dilakukan oleh BNSP dan 

catatan masukan verifikasi oleh BNSP telah diperbaiki oleh Tim Teknis, maka  Tim Teknis 

segera merancang dan merencanakan Konvensi Nasional dalam rangka pembakuan 

RSKKNI menjadi SKKNI. 

 Konvensi Nasional yang diselenggarakan oleh Panitia Teknis harus melibatkan 

wakil-wakil dari unsur pemangku kepentingan (stakeholder), antara lain: asosiasi profesi, 

asosiasi perusahaan/industri, asosiasi lembaga pelatihan kerja, pakar/ahli/praktisi di bidang, 

instansi yang membidangi ketenagakerjaan, instansi teknis terkait dan BNSP. 

 Penyusunan RSKKNI diawali dengan penyiapan draft awal RSKKNI berdasarkan 

analisis urutan pekerjaan pada proses produksi barang/jasa ,analisis tugas/jabatan sesuai 

kebutuhan industri/dunia usaha/pasar kerja yang dipilih berdasarkan prioritas penyusunan 

standar kompetensi kerja  . 

  

TAHAPAN PENYUSUNAN SKKNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1.     Perencanaan  

Perencanaan penyusunan RSKKNI diprakarsai oleh Instansi Teknis Pembina 

Sektor dalam hal ini dapat merupakan Departemen Teknis/LPND/atau lembaga 

yang berdasarkan peraturan perundangan ditetapkan sebagai pembina sektor 

tertentu, guna menyusun Rencana Induk Penyusunan RSKKNI untuk sektor yang 

dibinanya. Rencana Induk  ini akan memuat paling tidak mencakup berapa banyak 

jenis, jumlah dan bidang pekerjaan yang akan disusun SKKNI nya yang 

merupakan kebutuhan untuk pembinaan SDM disektor tersebut.  

Kebutuhan dimasudkan adalah kebutuhan yang terkait dengan  kebutuhan SDM 

yang kompeten untuk mendukung keberhasilan sektor tersebut. Keberadaan 

Rencana Induk seperti halnya masterplan yang dapat menggambarkan pemetaan 

secara keseluruhan yang akan digarap melalui tahapan jangka pendek,menengah 

dan panjang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh sektor 

tersebut beserta prioritas prioritas yang ditetapkan . 

Dalam menyusun rencana induk penyusunan RSKKNI, instansi teknis pembina 

sektor seharusnya melibatkan seluruh stakeholder dan/atau memperhatikan usul 

PERENCANAAN 

PENETAPAN SKKNI 

PEMBAKUAN RSKKNI 

PENYUSUNAN RSKKNI 
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dan saran serta masukkan dari masyarakat profesi, industri, dunia usaha yang 

terkait dengan sektor tersebut.  

     2.    Penyusunan RSKKNI 

    Penyusunan RSKKNI seharusnya dilakukan pada pekerjaan yang belum     

memiliki  SKKNI yang ditetapkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 atau UU     lain yang 

sebelumnya telah diberlakukan. Untuk standar ketrampilan lain           yang disusun 

berdasarkan kepada ketentuan lain yang belum mengacu       kepada undang 

undang yang terkait dengan standarisasi profesi, maka        sebaiknya agar 

sistem nasional dapat berjalan dan dapat dikatagorikan        sebagai Standar 

Kompetensi Kerja Nasional, maka segera dapat       menyesuaikan 

berdasarkan ketentuan yang terbaru atau yang lebih tinggi .  

Hal ini untuk dapat menjamin keabsahan apabila sewaktu waktu standar    

kompetensi dimaksud akan dinotifikasikan ke lembaga internasional dan    sebagai 

acuan untuk dibandingkan dengan standar kompetensi kerja     negara lain dalam 

forum mutual recognition agreement (MRA) pada era global yang secara perlahan 

telah mulai diberlakukan tanpa kita sadari sebelumnya. 

 RSKKNI disusun menggunakan pola RMCS, yang dilakukan oleh Tim    penyusun 

RSKKNI yang dibentuk oleh Komite SKKNI dan/atau Panitia Teknis dengan 

keanggotaan terdiri dari unsur asosiasi profesi, pakar, praktisi, industri, dan instansi 

teknis pembina sektor.  

 Pembahasan draft  RSKKNI dilaksanakan melalui pra konvensi. Hasil pra    

konvensi RSKKNI yang telah diedit diserahkan kepada BNSP untuk      

diverifikasi  guna kecukupan dan kelayakan proses sertifikasi kompetensi. 

Pelaksanaan verifikasi oleh  BNSP dilakukan untuk jangka waktu paling lama 14 

(empat belas) hari kerja sejak tanggal diterima oleh BNSP berdasarkan bukti 

agenda surat penerimaan dari panitia Teknis  atau pejabat instansi teknis pembina 

sektor .  

   3.   Pembakuan RSKKNI 

 Pembakuan RSKKNI dilakukan melalui penyelenggaraan forum konvensi   yang 

dikoordinasikan oleh komite/panitia teknis RSKKNI pada instansi teknis pembina 

sektor. Penyelenggaraan forum konvensi melibatkan asosiasi profesi, pakar, 

praktisi, lembaga diklat, industri, pemerhati profesi, Departemen Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi dan BNSP. 

    Forum konvensi menghasilkan bakuan RSKKNI yang telah disetujui oleh 

 seluruh pemangku kepentingan untuk ditetapkan menjadi SKKNI.  

   4.    Penetapan SKKNI 

 RSKKNI yang telah dibakukan melalui forum konvensi, diusulkan oleh    intansi 

teknis pembina sektor kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal yang 

membidangi pelatihan kerja untuk ditetapkan menjadi SKKNI dengan dilampiri 

berita acara konvensi dengan tembusannya kepada Ketua BNSP . 

 Penetapan RSKKNI menjadi SKKNI dilakukan oleh Direktorat Jenderal  yang 

membidangi peenetapan standar kompetensi Kerja paling lama dalam kurun waktu 

20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan dari instansi teknis pembina 

sektor dengan bukti tanggal agenda penerimaan surat. Dalam hal terdapat 

penolakan dan atau saran perbaikan dan atau penyempurnaan redaksional akan 

diberikan secara secara bertahap baik lisan maupun tertulis. SKKNI yang telah 

ditetapkan oleh Menteri kemudian dalam jangka waktu yang singkat akan 
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disampaikan/diserahkan kepada Instansi Teknis Pembina Sektor yang 

mengusulkan untuk kemudian diberlakukan secara nasional disektornya.  

 SKKNI yang telah ditetapkan berlaku secara nasional dan menjadi acuan    

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan    sertifikasi 

profesi serta keperluan lain yang bersangkutan dengan itu. 

 SKKNI sebagaimana dimaksud yang telah ditetapkan oleh Menteri dapat    ditinjau 

setiap jangka waktu  lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan     yang diusulkan 

oleh komunitas profesi melalui instansi teknis pembina sektor nya .  
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BAB III 

PEMETAAN FUNGSI KERJA  BIDANG KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN SIPIL 

 

 

  Berdasarkan pemetaan fungsi kerja yang dilaksanakan, maka diperoleh unit 

kompetensi bidang Pencatatan Sipil sebagai berikut: 

  

NO KODE  UNIT JUDUL  UNIT  KOMPETENSI 

1 KPS.CS02.001.01 Melakukan pencatatan kelahiran  

2 KPS.CS02.002.01 Melakukan pencatatan lahir mati  

3 KPS.CS02.003.01 Melakukan pencatatan kematian  

4 KPS.CS02.004.01 Melakukan pencatatan perkawinan  

5 KPS.CS02.005.01 Melakukan pencatatan pembatalan perkawinan 

6 KPS.CS02.006.01 Melakukan pencatatan perceraian  

7 KPS.CS02.007.01 Melakukan pencatatan pembatalan perceraian 

8 KPS.CS02.008.01 Melakukan pencatatan pengangkatan anak  

9 KPS.CS02.009.01 Melakukan pencatatan pengakuan anak  

10 KPS.CS02.010.01 Melakukan pencatatan pengesahan anak  

11 KPS.CS02.011.01 Melakukan pencatatan perubahan nama  

12 KPS.CS02.012.01 Melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya 

13 KPS.CS02.013.01 Melakukan pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil 

14 KPS.CS02.014.01 Melakukan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil 

15 KPS.CS02.015.01 Melakukan pencatatan perolehan kewarganegaraan Indonesia 

(naturalisasi dan anak berkewarganegaraan ganda terbatas) 

16 KPS.CS02.016.01 Melakukan pencatatan perubahan pelepasan WNI menjadi 

WNA  
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Kode Unit KPS.CS02.001.01 

Judul Unit Melakukan Pencatatan Kelahiran  

Deskripsi Unit Unit kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan 

menyediakan Formulir Surat Keterangan Kelahiran, Blangko 

Register Akta Kelahiran dan Blangko Kutipan Akta Kelahiran, 

memverifikasi dan validasi isian formulir yang masuk beserta 

berkas persyaratan, merekam data formulir yang sudah diisi ke 

dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), 

mencatat dalam Blangko Register Akta Kelahiran dan Kutipan 

Akta Kelahiran, mengajukan Register Akta Kelahiran dan 

Kutipan Akta Kelahiran untuk ditandatangan, serta menyerahkan 

Kutipan Akta Kelahiran kepada Pemohon. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk kerja 

1. Menyediakan 

Formulir  Surat 

Keterangan 

Kelahiran, Blangko 

Register Akta 

Kelahiran dan 

Blangko Kutipan 

Akta Kelahiran  

1.1. Pedoman pencatatan kelahiran diakses dan dipelajari; 

1.2. Formulir  Surat Keterangan Kelahiran, Blangko Register 

Akta Kelahiran dan Blangko Kutipan Akta Kelahiran 

disediakan. 

 

2. Memverifikasi dan 

memvalidasi isian 

formulir  yang masuk 

beserta berkas 

persyaratan  

2.1. Keperluan pemohon ditanyakan dan cara pengisian formulir 

dijelaskan 

2.2. Formulir  Surat Keterangan Kelahiran  yang sesuai 

diberikan kepada pemohon untuk diisi dan ditandatangani  

2.3. Formulir  Surat Keterangan Kelahiran dan berkas 

persyaratan pemohon diterima: 

2.4. Formulir dan berkas persyaratan tersebut di atas diverifikasi 

dan validasi keabsahannya. 

2.4  Isian Formulir  Surat Keterangan Kelahiran dan berkas 

persyaratan diajukan kepada pejabat berwenang  untuk 

ditanda tangani; 

2.5   Formulir Surat Keterangan Kelahiran  yang telah 

ditandatangani  

        beserta  berkas persyaratan diteruskan kepada pejabat  

        berwenang di UPTD/ Dinas  Kependudukan dan 

Pencatatan  

        Sipil. 

3. Menyiapkan draft 

register akta 

kelahiran dan 

kutipan akta 

kelahiran 

3.1. Isian Formulir  Surat Keterangan Kelahiran dan berkas 

persyaratan diverifikasi dan validasi. 

3.2. Formulir yang sudah divalidasi  diserahkan kepada pejabat 

penanggung jawab untuk ditandatangani 

3.3. Isian Formulir  Surat Keterangan Kelahiran direkam ke 

dalam SIAK;  

3.4. Draft register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran 

dicetak. 
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3.5. Draft register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran 

diajukan kepada pejabat penanggungjawab untuk 

diverifikasi dan validasi. 

 

4. Mencatat dalam 

Blanko Register dan 

Blanko Kutipan Akta 

Kelahiran 

4.1. Draft kutipan akta kelahiran yang sudah diverifikasi dan 

divalidasi pejabat penanggung jawab dicetak dalam blanko 

kutipan akta kelahiran. 

4.2. Draft register akta kelahiran yang sudah diverifikasi dan 

divalidasi dicatat dalam blanko register akta kelahiran. 

4.3. Blanko register akta kelahiran yang telah dicatat, diberikan  

kepada pemohon dan saksi-saksi kelahiran untuk 

ditandatangani  

5. Mengajukan register 

akta kelahiran dan 

kutipan akta 

kelahiran untuk 

ditandatangani 

5.1. Register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran 

diserahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil di UPTD/ Dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil untuk ditandatangani; 

5.2. Register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang 

telah ditandatangani oleh pejabat pencatat sipil diserahkan 

kembali kepada pejabat penanggungjawab. 

6. Menyerahkan 

kutipan akta 

kelahiran kepada  

pemohon 

6.1. Register akta kelahiran yang telah ditandatangani dan 

distempel, diarsipkan sesuai dengan prosedur lembaga   

6.2. Kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani dan 

distempel, disampaikan kepada pemohon. 

6.3. Bukti tanda terima disiapkan dan diserahkan kepada 

pemohon untuk ditandatangani. 

BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 

a. Kontek variabel (range of stetement) 

Kegiatan pencatatan kelahiran dimaksudkan untuk mengetahui peristiwa kelahiran anak, 

yang diwujudkan dengan diterbitkan akta kelahiran oleh UPTD/Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil. Dengan diterbitkan akta kelahiran maka anak mendapat 

perlindungan dan pengakuan secara yuridis yang berkaitan dengan nama, silsilah dan 

kewarganegaraan. Agar tujuan bisa dicapai seefektif dan seefisien, diharapkan 

masyarakat berpartisipasi aktif dengan pelayanan yang professional dan sistematis. 

 

b. Perlengkapan yang diperlukan  

Komputer/Laptop, ATK, instrumen-intrumen kelahiran, seperti formulir, blanko register 

akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran serta berkas persyaratan pelaporan 

pencatatan kelahiran 

 

c. Tugas yang harus dilakukan untuk melakukan pencatatan kelahiran meliputi:  

1. Menyiapkan formulir yang sesuai, blanko register akta kelahiran dan kutipan akta 

kelahiran; 

2. Menguasai tata cara verifikasi dan validasi formulir yang masuk beserta berkas 

persyaratannya.  

3. Menguasai tata cara pengisian formulir permohonan pencatatan Kelahiran dan 

memberikan arahan pada pemohon dalam pengisian formulir ; 

4. Merekam isian formulir ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

(SIAK) 

5. Menguasai tata cara merekam data ke dalam Sistem Informasi Administrasi 
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Kependudukan; 

6. Mencatat dalam blanko register akta kelahiran;  

7. Menandatangani register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; 

8. Menyerahkan kutipan akta kelahiran kepada pemohon. 

 

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam 

melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia. 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

6. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendafaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

7. Permendagri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan 

Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi.  

8. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan 

dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

 

 

 

d. Istilah-istilah Penting 

Persyaratan untuk mengurus akta kelahiran  dapat diakses pada Peraturan Presiden No 25 

Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

Persyaratan ini mencakup: 

1. Kelahiran di tempat domisili atau di luar tempat domisili ibunya terdiri dari   

a. Surat Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran; 

b. Nama dan Identitas saksi kelahiran; 

c. Kartu Keluarga orang tua; Kartu Tanda Penduduk orang tua; 

d. Kutipan akta nikah/akta perkawinan orangtua. 

          

            Catatan: Untuk pencatatan kelahiran di domisili ibunya, pelaporan kelahiran  

            dimulai dari desa/kelurahan, sedangkan yang di luar domisili ibunya, pelaporan  

            kelahiran langsung pada instansi pelaksana/UPTD 

 

2. Pencatatan Pelaporan Kelahiran Bagi  Orang Asing 

- Keterangan dari Dokter/Paramedis. 

- Foto copy KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal 

Tetap. 

- Foto copy Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang 

memiliki iizin tinggal terbatas. 

- Foto copy paspor bagi orang asing yang memiliki izin kunjungan. 

Catatan: 

Pencatatan kelahiran  bagi orang asing dilakukan pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi 

Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran. 
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- Dalam hal pelaporan kelahiran seseotrang yang ditemukan jenazahnya 

tetapi tidak diketahui identitasnya, Instansi Pelaksana/UPTD Instansi 

Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran. 

3. Kelahiran anak penduduk orang asing adalah anak yang orang tuanya 

berkewargaan negara asing yang memiliki ijin tinggal di Indonesia. Pelayanan 

dilakukan langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

. 

4. Kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya  perlu 

disertai surat keterangan dari polisi  

 

 

e. Pejabat yang berwenang 

1. Pejabat di kelurahan  

2. Pejabat penanggung jawab 

3. Peajabat pencatatan sipil 

 

Blanko Register  ditandatangani oleh pemohon apabila diurus yang bersangkutan.  

Blanko Register  ditandatangani oleh petugas desa/kelurahan sebagai pelapor apabila 

diurus oleh petugas desa /kelurahan. 

 

Formulir Surat Keterangan  Kelahiran  dapat diakses dan dipelajari pada Permendagri No 

19 Tahun 2011 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk 

dan pencatatan sipil 

 

Blangko Register Akta Kelahiran dan Blangko Kutipan Akta Kelahiran dapat diakses dan 

dipelajari pada Permendagri No 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Blanko dan Blanko 

Register Akta dan Kutipan  

 

 

PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 

 

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan  

 

Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit ini harus dinilai menyeluruh, baik 

pada saat menyediakan formulir surat keterangan kelahiran (F-2.01), blanko register 

akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, memverifikasi dan validasi formulir (F-2.01) 

yang masuk beserta berkas persyaratan, menginput data Formulir (F-2.01) ke dalam 

SIAK, mencatat dalam buku register akta kelahiran, mencetak kutipan akta kelahiran, 

menandatangani register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, menyerahkan akta 

kelahiran kepada pemohon. 

 

2. Kondisi pengujian  

 

Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan unit lain 

yang berkaitan dengan prosedur dalam pengajuan data kelahiran atau unit lain yang 

menuntut latihan keterampilan dan pengetahuan yang tercakup pada unit ini. 

Kompetensi pada unit ini tidak dapat diminta sampai seluruh prasyaratan dapat 

dipenuhi. 
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3. Pengetahuan yang dibutuhkan  

 

Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang 

berbagai regulasi terkait dengan pelaksanaan pencatatan kelahiran di dalam domisili 

Ibunya bagi penduduk WNI, juga  pelaksanaan pencatatan sipil bagi  WNI yang lahir di 

luar negeri. 

 

4. Keterampilan yang dibutuhkan 

 

a. Verifikasi dan validasi berkas persyaratan pencatatan kelahiran. 

b. Pelayanan yang profesional dan sistematis 

c. Penginputan database pencatatan kelahiran 

d. Pendokumentasi register akta kelahiran dan berkas persyaratannya  

 

5. Aspek kritis  

 

Apabila penanggungjawab tidak melaksanakan verifikasi, validasi dan tata cara 

pencatatan kelahiran di dalam domisili ibunya bagi penduduk WNI sesuai dengan 

elemen kompetensi, maka pelayanan pencatatan kelahiran tidak dapat dilanjutkan. 

 

 

KOMPETENSI KUNCI  

 

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 

1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 1 

2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 1 

3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 1 

4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 1 

5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 1 

6 Memecahkan masalah 1 

7 Menggunakan teknologi 1 
 

 

Kode Unit KPS.CS02.002.01 

Judul Unit Melakukan Pencatatan Lahir Mati  

Deskripsi Unit Unit kompetensi ini berkenaan dengan menyediakan formulir  

pelaporan lahir mati dan formulir surat keterangan lahir mati, 

memverifikasi dan validasi formulir yang masuk beserta berkas 

persyaratan, menerbitkan surat keterangan lahir mati, melakukan 

perekaman data kependudukan, menyerahkan Surat Keterangan 

Lahir Mati kepada pemohon. 

 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk kerja 

1. Menyediakan 

Formulir  Pelaporan 

Lahir Mati  dan 

6.4. Pedoman pencatatan lahir mati diakses dan dipelajari; 

6.5. Formulir  pelaporan lahir mati dan formulir surat keterangan 

lahir mati dan Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan 
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Formulir Surat 

Keterangan Lahir 

Mati  

 

Peristiwa Penting (BHPKPP) disediakan. 

2. Memverifikasi dan 

validasi Formulir  

Pelaporan Lahir Mati 

dan Formulir Surat 

Keterangan Lahir 

Mati  yang masuk 

beserta berkas 

persyaratan  

2.1 Keperluan pemohon ditanyakan dan cara pengisian formulir 

dijelaskan sesuai standar lembaga. 

2.2 Formulir diberikan kepada pemohon untuk diisi dan 

ditandatangani  

2.3 Berkas persyaratan pemohon diminta dan diterima. 

2.4 Formulir dan berkas Persyaratan tersebut di atas 

diverifikasi dan validasi keabsahannya. 

2.5 Formulir Surat Keterangan Lahir Mati   diisi oleh Petugas 

Registrasi; 

2.6 Isian Formulir  yang telah diverifikasi dan validasi oleh 

Petugas Registrasi dan berkas persyaratan diajukan 

kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditanda tangani. 

 

3 Menerbitkan Surat 

Keterangan Lahir 

Mati  

3.1 Surat keterangan lahir mati yang telah diverifikasi dan 

validasi beserta formulir pelaporan dan persyaratannya 

diajukan kepada kepala desa/lurah; 

3.2 Surat keterangan lahir mati ditandatangani oleh Kepala 

Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

 

4 Menyerahkan Surat 

Keterangan Lahir 

Mati  

4.1 Surat Keterangan Lahir Mati yang telah ditandatangani dan 

distempel diserahkan kepada pemohon. 

4.2 Bukti tanda terima disiapkan dan diserahkan kepada 

pemohon untuk ditandatangani. 

 

5 Melakukan 

perekaman data 

kependudukan 

 

5.1 Rangkap kedua Surat Keterangan Lahir Mati yang telah 

ditandatangani diserahkan ke kecamatan untuk dilakukan 

perekaman data kependudukan. 

BATASAN VARIABEL (RANGE OFVARIABLES) 

a. Kontek variabel (Range of Stetement) 

Kegiatan pencatatan lahir mati dimaksudkan untuk mengetahui peristiwa lahir mati anak 

dilihat dari tempat terjadinya peristiwa lahir mati yaitu di wilayah NKRI, yang diwujudkan 

dengan diterbitkan surat keterangan lahir mati oleh kepala desa/lurah atas nama Kepala 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Agar tujuan bisa dicapai seefektif dan 

seefisien, diharapkan masyarakat berpartisipasi aktif dengan pelayanan yang 

profesional dan sistematis. 

 

b. Perlengkapan yang diperlukan  

Komputer/Laptop, ATK, instrumen-instrumen kelahiran yaitu dan berkas persyaratan. 

 

c. Tugas yang harus dilakukan untuk melakukan pencatatan lahir mati meliputi:  

1.  Menyediakan formulir  pelaporan lahir mati (F-2.08) dan formulir surat keterangan 

lahir mati (F-2.09); 
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2. Menguasai tata cara verifikasi dan validasi formulir (F-2.08, F-2.09) yang masuk 

beserta berkas persyaratan;  

3. Menginput data Formulir (F-2.08, F-2.09) ke dalam Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK); 

4. Menguasai tata cara menginput data ke dalam Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan; 

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam 

melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 

1974. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 

Anak. 

4. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendafaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

5. Permendagri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan, dan 

Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi.  

6. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan 

dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

e. Istilah Penting   

Persyaratan untuk  mengurus Surat Keterangan Lahir Mati dapat diakses pada 

Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil.  Persyaratan ini mencakup: 

1. Pencatanan Lahir Mati untuk Penduduk WNI 

- Surat Pengantar RT dan RW diperiksa; 

- Surat Keterangan Lahir Mati dari dokter/bidan/penolong. 

Catatan:  

Pencatatan pelaporan lahir mati orang asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana. 

 

f. pejabat yang Berwenang: 

1. Pejabat Kelurahan 

2. Pejabat Penanggun jawab 

3. Pejabat Pencatatan Sipil. 

 

g. Formulir   

Formulir pelaporan lahir mati dan formulir surat keterangan lahir mati dapat diakses dan 

dipelajari pada Permendagri No: 19 Tahun 2010., yang mencakup: 

1. F-2. 08, untuk pelaporan lahir mati WNI. 

2. F-2. 09, untuk Surat Keterangan Lahir Mati WNI. 

3. F-2.10, unjtuk pelaporan lahir mati WNA. 

4. F-2.11, untuk Surat Keterangan Lahir Mati WNA. 

 

PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 

 

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan  

Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit ini harus dinilai menyeluruh, baik 

pada saat menyediakan formulir  pelaporan lahir mati dan formulir surat keterangan 
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lahirmati  memverifikasi dan validasi formulir yang masuk beserta berkas persyaratan, 

menginput data Formulir ke dalam SIAK. 

 

2. Kondisi pengujian  

Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan unit lain 

yang berkaitan dengan prosedur dalam pengajuan data lahir mati atau unit lain yang 

menuntut latihan keterampilan dan pengetahuan yang tercakup pada unit ini. 

Kompetensi pada unit ini tidak dapat diminta sampai seluruh persyaratan dapat 

dipenuhi. 

 

3. Pengetahuan yang dibutuhkan  

Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang 

berbagai regulasi terkait dengan pelaksanaan pencatatan lahir mati di dalam wilayah 

NKRI.  

 

4. Keterampilan yang dibutuhkan 

a. Verifikasi dan validasi berkas persyaratan pencatatan lahir mati. 

b. Pelayanan yang profesional dan sistematis. 

c. Penginputan database pencatatan lahir mati. 

d. Pendokumentasi buku register akta kelahiran dan berkas persyaratannya.  

 

5. Aspek kritis  

Apabila penanggungjawab tidak melaksanakan verifikasi, validasi dan tata cara 

pencatatan lahir mati sesuai dengan elemen kompetensi, maka pelayanan pencatatan 

lahir mati tidak dapat dilanjutkan. 

 

 

KOMPETENSI KUNCI: 

 

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 

1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 1 

2. Mengkomunikasikan ide dan informasi 1 

3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 1 

4. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 1 

5. Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 1 

6. Memecahkan masalah 1 

7. Menggunakan teknologi 1 
 

 

Kode Unit KPS.CS02.003.01 

Judul Unit Melakukan Pencatatan Kematian  

 

Deskripsi Unit Unit kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan 

menyediakan formulir pelaporan kematian, formulir surat 

keterangan kematian, buku register akta kematian dan kutipan 

akta kematian, memverifikasi dan validasi formulir yang masuk 

beserta berkas persyaratan, menginput data formulir ke dalam 

SIAK, mencatat dalam buku register akta kematian, mencetak 



STANDAR KOMPETENSI KERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DALAM NEGERI 
SEKTOR KEPENDUDUKAN: BIDANG PENCATATAN SIPIL 

25 
 

kutipan akta kematian, menandatangani buku register akta 

kematian dan kutipan akta kematian, menyerahkan akta 

kematian kepada Kepala Desa/Lurah atau pelapor. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk kerja 

1. Menyediakan 

formulir pelaporan 

kematian, formulir 

surat Keterangan 

Kematian, Buku 

Register Akta 

Kematian dan 

Kutipan Akta 

Kematian  

1.1. Formulir pelaporan kematian, Formulir Surat Keterangan 

Kematian, Buku Register Akta Kematian dan Kutipan Akta 

Kematian diakses dan dipelajari; 

1.2. Formulir pelaporan  kematian, Formulir Surat Keterangan 

Kematian, Buku Register Akta Kematian dan Kutipan Akta 

Kematian disediakan berdasarkan kebutuhan.  

2. Memverifikasi dan 

validasi formulir          

yang masuk beserta 

berkas persyaratan  

2.1 Keperluan pemohon ditanyakan dan cara pengisian formulir 

dijelaskan sesuai standar lembaga 

2.2 Formulir yang sudah diisi dan berkas persyaratan pemohon 

diminta dan diterima.  

2.3 Persyaratan tersebut diatas diverifikasi dan divalidasi. 

2.4 Formulir pelaporan kematian dan formulir Surat 

keterangan Kematian diberikan kepada penduduk untuk 

diisi dan ditandatangani oleh pemohon. 

2.5 Formulir pelaporan kematian yang telah diisi dan 

ditandatangani pemohon di verifikasi dan divalidasi. 

2.6 Formulir Sutrat Keterangan yang telah di validasi diajukan 

kepada Kepala Desa/Lurah untuk di tanda tangani; 

2.7 Formulir Surat Keterangan Kematian yang telah 

ditanda tangani beserta berkas persyaratan diajukan 

kepada UPTD/Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil. 

 

3. Menyiapkan draft 

register akta 

kematian dan 

kutipan akta 

kematian 

3.1. Isian Formulir Surat Keterangan Kematian dan berkas 

persyaratan yang telah diterima dari pemohon atau petugas 

desa/kelurahan diverifikasi dan validasi, diserahkan kepada 

pejabat penanggungjawab.  

3.2. Isian Formulir Surat Keterangan Kematian  direkam dalam 

SIAK;  

3.3. Draft register akta kematian dan kutipan akta kematian 

dicetak. 

3.4. Draft register akta kematian dan kutipan akta kematian 

diajukan kepada pejabat penanggungjawab untuk 

diverifikasi dan validasi. 

 

4. Mencatat dalam 

Blanko Register 

Kematian dan 

Blanko Kutipan Akta 

Kematian 

4.1. Draft kutipan akta kematian yang sudah diverifikasi dan 

divalidasi dicetak dalam blanko kutipan akta kematian. 

4.2. Draft register akta kematian yang sudah diverifikasi dan 

divalidasi dicatat dalam blanko register akta kematian. 

4.3. Blanko register akta kelahiran yang telah dicatat, 

ditandatangani oleh pemohon dan saksi-saksi peristiwa 
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kematian. 

5. Mengajukan  register 

akta kematian dan 

kutipan akta 

kematian untuk 

ditanda tangan 

5.1. Register akta kematian dan kutipan akta kematian 

diserahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil di UPTD/ Dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil untuk ditandatangani; 

5.2. Register akta kematian dan kutipan akta kematian yang 

telah ditandatangani oleh pejabat pencatat sipil diserahkan 

kembali kepada pejabat penanggung jawab untuk 

distempel. 

6. Menyerahkan 

kutipan akta 

kematian kepada  

pemohon 

6.1. Register akta kematian yang telah ditandatangani 

dan distempel, disimpan di UPTD/Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil 

6.2. Kutipan akta kematian yang telah ditandatangani dan 

distempel, disampaikan kepada pemohon. 

6.3. Bukti tanda terima disiapkan dan diserahkan kepada 

pemohon untuk ditandatangani. 

BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 

a. Kontek variabel (range of stetement) 

Kegiatan pencatatan kematian bagi penduduk WNI dimaksudkan untuk mengetahui 

peristiwa kematian dilihat dari tempat terjadinya peristiwa kematian, yang diwujudkan 

dengan diterbitkan akta kematian oleh UPTD/Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil. Agar tujuan bisa dicapai seefektif dan seefisien, diharapkan masyarakat 

berpartisipasi aktif dengan pelayanan yang professional dan sistematis. 

 

b. Perlengkapan yang diperlukan  

Komputer/Laptop, ATK, instrumen-intrumen kematian, seperti formulir, buku register, 

akta kematian serta kutipan akta kematian dan berkas persyaratan pelaporan 

pencatatan kematian bagi penduduk WNI. 

 

c. Tugas yang harus dilakukan untuk melakukan pencatatan kematian bagi penduduk WNI 

meliputi:  

1. Menyiapkan formulir pelaporan kematian, formulir Surat Keterangan Kematian, dan 

Buku Register Akta Kematian dan Kutipan Akta Kematian; 

2. Menguasai tata cara verifikasi dan validasi formulir pelaporan kematian, formulir 

Surat keterangan Kematian yang masuk beserta berkas persyaratan;  

3. Menguasai tata cara pengisian formulir permohonan akta kematian bagi penduduk 

WNI; 

4. Menginput data Formulir pelaporan kematian, formulir Surat Keterangan Kematian 

ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); 

5. Menguasai tata cara menginput data ke dalam Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan; 

6. Mencatat dalam buku register akta kematian; 

7. Menandatangani buku register akta kematian dan kutipan akta kematian; 

8. Menyerahkan kutipan akta kematian kepada Kepala Desa/Lurah atau pemohon. 

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam 

melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 

1974. 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 

Anak. 

4. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendafaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

5. Permendagri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan, dan 

Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi.  

6. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan 

dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

 

d. Istilah-istlah Penting 

            Persyaratan pelaporan kematian  dapat diakses dapat diakses pada Peraturan 

Presiden No 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil. Persyaratan ini mencakup: 

1. Pencatatan Pelaporan Kematian WNI di Wilayah NKRI: 

- Surat pengantar dari RT dan RW utnuk mendapatkan Surat Keterangan 

Kepala Desa/Lurah  

- Keterangan Kematian dari Dokter/Paramedis 

2. Pencatatan Pelaporan Kematian Bagi  Orang Asing 

- Keterangan dari Dokter/Paramedis. 

- Foto copy KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal 

Tetap. 

- Foto copy Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang 

memiliki iizin tinggal terbatas. 

- Foto copy paspor bagi orang asing yang memiliki izin kunjungan. 

Catatan: 

Pencatatan kematian bagi orang asing dilakukan pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi 

Pelaksana di tempat terjadinya kematian. 

- Dalam hal pelaporan kematian seseotrang yang ditemukan jenazahnya 

tetapi tidak diketahui identitasnya, Instansi Pelaksana/UPTD Instansi 

Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Kematian. 

 

3. Pencatatan Pelaporan Kematian Seseorang yang Hilang atau Mati yang 

Diketemukan Jenazahnya dan/atau Tidak jelas identitasnya 

- KK  

- Surat Keterangan Catatan Kepolisian 

- Salinan Penetapan Pengadilan mengenai kematian yang hilang atau 

tidak diketahui jenazahnya. 

4. Pencatatan Pelaporan Kematian di Luar Wilayah NKRI: 

- Surat keterangan kematian dari Negara setempat 

- Foto copy paspor Republik Indonesia 

- Identitas lainnya. 

Catatan: 

Pejabat Konsuler memberikan Surat Bukti Pencatatan Kematian atau Surat Keteranhgan 

Kematian dari Negara setempat dan memberikan data kematian kepada Instansi Pelaksana 

di tempat domisili yang bersangkutan. 

5. Pencatatan Pelaporan Kematian bagi WNI yang Dilakukan pada Perwakilan 
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Republik Indonesia 

- Surat Keterangan terjadinya kematian dari rumah sakit di Negara 

setempat 

- Paspor Republik Indonesia. 

- Identitas lainnya. 

e. Formulir 

1. F-2.28, untuk formulir pencatatan pelaporan kematian WNI. 

2. F-2.29, untuk Surat Keterangan Kematian WNI 

3. F-2.30, untuk formulir pencatatan pelaporan kematian bagi orang asing 

4. F-2.31, formulir Surat Keterangan Kematian bagi orang asing. 

 

f. Blangko  

Blangko Register Akta Kematian dan Blangko Kutipan Akta Kematian dapat diakses dan 

dipelajari pada Permendagri No. 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Blangko, KK, KTP, 

dan Akta-akta Pencatatan Sipil. 

 

PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 

 

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan  

 

Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit ini harus dinilai menyeluruh, baik 

pada saat menyediakan formulir pelaporan kematian dan formulir surat keterangan 

kematian       (F-2.28), (F-2.29), buku register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, 

memverifikasi dan validasi formulir (F-2.28), (F-2.29) yang masuk beserta berkas 

persyaratan, menginput data Formulir (F-2.28), (F-2.29) ke dalam SIAK, mencatat 

dalam buku register akta kematian, mencetak kutipan akta kematian, menandatangani 

buku register akta kematian dan kutipan akta kematian, menyerahkan akta kematian 

kepada Kepala Desa/Lurah atau pemohon. 

 

2. Kondisi pengujian  

 

Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan unit lain 

yang berkaitan dengan prosedur dalam pengajuan data kematian atau unit lain yang 

menuntut latihan keterampilan dan pengetahuan yang tercakup pada unit ini. 

Kompetensi pada unit ini tidak dapat diminta sampai seluruh prasyaratan dapat 

dipenuhi. 

 

 

3. Pengetahuan yang dibutuhkan  

 

Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang 

berbagai regulasi terkait dengan pelaksanaan pencatatan kematian bagi penduduk 

WNI.  

 

4. Keterampilan yang dibutuhkan 

 

a. Verifikasi dan validasi berkas persyaratan pencatatan kematian; 

b. Pelayanan yang profesional dan sistematis; 
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c. Penginputan database pencatatan kematian;  

d. Pendokumentasi buku register akta kematian dan berkas persyaratannya.  

 

 

 

5. Aspek kritis  

 

Apabila penanggungjawab tidak melaksanakan verifikasi, validasi dan tata cara 

pencatatan kematian bagi penduduk WNI sesuai dengan elemen kompetensi, maka 

pelayanan pencatatan kematian tidak dapat dilanjutkan. 

 

 

KOMPETENSI KUNCI  

 

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 

1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 1 

2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 1 

3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 1 

4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 1 

5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 1 

6 Memecahkan masalah 1 

7 Menggunakan teknologi 1 
 

 

Kode Unit KPS.CS.02.004.01 

Judul Unit Melakukan Pencatatan Perkawinan 

Deskripsi Unit Unit kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan menyiapkan 

formulir pencatatan perkawinan dan surat keterangan 

pemberkatan perkawinan, memverifikasi dan validasi formulir 

yang masuk beserta berkas persyaratan, mencatat dalam 

blangko register akta perkawinan dan blangko kutipan akta 

perkawinan, menerbitkan kutipan akta perkawinan dan surat 

bukti pencatatan perkawinan, melakukan perekaman data 

kependudukan, menyerahkan akta perkawinan kepada 

klien/pemohon. 

ElemenKompetensi Kriteria Unjuk kerja 

1. Menyediakan formulir 

pencatatan 

perkawinan dan surat 

bukti pencatatan 

perkawinan dan 

formulir data 

perkawinan 

1.1 Formulir pencatatan dan blangko  diakses dan dipelajari. 

1.2 Formulir pencatatan dan blangko disiapkan berdasarkan 

kebutuhan. 

 

2. Memverifikasi dan 

validasi formulir yang 

masuk beserta 

berkas persyaratan  

 

2.1 Keperluan pemohon ditanya dan cara pengisian formulir 

dijelaskan sesuai standar lembaga 

2.2 Formulir yang sudah diisi dan berkas persyaratan pemohon 

diminta dan diterima.  
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2.3 Persyaratan tersebut diatas diverifikasi keabsahannya. 

2.4 Formulir pencatatan diberikan kepada penduduk 

untuk diisi dan ditandatangani oleh pemohon. 

2.5 Formulir yang telah diisi dan ditandatangani pemohon 

divalidasi. 

 

3. Mencatat dalam 

blangko register akta 

perkawinan dan 

kutipan akta 

perkawinan 

3.1 Dokumen dan berkas persyaratan yang telah diverifikasi 

dan divalidasi diserahkan kepada pejabat penanggung 

jawab untuk diparaf. 

3.2 Dokumen dan berkas persyaratan yang telah diparaf 

dicatatkan dan diberikan nomor dalam buku register akta 

perkawinan dan kutipan akta perkawinan. 

 

4. Menerbitkan akta 

perkawinan dan 

kutipan akta 

perkawinan 

4.1 Blangko register akta perkawinan dan kutipan akta 

perkawinan diserahkan kepada pejabat pencatat 

sipil/kepala dinas untuk ditandatangani. 

4.2 Blangko register akta perkawinan dan kutipan akta 

perkawinan yang telah ditandatangani oleh pejabat 

pencatat sipil/kepala dinas diserahkan kembali kepada 

pejabat penanggung jawab. 

4.3 Blangko  register akta perkawinan dan kutipan akta 

perkawinan yang telah ditandatangani distempel pada 

tempat tandatangan kepala dinas/pejabat pencatat sipil. 

5. Melakukan 

perekaman data 

kependudukan 

5.1 Register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan 

yang diterbitkan dilakukan penginputan data 

kependudukan dalam data base kependudukan di 

Kabupaten/Kota. 

6. Menyerahkan akta 

perkawinan kepada 

klien/pemohon 

6.1 Register akta perkawinan yang telah ditandatangani dan 

distempel, disimpan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

6.2 Kutipan akta perkawinan diserahkan kepada pemohon. 

6.1 Bukti tanda terima disiapkan dan diserahkan kepada yang 

bersangkutan untuk ditandatangani. 

 

BATASAN VARIABEL (RANGE OFVARIABLES) 

a. Kontekvariabel(Range of Stetement) 

Kegiatan pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk mengetahui peristiwa perkawinan 

dilihat dari tempat terjadinya peristiwa perkawinan yang dapat dibuktikan dengan 

penerbit an akta perkawinan Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil. Dengan 

diterbitkan akta perkawinan sehingga mendapat pengakuan secara yuridis dalam 

ikatan perkawinan. Agar tujuan bias dicapai seefektif dan seefisien mungkin, maka 

kegiatan ini bias dilakukan secara sistematis. 

 

b. Perlengkapan yang diperlukan 

Komputer/Laptop, ATK, instrumen-intrumen pencatatan perkawinan, seperti formulir, 

data-data formulir pencatatan peristiwa perkawinan. 

 

c. Tugas yang harus dilakukan untuk melakukan pencatatan perkawinan meliputi: 
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1. Menyediakan formulir pencatatan perkawinan (F-2.12), surat bukti pencatatan 

perkawinan dan formulir data perkawinan; 

2. Menguasai tata cara verifikasi dan validasi formulir (F-2.12)yang masuk beserta 

berkas persyaratan; 

3. Menguasai tata cara pengisian formulir pencatatan perkawinan; 

4. Menginput data Formulir (F-2.12) ke dalam Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK); 

5. Menguasai tata cara menginput data ke dalam Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan; 

 

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam 

melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 

Tahun 1974. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 

Anak. 

4. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendafaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

5. Permendagri Nomor 18 Tahun 2010 tentang PedomanPengangkatan, 

danPemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas 

Registrasi. 

6. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan 

dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

 

d. Istilah-istilah Penting 

1. Persyaratan pencatatan perkawinan di wilayah NKRI memenuhi syarat berupa: 

-  Surat Keterangan Pemberkatan Perkawinan/Surat Perkawinan Penghayat 

Kepercayaan; 

- KTP suami dan istri dicek keberlakuan dan kesesuaiannya. 

- Pas photo suami dan istri. 

- Paspor bagi suami atau istri orang asing. 

- Penetapan pengadilan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan 

akta perkawinan. 

Catatan:  

- Data pencatatan KUA kecamatan atas peristiwa perkawinan disampaikan 

kepada Instansi Pelaksana untuk direkam dan tidak diterbitkan Kutipan Akta 

Perkawinan. 

- Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di 

Instansi Pelaksana/UPTD Instansi pelaksana dengan cara menunjukkan 

penetapan pengadilan. 

2. Persyaratan Pencatatan Perkawinan di Luar Wiulayah NKRI yang Dilakukan 

oleh Instansi Berwenang di Negara Setempat, memenuhi syarat berupa: 

- Bukti pencatatan poerkawinan/akta perkawinan dari Negara setempat. 

- Paspor Republik Indonesia 

- KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia 

Catatan: 
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- Pejabat konsuler mencatat pelaporan perkawinan WNI dalam daftar perkawinan 

WNI dan memberikan Surat Bukti Pencatatan Perkainan dari negara setempat. 

3. Persyaratan Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI dalam Hal Negara 

Setempat tidak Menyelenggarakan Pencatatan Perkawinan bagi Orang Asing,  

memenuhi syarat: 

- Surat Keterangan tentang terjadinya perkawinan di Negara setempat. 

- Pas foto suami dan isteri. 

- Foto copy paspor Republik Indonesia. 

- Foto copy suami dan isteri bagi penduduk Indonesia. 

Catatan: 

- Pejabat konsuler mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan 

Kutipan Akta Perkawinan. 

- WNI yang melakukan pencatatan perkawinan di luar wilayah NKRI setelah 

kembali di Indonesia melapor kepada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi 

Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan 

perkawinan di luar negeri dan kutipan Akta Perkawinan. 

e. Formulir: 

- F-2.12, untuk pencatatan perkawinan  

 

PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 

 

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan  

 

Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit ini harus dinilai menyeluruh, 

baik pada saat menyediakan formulirpencatatan perkawinan (F-2.12)surat bukti 

pencatatan perkawinan dan formulir data perkawinan, buku register akta perkawinan 

dan kutipan akta perkawinan, memverifikasi dan validasi formulir (F-2.12)yang masuk 

beserta berkas persyaratan, menginput data Formulir (F-2.12)ke dalam SIAK, 

menerbitkan akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan. 

 

2. Kondisi pengujian  

 

Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan unit lain 

yang berkaitan dengan prosedur dalam pengajuan data perkawinanatau unit lain yang 

menuntut latihan keterampilan dan pengetahuan yang tercakup pada unit ini. 

Kompetensi pada unit ini tidak dapat diminta sampai seluruh persyaratan dapat 

dipenuhi. 

 

 

3. Pengetahuan yang dibutuhkan  

 

Pengetahuan yang dibutuhkanpada unit kompetensi 

iniadalahpengetahuantentangberbagairegulasiterkaitdenganpelaksanaanpencatatanp

erkawinanbagipenduduk WNI. 

 

4. Keterampilan yang dibutuhkan 

 

a. Verifikasi dan validasi berkas persyaratan pencatatan perkawinan. 
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b. Pelayanan yang profesional dan sistematis. 

c. Penginputan database pencatatan kematian. 

d. Pendokumentasi buku register akta kematian dan berkas persyaratannya. 

 

5. Aspek kritis  

 

Apabila penanggungjawab tidak melaksanakan verifikasi, validasi dan tata cara 

pencatatan perkawinan bagi penduduk WNI sesuai dengan elemen kompetensi, maka 

pelayanan pencatatan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. 

 

 

KOMPETENSI KUNCI  

 

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 

1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 1 

2. Mengkomunikasikan ide daninformasi 1 

3. Merencanakandanmengorganisasikankegiatan 1 

4. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 1 

5. Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 1 

6. Memecahkanmasalah 1 

7. Menggunakanteknologi 1 
 

 

Kode Unit KPS.CS02.005.01 

Judul Unit Melakukan Pencatatan Pembatalan Perkawinan 

Deskripsi Unit Unit kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan 

menyediakan formulir pembatalan perkawinan (F-2.17), 

memverifikasi dan validasi formulir yang masuk beserta berkas 

persyaratan, menerbitkan surat keterangan pembatalan 

perkawinan dan mencabut kutipan akta perkawinan, melakukan 

perekaman data kependudukan, menyerahkan Surat Keterangan 

Pembatalan Perkawinan. 

ElemenKompetensi Kriteria Unjuk kerja 

1. Menyediakan formulir 

pembatalan 

perkawinan (F-2.17) 

1.1 Pedoman formulir dan blangko diakses dan dipelajari; 

1.2 Pedoman formulir disiapkan berdasarkan kebutuhan. 

 

2. Memverifikasi dan 

validasi formulir yang 

masuk beserta 

berkas persyaratan  

 

6.2 Keperluan pemohon ditanyakan dan cara pengisian 

formulir yang sesuai dijelaskan sesuai dengan standar 

lembaga. 

6.3 Formulir yang telah diisi dan berkas persyaratan 

pemohon diminta dan diterima. Berkas persyaratan 

adalah sebagai berikut: 

6.3.1 Penetapan Pengadilan; 

6.3.2 Kutipan Akta Perkawinan; 

6.3.3 KTP Suami Istri yang masih berlaku 

6.4 Persyaratan tersebut di atas diverifikasi keabsahannya. 

6.5 Formulir diberikan kepada penduduk untuk diisi dan 
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ditandatangani oleh pemohon. 

6.6 Formulir yang telah diisi dan ditandatangani pemohon 

divalidasi. 

 

3. Menerbitkan surat 

keterangan 

pembatalan 

perkawinan dan 

mencabut kutipan 

akta perkawinan 

3.1 Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan diserahkan 

kepada pejabat pencatat sipil/kepala dinas untuk 

ditandatangani. 

3.2 Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan yang telah 

ditandatangani oleh pejabat pencatat sipil/kepala dinas 

diserahkan kembali kepada pejabat penanggungjawab. 

3.3 Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan yang telah 

ditandatangani distempel pada tempat tandatangan kepala 

dinas/pejabat pencatat sipil. 

3.4 Kutipan  Akta Perkawinan dicabut setelah Surat 

Keterangan Pembatalan Perkawinan ditandatangani. 

 

4. Melakukan 

perekaman data 

kependudukan 

4.1 Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan yang diterbitkan 

dilakukan penginputan data kependudukan dalam data 

base kependudukan di kabupaten/kota. 

5. Menyerahkan Surat 

Keterangan 

Pembatalan 

Perkawinan 

5.1 Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan yang telah 

ditandatangani dan distempel diserahkan kepada 

klien/pemohon. 

5.2 Bukti tanda terima disiapkan dan diserahkan kepada 

pemohon untuk ditandatangani. 

 

BATASAN VARIABEL (RANGE OFVARIABLES) 

a. Kontek variabel (Range of Stetement) 

Kegiatan pencatatan pembatalan perkawinan dimaksudkan untuk mengetahui peristiwa 

pembatalan perkawinan dilihat dari tempat terjadinya peristiwa, yang dapat dibuktikan 

dengan pencabutan kutipan akta perkawinan dan pencatatan surat keterangan 

pembatalan perkawinan. Agar tujuan bias dicapai seefektif dan seefisien mungkin, maka 

kegiatan ini bias dilakukan secara sistematis. 

 

b. Perlengkapan yang diperlukan  

Komputer/Laptop, ATK, instrumen-intrumen pencatatan perkawinan, sepertiformulir, 

data-data formulir pembatalan perkawinan 

 

 

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.  

Menganalisa kebijakan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan, serta dapat 

menyusun database kependudukan 

 

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam 

melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 

1. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendafaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 

1974. 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

4. Permendagri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan 

Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi di Desa/Kelurahan 

5. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan 

dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

 

PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 

 

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan  

Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit ini harus dinilai menyeluruh, baik 

pada saat menyediakan formulir (F-2.17) surat keterangan pembatalan perkawinan, 

buku register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan dan surat keterangan 

pembatalan perkawinan, memverifikasi dan validasi formulir (F-2.17) yang masuk 

beserta berkas persyaratan, menginput data Formulir (F-2.17) ke dalam SIAK, 

mencatat dalam buku register akta perkawinan, mencetak kutipan akta perkawinan, 

menandatangani buku register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan, 

menyerahkan kutipan akta perkawinan kelahiran kepada pemohon 

 

2. Kondisi pengujian  

Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan unit lain 

yang berkaitan dengan prosedur dalam pengajuan data pembatalan perkawinan atau 

unit lain yang menuntut latihan keterampilan dan pengetahuan yang tercakup pada unit 

ini. Kompetensi pada unit ini tidak dapat dimintasampaiseluruhprasyaratdapatdipenuhi. 

 

 

 

3. Pengetahuan yang dibutuhkan  

 

Pengetahuan yang dibutuhkanpada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang 

berbagai regulasi terkait dengan pelaksanaan pembatalan perkawinan. 

 

4. Keterampilan yang dibutuhkan 

 

Keterampilan yang dibutuhkan dalam pada unit kompetensi ini adalah keterampilan 

pencatatan pembatalan perkawinan bagi penduduk WNI, sehingga 

pelaku/penyuluhakan mampu mengelola pencatatan perkawinan dengan baik dan 

sukses 

 

5. Aspek kritis  

Apabila penanggung jawab tidak melaksanakan verifikasi, validasi dan tata cara 

pencatatan pembatalan perkawinan bagi penduduk WNI sesuai dengan elemen 

kompetensi, maka pelayanan pencatatan pembatalan perkawinan tidak dapat 

dilanjutkan. 

 

 

KOMPETENSI KUNCI  
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NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 

1 Mengumpulkan, menganalisadanmengorganisasikan informasi 1 

2 Mengkomunikasikan ide daninformasi 1 

3 Merencanakandanmengorganisasikankegiatan 1 

4 Bekerjasamadengan orang lain dankelompok 1 

5 Menggunakan ide-ide danteknikmatematika 1 

6 Memecahkanmasalah 1 

7 Menggunakanteknologi 1 
 

 

Kode Unit KPS.CS02.006.01 

Judul Unit Melakukan pencatatan perceraian 

Deskripsi Unit Unit kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan 

menyediakan Formulir Permohonan Pencatatan Perceraian (F-

2.19), memverifikasi dan validasi formulir yang masuk berserta 

berkas persyaratan, 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk kerja 

1. Menyediakan 

Formulir 

Permohonan 

Pencatatan 

Perceraian (F-2.19) 

1.1 Pedoman formulir dan buku diakses dan dipelajari; 

1.2 Pedoman formulir dan buku disiapkan berdasarkan 

kebutuhan. 

 

2. Memverifikasi dan 

validasi formulir yang 

masuk beserta 

berkas persyaratan  

. 

2.1 Keperluan pemohon dan cara pengisian formulir yang 

sesuai dijelaskan sesuai standar lembaga 

2.2 Formulir yang telah diisi dan berkas persyaratan pemohon 

diminta dan diterima, Berkas mencakup: 

 Akta perkawian pasangan suami dan istri  

 KK dan KTP . 

 Nama dan Identitas saksi perceraian  

 Surat keterangan tempat tinggal pasangan suami dan 

istri .  

2.2 Persyaratan tersebut diatas diverifikasi keabsahannya. 

2.3 Formulir (F-2.19) diberikan kepada pemohon untuk diisi dan  

      ditandatangani oleh pemohon. 

2.4 Formulir yang telah diisi dan ditandatangani pemohon 

divalidasi. 

3. Menerbitkan kutipan 

akta perceraian 

3.1 Kutipan aktaperceraian diserahkan kepada pejabat 

pencatat sipil/kepala dinas untuk ditandatangani. 

3.2 Kutipan aktaperceraian yang telah ditandatangani oleh 

pejabat pencatat sipil/kepala dinas diserahkan kembali 

kepada pejabat penanggungjawab. 

3.3 Kutipan aktaperceraian yang telah ditandatangani 

distempel pada tempat tandatangan kepala dinas/pejabat 

pencatat sipil. 

 

4. Melakukan 4.1 Kutipan aktaperceraian diterbitkan dilakukan penginputan 
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perekaman data 

kependudukan 

data kependudukan dalam data base kependudukan di 

kabupaten/kota. 

5. Menyerahkan kutipan 

akta perceraian 

5.1 Kutipan aktaperceraian yang telah ditandatangani dan 

distempel diserahkan kepada klien/pemohon. 

5.2 Bukti tanda terima disiapkan dan diserahkan kepada 

pemohon untuk ditandatangani. 

 

BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 

a. Kontek variabel (range of stetement) 

Kegiatan pencatatan perceraian dimaksudkan untuk mengetahui peristiwa perceraian 

sepasang suami dan istri dilihat dari tempat terjadinya peristiwa perceraiannya, yang 

dapat dibuktikan dengan penerbitan akta perceraian oleh UPTD/Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil. Dengan diterbitkan akta perceraian. Agar tujuan bisa dicapai 

seefektif dan seefisien mungkin, maka kegiatan ini bisa dilakukan secara sistematis. 

 

 

b. Perlengkapan yang diperlukan  

Komputer/Laptop, ATK, instrumen-intrumen pencatatan perceraian, seperti formulir, 

data-data formulir pencatatan perceraian. 

 

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.  

Menganalisa kebijakan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan, serta dapat 

menyusun database kependudukan.  

 

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam 

melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 

1. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendafaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 

1974. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

4. Permendagri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan 

Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi di Desa/Kelurahan 

5. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan 

dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

 

PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 

 

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan  

 

Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit ini harus dinilai menyeluruh, baik 

pada saat menyediakan formulir (F-2.19), buku register akta perceraian dan kutipan 

akta perceraian, memverifikasi dan validasi formulir (F-2.19) yang masuk beserta 

berkas persyaratan, menginput data Formulir (F-2.19) ke dalam SIAK, mencatat dalam 

buku register akta perceraian, mencetak kutipan akta perceraian, menandatangani 

buku register akta perceraian dan kutipan akta perceraian, menyerahkan akta 

perceraian kepada pemohon. 
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2. Kondisi pengujian  

 

Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan unit lain 

yang berkaitan dengan prosedur dalam pengajuan data perceraian atau unit lain yang 

menuntut latihan keterampilan dan pengetahuan yang tercakup pada unit ini. 

Kompetensi pada unit ini tidak dapat diminta sampai seluruh prasyarat dapat dipenuhi. 

 

3. Pengetahuan yang dibutuhkan  

 

Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang 

berbagai regulasi terkait dengan pelaksanaan pencatatan perceraian.  

 

4. Keterampilan yang dibutuhkan 

 

Keterampilan yang dibutuhkan dalam pada unit kompetensi ini adalah keterampilan 

pendataan perceraian dan lembaga pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil, 

sehingga pelaku/penyuluh  akan mampu mengelola pelaksanaan pencatatan 

perceraian dengan baik dan sukses 

 

5. Aspek kritis  

Apabila penanggungjawab tidak melaksanakan verifikasi, validasi dan tata cara 

pencatatan perceraian bagi penduduk WNI sesuai dengan elemen kompetensi, maka 

pelayanan pencatatan perceraian tidak dapat dilanjutkan. 

KOMPETENSI KUNCI  

 

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 

1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 1 

2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 1 

3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 1 

4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 1 

5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 1 

6 Memecahkan masalah 1 

7 Menggunakan teknologi 1 
 

 

Kode Unit KPS.CS02.007.01 

Judul Unit Melakukan pencatatan pembatalan perceraian 

Deskripsi Unit Unit kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan 

menyediakan formulir pembatalan perceraian (F-2.27), 

memverifikasi dan validasi formulir yang masuk beserta berkas 

persyaratan 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk kerja 

1. Menyediakan formulir 

pembatalan 

perceraian 

1.1 Pedoman formulir dan buku diakses; 

1.2 Formulir disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 

 

2. Memverifikasi dan 

validasi formulir yang 

 

6.7 Keperluan pemohon ditanyakan dan cara pengisian formulir 
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masuk beserta 

berkas persyaratan  

yang sesuai dijelaskan sesuai standar lembaga 

6.8 Formulir yang sudah diisi dan berkas persyaratan pemohon 

diminta dan diterima, Berkas persyaratan mencakup: 

 Surat Keterangan pembatalan perceraian. 

 KK dan KTP pasangan suami dan istri. 

 Nama dan Identitas saksi pembatalan perceraian.  

6.9 Persyaratan tersebut diatas diverifikasi keabsahannya. 

6.10 Formulir diberikan kepada penduduk untuk diisi dan 

ditandatangani oleh pemohon. 

6.11 Formulir yang telah diisi dan ditandatangani pemohon 

divalidasi. 

 

 

3. Menerbitkan surat 

keterangan 

Pembatalan 

Perceraian 

3.1 Surat Keterangan Pembatalan Perceraian diserahkan 

kepada pejabat pencatat sipil/kepala dinas untuk 

ditandatangani. 

3.2 Surat Keterangan Pembatalan Perceraian yang telah 

ditandatangani oleh pejabat pencatat sipil/kepala dinas 

diserahkan kembali kepada pejabat penanggungjawab. 

3.3 Surat Keterangan Pembatalan Perceraian yang telah 

ditandatangani distempel pada tempat tandatangan kepala 

dinas/pejabat pencatat sipil. 

 

4. Melakukan perekam 

an data kependuduk 

an 

4.1 Surat keterangan Pembatalan Perceraian yang diterbitkan 

dilakukan penginputan data kependudukan dalam data 

base kependudukan di kabupaten/kota. 

5. Menyerahkan Surat 

Keterangan 

Pembatalan 

Perceraian 

5.1 Surat Keterangan Pembatalan Perceraian yang telah 

ditandatangani dan distempel diserahkan kepada 

klien/pemohon. 

5.2 Bukti tanda terima disiapkan dan diserahkan kepada 

pemohon untuk ditandatangani. 

 

BATASAN VARIABEL (RANGE OFVARIABLES) 

 

a. Kontek variabel (range of stetement) 

Kegiatan pencatatan pembatalan perceraian dimaksudkan untuk mengetahui peristiwa 

pembatalan perceraian pasangan suami dan istri, yang dapat dibuktikan dengan 

penerbitan pencabutan akta perkawinan dan pencatatan surat keterangan pembatalan 

perceraian. Dengan diterbitkan surat keterangan pembatalan perceraian. Agar tujuan 

bisa dicapai seefektif dan seefisien mungkin, maka kegiatan ini bisa dilakukan secara 

sistematis. 

 

b. Perlengkapan yang diperlukan  

Komputer/Laptop, ATK, instrumen-intrumen pencatatan pembatalan perceraian, seperti 

formulir, data-data formulir pembatalan perceraian 

 

 

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.  
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Menganalisa kebijakan terkait penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil, 

serta dapart menyusun database kependudukan  

 

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam 

melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 

1. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendafaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 

1974. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

4. Permendagri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan 

Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi di Desa/Kelurahan 

5. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan 

dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

 

PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 

 

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan  

 

Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit ini harus dinilai menyeluruh, baik 

pada saat menyediakan formulir (F-2.27) surat keterangan pembatalan perceraian, 

buku register akta pembatalan perceraian dan kutipan akta pembatalan perceraian, 

memverifikasi dan validasi formulir (F-2.27) yang masuk beserta berkas persyaratan, 

menginput data Formulir (F-2.27) ke dalam SIAK, mencatat dalam buku register akta 

pembatalan perceraian, mencetak kutipan akta pembatalan perceraian, 

menandatangani buku register akta pembatalan perceraian dan kutipan akta 

pembatalan perceraian, mencabut kutipan akta perkawinan dan menyerahkan surat 

keterangan pembatalan perkawinan kepada pemohon 

 

2. Kondisi pengujian  

 

Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan unit lain 

yang berkaitan dengan prosedur dalam pengajuan data pembatalan perceraian atau 

unit lain yang menuntut latihan keterampilan dan pengetahuan yang tercakup pada unit 

ini. Kompetensi pada unit ini tidak dapat diminta sampai seluruh prasyarat dapat 

dipenuhi. 

 

3. Pengetahuan yang dibutuhkan  

 

Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang 

berbagai regulasi terkait dengan pelaksanaan pembatalan perceraian  

 

4. Keterampilan yang dibutuhkan 

 

Keterampilan yang dibutuhkan dalam pada unit kompetensi ini adalah keterampilan 

pendataan pembatalan perceraian dan lembaga pada bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil, sehingga pelaku/penyuluh  akan mampu mengelola pelaksanaan 
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pencatatan pembatalan perceraian dengan baik dan sukses 

 

5. Aspek kritis  

Apabila penanggungjawab tidak melaksanakan verifikasi, validasi dan tata cara 

pencatatan perceraian sesuai dengan elemen kompetensi, maka pelayanan pencatatan 

pembatalan perceraian tidak dapat dilanjutkan. 

 

KOMPETENSI KUNCI  

 

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 

1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 1 

2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 1 

3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 1 

4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 1 

5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 1 

6 Memecahkan masalah 1 

7 Menggunakan teknologi 1 
 

 

Kode Unit KPS.CS02.008.01 

Judul Unit Melakukan pencatatan pengangkatan anak 

Deskripsi Unit Unit kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan dalam 

mengisi formulir Pelaporan pengangkatan anak (F.2-35), 

memverifikasi dan validasi formulir yang masuk beserta berkas 

persyaratan, mencatat dalam catatan pinggir buku register akta 

kelahiran dan kutipan akta kelahiran, menyerahkan kutipan akta 

kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk kerja 

1. Menyediakan 

formulir 

Pelaporan 

pengangkatan 

anak 

1.1   Pedoman formulir dan buku diakses dan dipelajari; 

1.2 Pedoman formulir dan buku register lama disiapkan 

berdasarkan kebutuhan. 

 

2. Memverifikasi 

dan validasi 

formulir yang 

masuk beserta 

berkas 

persyaratan  

 

 

2.8 Keperluan pemohon ditanyakan dan cara pengisian formulir 

yang sesuai dijelaskan sesuai standar lembaga 

2.9 Formulir yang sudah diisi dan berkas persyaratan pemohon 

diminta dan diterima, Berkas persyaratan mencakup: 

1. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak 

dicek  

2. Kutipan akta kelahirananak dicek 

3. KK pemohon dicek 

4. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) pemohon dicek  

2.10 Persyaratan tersebut diatas diverifikasi keabsahannya. 

2.11 Formulir (F.2-35) diberikan kepada penduduk untuk diisi 

dan ditandatangani oleh pemohon; 

2.12 Formulir (F.2-35) yang telah diisi dan ditandatangani 

pemohon divalidasi. 
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3. Mencatat dalam 

catatan pinggir 

buku register 

akta kelahiran 

dan kutipan akta 

kelahiran 

3.1 Perubahan status anak dicatat dan direkam ke dalam data 

base kependudukan  

3.2 Berkas yang telah diverifikasi dan divalidasi dicatat dalam 

buku register akta kelahiran dan catatan pinggir buku 

register akta kelahiran serta di tandatangani oleh 

penanggungjawab. 

3.3 Stempel /cap dibubuhkan. 

3.4 Kutipan akta kelahiran dan catatan pinggir pada kutipan 

akta kelahiran ditandatangani oleh penanggungjawab 

3.5 Stempel /cap dibubuhkan. 

4. Menyerahkan 

kutipan akta 

kelahiran yang 

telah diberikan 

catatan pinggir 

 

4.1 Kutipan akta kelahiran yang telah dibuat catatan pinggir, 

ditandatangani dan distempel kemudian diserahkan kepada 

klien/pemohon 

4.2 Bukti tanda terima disiapkan dan diserahkan kepada 

pemohon untuk ditandatangani 

BATASAN VARIABEL (RANGE OFVARIABLES) 

a. Kontek variabel (range of statement) 

Kegiatan pencatatan pengangkatan anak dimaksudkan untuk mengetahui peristiwa 

pengangkatan anak dilihat dari tempat terjadinya peristiwa pengangkatan anak, yang 

dapat dibuktikan dengan pembuatan catatan pinggir pada buku register akta kelahiran 

dan kutipan akta kelahiran oleh UPTD/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Dengan dibuatkannya catatan pinggir pada buku register akta kelahiran dan kutipan 

akta kelahiran  maka anak mendapat perlindungan dan pengakuan secara yuridis yang 

berkaitan dengan nama, silsilah dan kewarganegaraan. Agar tujuan bisa dicapai 

seefektif dan seefisien mungkin, maka kegiatan ini bisa dilakukan secara sistematis. 

 

b. Perlengkapan yang diperlukan  

Komputer/Laptop, ATK, instrumen-intrumen kelahiran, seperti formulir, data-data formulir 

pelaporan pengangjkatan anak. 

 

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.  

Menganalisa kebijakan terkait penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil, 

serta dapart menyusun database kependudukan  

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam 

melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 

1. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendafaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 

1974. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

4. Permendagri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan 

Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi di Desa/Kelurahan 

5. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan 

dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 
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PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 

 

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan  

 

Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit ini harus dinilai menyeluruh, baik 

pada saat menyediakan formulir (F-2.35) surat keterangan pengangkatan anak, buku 

register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, memverifikasi dan validasi formulir 

(F-2.35) yang masuk beserta berkas persyaratan, menginput data Formulir (F-2.35) ke 

dalam SIAK, mencatat dalam buku register akta kelahiran yang telah dibuat catatan 

pinggir, mencetak kutipan akta kelahiran, yang ada catatan pinggir menandatangani 

buku register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, menyerahkan kutipan akta 

kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir kepada pemohon 

 

2. Kondisi pengujian  

 

Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan unit lain 

yang berkaitan dengan prosedur dalam pengajuan data catatan pinggir pada kutipan 

akta kelahiran atau unit lain yang menuntut latihan keterampilan dan pengetahuan yang 

tercakup pada unit ini. Kompetensi pada unit ini tidak dapat diminta sampai seluruh 

prasyarat dapat dipenuhi. 

 

 

3. Pengetahuan yang dibutuhkan  

 

Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang 

berbagai regulasi terkait dengan pelaksanaan catatan pinggir pada kutipan akta 

kelahiran.  

 

4. Keterampilan yang dibutuhkan 

 

Keterampilan yang dibutuhkan dalam pada unit kompetensi ini adalah keterampilan 

pendataan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir dan lembaga 

pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga pelaku/penyuluh  akan 

mampu mengelola pelaksanaan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan 

pinggir dengan baik dan sukses 

 

5. Aspek kritis  

- 

 

KOMPETENSI KUNCI  

 

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 

1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 1 

2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 1 

3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 1 

4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 1 
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5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 1 

6 Memecahkan masalah 1 

7 Menggunakan teknologi 1 
 

 

Kode Unit KPS.CS02.009.01 

Judul Unit Melakukan pencatatan pengakuan anak  

Deskripsi Unit Unit kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan 

menyediakan formulir  pelaporan pengakuan anak (F.2-38) dan 

surat pernyataan pengakuan anak  (F.2-39), memverifikasi dan 

validasi formulir          (F-2.39) yang masuk beserta berkas 

persyaratan, menginput data Formulir (F-2.39) ke dalam Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), mencatat dalam 

buku register akta kelahiran dan register pengangkatan anak 

Mencatat dalam buku register pengakuan anak dan kutipan akta 

pengakuan anak, menandatangani buku register akta kelahiran 

dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir 

serta buku register pengakuan anak dan kutipan akta pengakuan 

anak ,menyerahkan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan 

catatan pinggir  dan kutipan akta pengakuan anak kepada 

pemohon. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk kerja 

1. Menyediakan 

formulir  pelaporan 

pengakuan anak 

(F.2-38) dan surat 

pernyataan 

pengakuan anak  

(F.2-39)  

1.1. Pedoman Formulir (F-2.38), dan surat pernyataan 

pengakuan anak  (F.2-39)  diakses dan dipelajari; 

1.2. Formulir (F-2.39), buku register akta pengakuan anak dan 

kutipan akta pengakuan anak disediakan berdasarkan 

kebutuhan;  

1.3. Nomor kendali buku register akta pengakuan anak dan 

kutipan akta pengakuan anak diminta dari pusat; 

2. Memverifikasi dan 

validasi formulir   

(F.2_38) dan (F-

2.39) yang masuk 

beserta berkas 

persyaratan  

2.1. Pemohon disambut, keperluannya ditanyakan, serta cara 

pengisian formulir dijelaskan  sesuai dengan standar 

lembaga. 

2.2. Berkas persyaratan pemohon diminta dan diterima, sebagai 

berikut: 

2.2.1. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala 

Desa/Lurah; 

2.2.2. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang 

disetujui ibu kandung; 

2.2.3. Kartu Keluarga orang tua;  

2.2.4. Kartu Tanda Penduduk orang tua; 

2.2.5. Kutipan akta kelahiran. 

2.3. Persyaratan tersebut di atas diverifikasi keabsahannya. 

2.4. Formulir (F.2-38) dan (F.2-39) yang telah diisi diterima oleh 

petugas pada UPTD/Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil; 

2.5. Formulir (F-2.38) diajukan kepada pejabat 

penanggungjawab untuk diverifikasi dan divalidasi. 

2.6. Formulir (F-2.38) yang telah diverifikasi dan divalidasi diparaf 
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oleh pejabat penanggungjawab. 

2.7. Formulir (F-2.38) yang telah diparaf diajukan ke petugas 

operator. 

3. Menginput data 

Formulir (F-2.38) ke 

dalam Sistem 

Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

(SIAK) 

3.1. Formulir (F-2.38) dan berkas persyaratan yang diterima 

oleh operator diinput ke dalam SIAK. 

3.2. Draft Kutipan akta pengakuan anak dicetak. 

3.3. Kutipan akta pengakuan anak yang telah dicetak 

diserahkan kepada pejabat penanggungjawab untuk 

diverifikasi dan divalidasi. 

3.4. Kutipan akta kelahiran yang sudah diverifikasi dan divalidasi 

diparaf oleh pejabat penanggungjawab. 

4. Mencatat dalam 

buku register akta 

kelahiran dan 

kutipan akta 

kelahiran  

4.1. Data yang sudah diinput dalam SIAK dicatat dan dibuatkan 

catatan pinggir dalam buku register akta kelahiran dan 

kutipan akta kelahiran; 

 

 

4.2. Buku register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran 

yang telah dibuatkan catatan pinggir diparaf oleh pejabat 

penanggung jawab. 

5. Mencatat dalam 

buku register 

pengakuan anak 

dan kutipan akta 

pengakuan anak  

5.1. Data yang sudah diinput dalam SIAK dicatat dalam buku 

register pengakuan anak dan kutipan akta pengakuan anak 

dengan tinta basah; 

5.2. Buku register pengakuan anak dan kutipan pengakuan anak 

yang telah ditulis dengan tinta basah diparaf oleh pejabat 

penanggung jawab.. 

6. Menandatangani 

buku register akta 

kelahiran dan 

kutipan akta 

kelahiran yang telah 

diberikan catatan 

pinggir serta buku 

register pengakuan 

anak dan kutipan 

akta pengakuan 

anak  

6.1. Buku register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran 

yang telah dibuatkan catatan pinggir dan Buku Register 

Akta Pengakuan Anak dan Kutipan Akta Pengakuan Anak 

diserahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk ditandatangani; 

6.2. Buku register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran 

yang telah ditandatangani oleh pejabat pencatat sipil 

diserahkan kembali kepada pejabat penanggungjawab. 

7. Menyerahkan 

kutipan akta 

kelahiran yang telah 

diberikan catatan 

pinggir  dan kutipan 

akta pengakuan 

anak kepada 

pemohon 

7.1. Buku register akta kelahiran dan Pengakuan Anak yang 

telah ditandatangani dan distempel, disimpan di 

UPTD/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

7.2. Kutipan akta kelahiran yang  telah dibuatkan catatan pinggir 

dan kutipan Akta Pengakuan Anak yang telah 

ditandatangani dan distempel, disampaikan kepada 

pemohon. 

7.3. Bukti tanda terima disiapkan dan diserahkan kepada 

pemohon, untuk ditandatangani. 

BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 

a. Kontek variabel (range of stetement) 

Kegiatan pencatatan pengakuan anak dimaksudkan untuk mengetahui peristiwa 
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pengakuan anak dilihat dari tempat terjadinya peristiwa pengakuan anak, yang 

diwujudkan dengan diterbitkan kutipan akta pengakuan anak dan dibuatkan catatan 

pinggir pada akta kelahiran oleh UPTD/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Dengan diterbitkan akta pengakuan anak dan catatan pinggir pada kutipan akta 

kelahiran, maka anak mendapat perlindungan dan pengakuan secara yuridis yang 

berkaitan dengan nama, silsilah dan kewarganegaraan. Agar tujuan bisa dicapai 

seefektif dan seefisien, diharapkan masyarakat berpartisipasi aktif dengan pelayanan 

yang profesional dan sistematis. 

 

b. Perlengkapan yang diperlukan  

Komputer/Laptop, ATK, instrumen-instrumen kelahiran, seperti formulir, buku register 

pengakuan anak, kutipan akta pengakuan anak, register akta kelahiran serta kutipan 

akta kelahiran dan berkas persyaratan pelaporan pencatatan pengakuan anak 

 

e. Tugas yang harus dilakukan untuk melakukan pencatatan pengakuan anak, meliputi : 

1. Menyiapkan formulir (F-2.38 dan F-2.39), buku register akta kelahiran, kutipan akta 

kelahiran, buku register akta pengakuan anak dan kutipan akta pengakuan anak 

2. Menguasai tata cara verifikasi dan validasi formulir (F-2.38) dan (F-2.39) yang 

masuk beserta berkas persyaratan  

3. Menguasai tata cara pengisian formulir permohonan akta pengakuan anak; 

4. Menginput data Formulir (F-2.38) ke dalam Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK) 

5. Menguasai tata cara menginput data ke dalam Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan; 

6. Membuat catatan pinggir pada buku register akta kelahiran dan kutipan akta 

kelahiran; 

7. Mencatat dalam buku register akta pengakuan anak  

8. Menandatangani buku register akta pengakuan anak dan kutipan akta pengakuan 

anak 

9. Menyerahkan kutipan akta kelahiran yang telah dibuatkan catatan pinggir dan 

kutipan akta pengakuan anak kepada pemohon 

 

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam 

melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 

1974. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 

Anak. 

4. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendafaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

5. Permendagri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan, dan 

Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi.  

6. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan 

dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 
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PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 

 

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan  

 

Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit ini harus dinilai menyeluruh, baik 

pada saat menyediakan formulir pelaporan pengakuan anak (F-2.38) dan surat 

keterangan pengakuan anak (F-2.39), buku register akta kelahiran dan catatan pinggir 

pada kutipan akta kelahiran, memverifikasi dan validasi formulir (F-2.38) dan (F-2.39) 

yang masuk beserta berkas persyaratan, menginput data Formulir (F-2.38) dan (F-2.39) 

ke dalam SIAK, mencatat dalam buku register akta pengakuan anak, mencetak kutipan 

akta pengakuan anak, Menandatangani buku register akta kelahiran dan kutipan akta 

kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir serta buku register pengakuan anak dan 

kutipan akta pengakuan anak, menyerahkan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan 

catatan pinggir  dan kutipan akta pengakuan anak kepada pemohon. 

 

2. Kondisi pengujian  

 

Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan unit lain 

yang berkaitan dengan prosedur dalam pengajuan data pengakuan anak atau unit lain 

yang menuntut latihan keterampilan dan pengetahuan yang tercakup pada unit ini. 

Kompetensi pada unit ini tidak dapat diminta sampai seluruh persyaratan dapat 

dipenuhi. 

 

 

3. Pengetahuan yang dibutuhkan  

 

Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang 

berbagai regulasi terkait dengan pelaksanaan pencatatan pelaporan pengakuan anak.  

 

4. Keterampilan yang dibutuhkan 

 

a. Verifikasi dan validasi berkas persyaratan pencatatan pelaporan pengakuan anak. 

b. Pelayanan yang profesional dan sistematis. 

c. Penginputan database pencatatan pelaporan pengakuan anak. 

d. Pendokumentasi buku register akta pengakuan anak kelahiran dan berkas 

persyaratannya.  

 

5. Aspek kritis  

 

Apabila penanggungjawab tidak melaksanakan verifikasi, validasi dan tata cara 

pencatatan pengakuan anak sesuai dengan elemen kompetensi, maka pelayanan 

pencatatan kelahiran tidak dapat dilanjutkan. 

 

 

KOMPETENSI KUNCI  

 

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 

1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 1 
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2. Mengkomunikasikan ide dan informasi 1 

3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 1 

4. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 1 

5. Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 1 

6. Memecahkan masalah 1 

7. Menggunakan teknologi 1 
 

 

Kode Unit KPS.CS02.010.01 

Judul Unit Melakukan pencatatan pengesahan anak 

Deskripsi Unit Unit kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan 

menyediakan formulir  pelaporan pengesahan anak (F.2-40), 

memverifikasi dan validasi formulir (F-2.40) yang masuk beserta 

berkas persyaratan, menginput data Formulir (F-2.40) ke dalam 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), mencatat 

dalam buku register akta perkawinan, dan memberikan catatan 

pinggir pada akta kelahiran baik di register maupun di kutipan 

akta kelahirannya (CP F-2.11), dan menyerahkan kutipan akta 

kelahiran kepada pemohon. 

 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk kerja 

8. Menyediakan 

formulir  pelaporan 

pengesahan anak 

(F.2-40) 

8.1. Pedoman Formulir (F-2.40) diakses dan dipelajari; 

8.2. Formulir pelaporan pengesahan anak (F-2.40) disediakan. 

9. Memverifikasi dan 

memvalidasi isian 

formulir (F.2-40) 

yang masuk beserta 

berkas persyaratan  

9.1. Pemohon disambut dan cara pengisian Formulir (F.2-40) 

dijelaskan sesuai standar lembaga 

9.2. Formulir (F.2-40) diberikan kepada pemohon untuk diisi dan 

ditandatangani; 

9.3. Formulir pelaporan pengesahan anak (F-2.40) dan berkas 

persyaratan diminta dan diterima, Berkas persyaratan 

mencakup: 

9.3.1. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala 

Desa/Lurah; 

9.3.2. Kutipan Akta Kelahiran; 

9.3.3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan; 

9.3.4. Fotokopi KK; dan 

9.3.5. Fotokopi KTP pemohon. 

 

9.4. Formulir pelaporan pengesahan anak dan berkas 

persyaratan tersebut di atas diverifikasi dan divalidasi 

keabsahannya. 

9.5. Isian Formulir pelaporan pengesahan anak dan berkas 

persyaratan diajukan kepada pejabat pencatatan sipil untuk 

ditandatangani; 

9.6. Isian Formulir (F-2.40) rekam ke dalam SIAK. 

10. Mencatat dalam 

register akta 

10.1. Register akta perkawinan diisi dan dituliskan nama anak-

anak yang disahkan. 
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perkawinan dan 

memberikan catatan 

pinggir pada akta 

kelahiran 

 

10.2. Register akta kelahiran anak-anak yang disahkan 

diberikan catatan pinggir. 

10.3. Kutipan akta kelahiran anak-anak yang disahkan 

diberikan catatan pinggir. 

11. Menandatangani 

catatan pinggir pada 

buku register akta 

kelahiran dan 

kutipan akta 

kelahiran  

11.1. Catatan pinggir pada buku register akta kelahiran dan 

kutipan akta kelahiran diserahkan kepada Pejabat 

Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil untuk ditandatangani; 

11.2. Catatan pinggir pada buku register akta kelahiran dan 

kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani oleh 

pejabat pencatatan sipil diserahkan kembali kepada pejabat 

penanggungjawab. 

12. Menyerahkan 

kutipan akta 

kelahiran yang telah 

diberikan catatan 

pinggir pengesahan 

anak kepada 

pemohon 

12.1. Register akta kelahiran yang telah diberikan catatan 

pinggir  yang telah ditandatangani dan distempel, disimpan 

di UPTD/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

12.2. Kutipan akta kelahiran yang telah dibuatkan catatan 

pinggir yang telah ditandatangani dan distempel, 

disampaikan kepada pemohon. 

12.3. Bukti tanda terima disiapkan dan diserahkan kepada 

pemohon, untuk ditandatangani. 

BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 

b. Kontek variabel (range of stetement) 

Kegiatan pencatatan pengesahan anak dimaksudkan untuk mengetahui peristiwa 

pengesahan anak yang diwujudkan dengan penulisan anak-anak yang disahkan pada 

buku register akta perkawinan dan pemberian catatan pinggir pengesahan anak pada 

buku register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran oleh UPTD/Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta kelahiran anak yang 

disahkan. 

 

Dalam hal saat pencatatan perkawinan tidak dilaporkan nama anak-anak yang disahkan 

sehingga tidak tercatat dalam register akta perkawinan, maka pencatatannya dilakukan 

dalam bentuk catatan pinggir pada register akta perkawinan (CP F-2.12) dan pemberian 

catatan pinggir pada akta kelahiran baik di register akta kelahiran maupun di kutipan 

akta kelahirannya (CP F-2.13) oleh UPTD/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

yang menerbitkan akta kelahiran anak yang disahkan.  

 

Dengan diberikannya catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang disahkan, maka 

anak mendapat perlindungan dan pengakuan secara yuridis yang berkaitan dengan 

nama, silsilah dan kewarganegaraan. Agar tujuan bisa dicapai seefektif dan seefisien, 

diharapkan masyarakat berpartisipasi aktif dengan pelayanan yang profesional dan 

sistematis. 

 

b. Perlengkapan yang diperlukan 

Komputer/Laptop, ATK, instrumen-instrumen pengesahan anak, seperti formulir, buku 

register akta perkawinan, buku register akta kelahiran, kutipan akta kelahiran, dan 

berkas persyaratan pelaporan pengesahan anak. 
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f. Tugas yang harus dilakukan untuk melakukan pencatatan pengesahan anak, meliputi: 

10. Menyiapkan formulir permohonan pengesahan anak (F-2.40), buku register 

akta perkawinan, buku register akta kelahiran, kutipan akta kelahiran; 

11. Menguasai tata cara verifikasi dan validasi formulir F-2.40 yang masuk beserta 

berkas persyaratan;  

12. Menguasai tata cara pengisian formulir F-2.40; 

13. Merekam isian Formulir F-2.40 ke dalam Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK); 

14. Menguasai tata cara menginput data ke dalam Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan; 

15. Mencatat dalam buku register akta perkawinan; 

16. Membuat catatan pinggir pada buku register akta kelahiran dan kutipan akta 

kelahiran; 

17. Menandatangani catatan pinggir pada buku register akta kelahiran dan kutipan akta 

kelahiran;  

18. Menyerahkan kutipan akta kelahiran yang telah dibuatkan catatan pinggir kepada 

pemohon; 

19. Menyimpan register akta perkawinan dan register akta kelahiran yang telah 

diberikan catatan pinggir. 

 

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam 

melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia. 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 

1974. 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 

Anak. 

14. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendafaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

15. Permendagri Nomor 18 Tahun 2010 tentang PedomanPengangkatan, 

danPemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas 

Registrasi. 

16. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan 

dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

 

e. Istilah-Istilah Penting 

Persyaratan untuk mengurus pengesahan anak  dapat diakses pada Peraturan 

Presiden No 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil. Istilah-istilah ini mencakup: 

1. Pengesahan anak adalah  pengesahan status seorang anak yang lahir di luar 

ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua 

anak tersebut. 
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2. Kewajiban melaporkan dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak 

membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang 

sah. 

3. Persyaratan pengesahan anak terdiri dari :  

f. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah; 

g. Kutipan Akta Kelahiran; 

h. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan; 

i. Fotokopi KK; dan 

j. Fotokopi KTP pemohon. 

 

Pejabat yang berwenang 

1. Pejabat di kelurahan; 

2. Pejabat penanggung jawab; 

3. Pejabat Pencatatan Sipil. 

 

Formulir dan format catatan pinggir pengesahan anak dapat diakses dan dipelajari pada 

Permendagri No 19 Tahun 2011 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 

 

Blangko Register Akta Perkawinan, Kutipan Akta Perkawinan, Register Akta Kelahiran dan 

Kutipan Akta Kelahiran dapat diakses dan dipelajari pada Permendagri Nomor 94 Tahun 

2003 tentang Spesifikasi Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Blangko Akta 

Catatan Sipil.  

 

PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 

 

6. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan  

 

Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit ini harus dinilai menyeluruh, baik 

pada saat menyediakan formulir pelaporan pengesahan anak (F-2.40), buku register 

akta kelahiran dan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran, memverifikasi dan 

validasi formulir (F-2.40) yang masuk beserta berkas persyaratan, menginput data 

Formulir (F-2.40) ke dalam SIAK, mencatat dalam buku register akta perkawinan, 

membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dan 

menandatangani buku register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang telah 

diberikan catatan pinggir, serta menyerahkan kutipan akta kelahiran yang telah 

diberikan catatan pinggir kepada pemohon. 

 

7. Kondisi pengujian  

 

Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan unit lain 

yang berkaitan dengan prosedur dalam pengajuan data pengesahan anak atau unit lain 

yang menuntut latihan keterampilan dan pengetahuan yang tercakup pada unit ini. 

Kompetensi pada unit ini tidak dapat diminta sampai seluruh persyaratan dapat 

dipenuhi. 

 

8. Pengetahuan yang dibutuhkan  
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Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang 

berbagai regulasi terkait dengan pelaksanaan pencatatan pelaporan pengesahan anak. 

 

9. Keterampilan yang dibutuhkan 

 

e. Verifikasi dan validasi berkas persyaratan pencatatan pelaporan pengesahan anak. 

f. Pelayanan yang profesional dan sistematis. 

g. Penginputan database pencatatan pelaporan pengesahan anak. 

h. Pendokumentasian buku register akta perkawinan dan buku register akta kelahiran 

dan kutipan akta kelahiran dan berkas persyaratannya. 

 

 

10. Aspek kritis  

 

Apabila penanggungjawab tidak melaksanakan verifikasi, validasi dan tata cara 

pencatatan pengesahan sesuai dengan elemen kompetensi, maka pelayanan 

pengesahan anak tidak dapat dilanjutkan. 

Pengesahan anak dapat dilakukan pencatatan bagi orang tua yang agamanya 

membenarkan adanya pengesahan anak. 

 

KOMPETENSI KUNCI  

 

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 

1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 1 

2. Mengkomunikasikan ide daninformasi 1 

3. Merencanakandanmengorganisasikankegiatan 1 

4. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 1 

5. Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 1 

6. Memecahkanmasalah 1 

7. Menggunakanteknologi 1 
 

 
Kode Unit KPS.CS02.011.01 

Judul Unit Melakukan pelaporan perubahan nama 

Deskripsi Unit Unit kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan 

menyediakan Formulir Pelaporan Perubahan Nama (F-2.41), 

memverifikasi dan validasi isian formulir yang masuk beserta 

berkas persyaratan, mencatat dalam catatan pinggir buku 

register akta-akta catatan sipil, menyerahkan kutipan akta-akta 

catatan sipil yang telah diberikan catatan pinggir 

 

ElemenKompetensi Kriteria Unjuk kerja 

1. Menyediakan 

Formulir 

Pelaporan 

Perubahan 

Nama (F-2.41) 

1.1   Pedoman formulir (F-2.41) dan buku diakses dan dipelajari; 

1.2 Formulir (F-2.41) dan buku disiapkan. 
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2. Memverifikasi 

dan memvalidasi 

isian formulir 

yang masuk 

beserta berkas 

persyaratan  

 

 

 

1.1 Pemohon disambut dan cara pengisian formulir formulir (F-

2.41 dijelaskan sesuai standar lembaga 

1.2 Formulir Pelaporan Perubahan Nama diberikan kepada 

pemohon untuk diisi dan ditandatangani; 

1.3 Formulir yang sudah diisi  dan berkas persyaratan 

pemohon diminta dan diterima, Berkas persyaratan 

mencakup: 

2.1.1 Salinan penetapan dari pengadilan negeri di periksa. 

2.1.2 Kutipan akta-akta catatan sipil. 

2.1.3 KK pemohon. 

2.1.4 Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) pemohon. 

1.4 Formulir dan berkas persyaratan tersebut di atas diverifikasi 

dan divalidasi keabsahannya. 

1.5 Isian Formulir Pelaporan Perubahan Nama dan berkas 

persyaratan diajukan kepada pejabat berwenang untuk 

ditandatangani 

1.6 Formulir Pelaporan Perubahan Nama yang telah 

ditandatangani beserta berkas persyaratan diteruskan 

kepada pejabat berwenang di UPTD/Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil. 

3. Mencatat dalam 

catatan pinggir 

buku register 

akta-akta catatan 

sipil 

1.1. Perubahan nama dicatat dan direkam ke dalam data base 

kependudukan.  

1.2. Berkas yang telah diverifikasi dan divalidasi dicatat dalam 

catatan pinggir buku register akta-akta catatan sipil dan 

kutipan akta-akta catatan sipil serta di tandatangani oleh 

penanggungjawab. 

1.3. Stempel /cap dibubuhkan. 

 

4. Menyerahkan 

kutipan akta-akta 

catatan sipil yang 

telah diberikan 

catatan pinggir 

 

4.1. Kutipan akta-akta catatan sipil yang telah dibuat catatan 

pinggir, ditandatangani dan distempel kemudian diserahkan 

kepada klien/pemohon. 

4.2. Bukti tanda terima disiapkan dan diserahkan kepada 

pemohon untuk ditandatangani. 

 

 

BATASAN VARIABEL (RANGE OFVARIABLES) 

 

a. Kontek variabel (range of stetement) 

Kegiatan pelaporan perubahan nama dimaksudkan untuk mengetahui peristiwa 

pelaporan perubahan nama dilihat dari tempat terjadinya peristiwa perubahan nama, 

yang dapat dibuktikan dengan penerbitan akta-akta catatan sipil yang telah diberikan 

catatan pinggir oleh UPTD/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan 

diterbitkan akta-akta catatan sipil maka anak mendapat perlindungan dan pengakuan 

secara yuridis yang berkaitan dengan nama, silsilah dan kewarganegaraan. Agar tujuan 

bisa dicapai seefektif dan seefisien mungkin, maka kegiatan ini bias dilakukan secara 

sistematis. 

 

b. Perlengkapan yang diperlukan  
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Komputer/Laptop, ATK, instrumen-intrumen perubahan nama, seperti formulir, data-data 

formulir pelaporan perubahan nama. 

 

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.  

Menganalisa kebijakan terkait penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil, 

serta dapat menyusun database kependudukan 

 

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam 

melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia. 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendafaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 

1974. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

8. Permendagri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan 

Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi di Desa/Kelurahan 

9. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan 

dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

 

 

d. Istilah-istilah penting 

Persyaratan untuk mengurus perubahan nama  dapat diakses pada Peraturan Presiden 

No 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil. Persyaratan ini mencakup: 

5. Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri 

tempat pemohon. 

6. Pencatatan perubahan nama dilakukan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan 

akta pencatatan sipil selambat-lambatnya 30 hari sejak keluarnya salinan pengadilan 

negeri oleh penduduk. 

 

Pejabat yang berwenang 

4. Pejabat di kelurahan.  

5. Pejabat penanggung jawab. 

6. Pejabat pencatatan sipil. 

 

Formulir Perubahan Nama dapat diakses dan dipelajari pada Permendagri No 19 Tahun 

2011 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil 

 

Format catatan pinggir buku register akta-akta catatan sipil dapat diakses dan dipelajari 

pada Permendagri No 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Blanko dan Blanko Register Akta 

dan Kutipan  
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PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 

 

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan  

 

Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit ini harus dinilai menyeluruh, baik 

pada saat menyediakan formulir (F-2.41), memverifikasi dan validasi formulir yang 

masuk beserta berkas persyaratan, mencatat dalam catatan pinggir buku register akta-

akta catatan sipil, Menyerahkan kutipan akta-akta catatan sipil yang telah diberikan 

catatan pinggir 

 

2. Kondisi pengujian  

 

Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan unit lain 

yang berkaitan dengan prosedur dalam pengajuan data perubahan nama atau unit lain 

yang menuntut latihan keterampilan dan pengetahuan yang tercakup pada unit ini. 

Kompetensi pada unit ini tidak dapat diminta sampai seluruh prasyarat dapat dipenuhi. 

 

3. Pengetahuan yang dibutuhkan  

 

Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang 

berbagai regulasi terkait dengan pelaksanaan perubahan nama. 

 

4. Keterampilan yang dibutuhkan 

 

Keterampilan yang dibutuhkan dalam pada unit kompetensi ini adalah keterampilan 

pendataan perubahan nama dan lembaga pada bidang kependudukan dan pencatatan 

sipil, sehingga pelaku/penyuluh akan mampu mengelola pelaksanaan perubahan nama 

dengan baik dan sukses 

 

5. Aspek kritis  

Apabila penanggungjawab tidak melaksanakan verifikasi, validasi dan tata cara 

pencatatan perubahan nama sesuai dengan elemen kompetensi, maka pelayanan 

perubahan nama tidak dapat dilanjutkan. 

 

 

KOMPETENSI KUNCI  

 

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 

1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 1 

2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 1 

3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 1 

4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 1 

5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 1 

6 Memecahkan masalah 1 

7 Menggunakan teknologi 1 
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Kode Unit KPS.CS02.012.01 

Judul Unit Melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya 

Deskripsi Unit Unit kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan 

menyediakan formulir pelaporan peristiwa penting lainnya (F-

2.48), memverifikasi dan validasi formulir yang masuk beserta 

berkas persyaratan, mencatat dalam catatan pinggir buku 

register akta-akta catatan sipil, menyerahkan kutipan akta-akta 

catatan sipil yang telah diberikan catatan pinggir 

ElemenKompetensi Kriteria Unjuk kerja 

1. Menyediakan 

formulir 

Pelaporan 

peristiwa penting 

lainnya 

1.1   Pedoman formulir F-2.48 dan blanko register buku diakses 

dan   

  dipelajari; 

1.2 Pedoman formulir dan buku disiapkan. 

 

2. Memverifikasi 

dan validasi 

formulir yang 

masuk beserta 

berkas 

persyaratan  

 

 

 

 

1.7 Pemohon disambut dan cara pengisian formulir dijelaskan 

sesuai standar lembaga 

1.8 Formulir F-2.48  tentang peristiwa lainnya diberikan kepada 

pemohon untuk diisi dan ditandatangani; 

1.9 Formulir dan berkas persyaratan pemohon diterima, yaitu: 

2.1.5 Salinan penetapan dari pengadilan mengenai 

perubahan peristiwa penting lainnya. 

2.1.6 Kutipan akta-akta catatan sipil. 

2.1.7 Kartu Keluarga pemohon. 

2.1.8 Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) pemohon. 

1.10 Formulir dan berkas persyaratan tersebut di atas diverifikasi 

dan divalidasi keabsahannya. 

1.11 Isian Formulir Pelaporan peristiwa penting lainnya dan 

berkas persyaratan diajukan kepada pejabat berwenang 

untuk ditandatangani 

1.12 Formulir Pelaporan peristiwa penting lainnya yang telah 

ditandatangani beserta berkas persyaratan diteruskan 

kepada pejabat berwenang di UPTD/Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil. 

3. Mencatat dalam 

catatan pinggir 

buku register 

akta-akta catatan 

sipil 

1.1. Pencatatan peristiwa penting lainnya dicatat dan direkam 

ke dalam data base kependudukan  

1.2. Berkas yang telah diverifikasi dan divalidasi dicatat dalam 

catatan pinggir buku register akta-akta catatan sipil dan 

kutipan akta-akta catatan sipil serta di tandatangani oleh 

kepaladinas. 

1.3. Stempel /cap dibubuhkan. 

 

4. Menyerahkan 

kutipan akta-akta 

catatan sipil yang 

telah diberikan 

catatan pinggir 

 

4.1. Kutipan akta-akta catatan sipil yang telah dibuat catatan 

pinggir, ditandatangani kepala dinas dan distempel 

kemudian diserahkan kepada klien/pemohon. 

4.2. Bukti tanda terima disiapkan dan diserahkan kepada 

pemohon untuk ditandatangani. 
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BATASAN VARIABEL (RANGE OFVARIABLES) 

a. Kontek variabel (range of stetement) 

Kegiatan pencatatan peristiwa penting lainnya dimaksudkan untuk mengetahui 

terjadinya peristiwa penting lainnya, yang dapat dibuktikan dengan pembuatan catatan 

pinggir pada akta-akta catatan sipil oleh UPTD/Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil. Dengan dibuatkannya catatan pinggir maka seseorang mendapat perlindungan 

dan pengakuan secara yuridis yang berkaitan dengan nama, silsilah dan 

kewarganegaraan. Agar tujuan bias dicapai seefektif dan seefisien mungkin, maka 

kegiatan ini bias dilakukan secara sistematis. 

 

b. Perlengkapan yang diperlukan  

Komputer/Laptop, ATK, instrumen-intrumen pencatatan peristiwa penting lainnya, 

seperti formulir, data-data formulir pencatatan peristiwa penting lainnya. 

 

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.  

Menganalisa kebijakan terkait penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil, 

serta dapat menyusun database kependudukan 

 

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam 

melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia. 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendafaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 

1974. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

8. Permendagri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan 

Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi di Desa/Kelurahan 

9. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan 

dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

 

g. Istilah-istilah penting 

Persyaratan untuk mengurus pelaporan peristiwa penting lainnya  dapat diakses pada 

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.  

Persyaratan ini mencakup: 

7. Peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri 

untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. 

 

Pejabat yang berwenang 

 

7. Pejabat di kelurahan  

8. Pejabat penanggung jawab 
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9. Peajabat pencatatan sipil 

 

Formulir peristiwa penting lainnya  dapat diakses dan dipelajari pada Permendagri Nomor 

19 Tahun 2011 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk 

dan pencatatan sipil. 

 

Blangko Register Akta Kelahiran dan Blangko Kutipan Akta Kelahiran dapat diakses dan 

dipelajari pada Permendagri No 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Blanko dan Blanko 

Register Akta dan Kutipan  

 

PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 

 

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan  

 

Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit ini harus dinilai menyeluruh, baik 

pada saat menyediakan formulir pelaporan peristiwa penting lainnya (F-2.48), 

memverifikasi dan memvalidasi formulir yang masuk beserta berkas persyaratan, 

mencatat dalam catatan pinggir buku register akta-akta catatan sipil, menyerahkan 

kutipan akta-akta catatan sipil yang telah diberikan catatan pinggir 

 

2. Kondisi pengujian  

 

Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan unit lain 

yang berkaitan dengan prosedur dalam pengajuan data peristiwa penting lainnya atau 

unit lain yang menuntut latihan keterampilan dan pengetahuan yang tercakup pada unit 

ini. Kompetensi pada unit ini tidak dapat diminta sampai seluruh prasyarat dapat 

dipenuhi. 

 

3. Pengetahuan yang dibutuhkan  

 

Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang 

berbagai regulasi terkait dengan pelaksanaan peristiwa penting lainnya. 

 

4. Keterampilan yang dibutuhkan 

 

Keterampilan yang dibutuhkan dalam pada unit kompetensi ini adalah keterampilan 

pendataan peristiwa penting lainnya dan lembaga pada bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil, sehingga pelaku/penyuluh akan mampu mengelola pelaksanaan 

peristiwa penting lainnya dengan baik dan sukses. 

 

5. Aspek kritis  

Apabila penanggungjawab tidak melaksanakan verifikasi, validasi dan tata cara 

pencatatan catatan pinggir buku register akta-akta catatan sipilsesuai dengan elemen 

kompetensi maka tidak dapat menerbitkan kutipan akta-akta pencatatan sipil yang 

baru. 

 

KOMPETENSI KUNCI  
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NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 

1 Mengumpulkan, menganalisadanmengorganisasikaninformasi 1 

2 Mengkomunikasikan ide daninformasi 1 

3 Merencanakandanmengorganisasikankegiatan 1 

4 Bekerjasamadengan orang lain dankelompok 1 

5 Menggunakan ide-ide danteknikmatematika 1 

6 Memecahkanmasalah 1 

7 Menggunakanteknologi 1 
 

 

Kode Unit KPS.CS02.013.01 

Judul Unit Melakukan pembetulan akta pencatatan sipil 

Deskripsi Unit Unit kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan 

menyediakan Formulir Pelaporan Pembetulan Akta Pencatatan 

Sipil (F-2.49), memverifikasi dan validasi formulir yang masuk 

beserta berkas persyaratan, menerbitkan kutipan akta catatan 

sipil baru serta mencabut register dan kutipan akta pencatatan 

sipil yang lama, menyerahkan kutipan akta pencatatan sipil yang 

baru. 

 

ElemenKompetensi Kriteria Unjuk kerja 

1. Menyediakan 

formulir 

pelaporan 

pembetulan akta 

pencatatan sipil 

1.1 Pedoman formulir F-2.49 dan blanko register diakses dan 

dipelajari. 

1.2 Pedoman formulir F-2.49 dan buku disiapkan. 

 

2. Memverifikasi 

dan validasi 

formulir yang 

masuk beserta 

berkas 

persyaratan 

2.13 Pemohon disambut dan cara pengisian formulir 

dijelaskan sesuai standar lembaga 

2.14 Formulir F-2.49 diberikan kepada pemohon untuk diisi 

dan ditandatangani; 

2.15 Formulir F-2.49 dan berkas persyaratan pemohon diminta 

dan diterima, yaitu: 

1. Dokumen otentik yang menjadi persyaratan 

penerbitan akta pencatatan sipil.  

2. Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat 

kesalahan tulis redaksional. 

2.16 Formulir dan persyaratan tersebut diatas diverifikasi dan 

divalidasi keabsahannya. 

2.17 Isian Formulir Pelaporan pembetulan akta dan berkas 

persyaratan diajukan kepada pejabat berwenang untuk 

ditandatangani 

2.18 Formulir Pelaporan pembetulan akta yang telah 

ditandatangani beserta berkas persyaratan diteruskan 

kepada pejabat berwenang di UPTD/Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil. 
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3. Menerbitkan 

kutipan akta 

pencatatan sipil 

baru serta 

menarik register 

dan kutipan akta 

pencatatan sipil 

yang lama 

3.1 Perubahan pembetulan akta dicatat dan direkam ke dalam 

data base kependudukan  

3.2 Berkas yang telah diverifikasi dan divalidasi dicatat dalam 

buku register dan kutipan akta catatan sipil yang baru serta 

di tandatangani oleh penanggungjawab. 

3.3 Stempel/cap dibubuhkan. 

3.4 Kutipan akta pencatatan sipil yang lama dicabut. 

 

 

4. Menyerahkan 

kutipan akta 

pencatatan sipil 

yang baru 

 

4.1. Kutipan akta pencatatan sipil yang baru yang telah 

ditandatangani dan distempel kemudian diserahkan kepada 

pemohon 

4.2. Bukti tanda terima disiapkan dan diserahkan kepada 

pemohon untuk ditandatangani 

BATASAN VARIABEL (RANGE OFVARIABLES) 

 

a. Kontek variabel (range of stetement) 

Kegiatan pembetulan akta pencatatan sipil dimaksudkan untuk mengetahui terjadinya 

kesalahan tulis redaksional pada akta pencatatan sipil, yang dapat dibuktikan dengan 

penerbitan akta-akta pencatatan sipil yang baru dan menarik akta pencatatan sipil yang 

lama. Dengan diterbitkan akta-akta pencatatan sipil yang baru maka yang bersangkutan 

mendapat perlindungan dan pengakuan secara yuridis. Agar tujuan bisa dicapai 

seefektif dan seefisien mungkin, maka kegiatan ini bias dilakukan secara sistematis. 

 

b. Perlengkapan yang diperlukan  

Komputer/Laptop, ATK, instrumen-intrumen pembetulan akta pencatatan sipil, seperti 

formulir, data-data formulir pelaporan pembetulan akta pencatatan sipil. 

 

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.  

Menganalisa kebijakan terkait penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil, 

serta dapat menyusun database kependudukan. 

 

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam 

melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia. 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendafaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 

1974. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

8. Permendagri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan 

Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi di Desa/Kelurahan 

9. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan 
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dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

 

PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 

 

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan  

 

Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit ini harus dinilai menyeluruh, baik 

pada saat menyediakan formulir pelaporan pembetulan akta pencatatan sipil (F-2.49), 

memverifikasi dan validasi formulir yang masuk beserta berkas persyaratan, 

menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil baru serta mencabut register dan kutipan 

akta pencatatan sipil yang lama, menyerahkan kutipan akta pencatatan sipil yang baru 

 

2. Kondisi pengujian  

 

Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan unit lain 

yang berkaitan dengan prosedur dalam pengajuan data pembetulan akta pencatatan 

sipil atau unit lain yang menuntut latihan keterampilan dan pengetahuan yang tercakup 

pada unit ini. Kompetensi pada unit ini tidak dapat diminta sampai seluruh prasyarat 

dapat dipenuhi. 

 

 

 

3. Pengetahuan yang dibutuhkan  

 

Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang 

berbagai regulasi terkait dengan pelaksanaan pembetulan akta-akta pencatatan sipil. 

 

4. Keterampilan yang dibutuhkan 

 

Keterampilan yang dibutuhkan dalam pada unit kompetensi ini adalah keterampilan 

pendataan pembetulan akta-akta pencatatan sipil dan lembaga pada bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga pelaku/penyuluh akan mampu mengelola 

pelaksanaan pencatatan pembetulan akta dengan baik dansukses 

 

5. Aspek kritis  

 

Apabila penanggungjawab tidak melaksanakan verifikasi, validasi dan tata cara 

pembetulan akta-akta pencatatan sipil sesuai dengan elemen kompetensi maka tidak 

dapat menerbitkan kutipan akta-akta pencatatan sipil yang baru. 

 

KOMPETENSI KUNCI  

 

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 

1 Mengumpulkan, menganalisadanmengorganisasikaninformasi 1 

2 Mengkomunikasikan ide daninformasi 1 

3 Merencanakandanmengorganisasikankegiatan 1 

4 Bekerjasamadengan orang lain dankelompok 1 

5 Menggunakan ide-ide danteknikmatematika 1 
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6 Memecahkanmasalah 1 

7 Menggunakanteknologi 1 
 

 

Kode Unit KPS.CS02.014.01 

Judul Unit Melakukan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil 

Deskripsi Unit Unit kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan 

menyediakan formulir pelaporan pembatalan akta pencatatan 

sipil (F-2.50), memverifikasi dan validasi formulir (F-2.50) yang 

masuk beserta berkas persyaratan, menginput data formulir (F-

2.50) yang sudah diisi ke dalam Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK), membuat catatan pinggir pada register 

akta-akta pencatatan sipil, menandatangani buku register akta-

akta pencatatan sipil, menarik serta mencabut kutipan akta-akta 

pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta-akta pencatatan sipil 

yang baru. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk kerja 

1. Menyediakan 

formulir 

pelaporan 

pembatalan akta 

pencatatan sipil 

(F-2.50) 

 

1.1   Pedoman formulir dan buku diakses dan dipelajari; 

1.2 Pedoman formulir dan buku disiapkan berdasarkan 

kebutuhan. 

 

2. Memverifikasi 

dan validasi 

formulir (F-2.50) 

yang masuk 

beserta berkas 

persyaratan 

1.1. Pemohon disambut dan cara pengisian formulir dijelaskan 

sesuai standar lembaga 

1.2. Formulir (F-2.50) diserahkan kepada pemohon untuk diisi 

dan ditandatangani 

1.3. Formulir (F-2.50) yang telah diisi dan ditandatangani diisi 

beserta berkas persyaratan diminta dan diterima; 

1.4. Formulir (F-2.50) dan berkas yang masuk diverifikasi dan 

divalidasi berdasarkan : 

1.4.1. Penetapan pengadilan mengenai pembatalan 

akta       

                pencatatan sipil dicek; 

1.4.2. KK dan KTP yang bersangkutan dicek; 

1.4.3. Kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan 

dicek. 

3. Membuat catatan 

pinggir pada 

register akta 

pencatatan sipil 

yang dibatalkan 

dan menarik 

serta mencabut 

kutipan aktanya. 

3.1. Perubahan pembatalan akta dicatat dan direkam ke dalam 

data base kependudukan.  

3.2. Berkas yang telah diverifikasi dan divalidasi dicatat dalam 

catatan pinggir buku register akta pencatatan sipil dan di 

tandatangani oleh penanggungjawab. 

3.3. Stempel /cap dibubuhkan. 

3.4. Kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan ditarik dan 

dicabut. 
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4. Menerbitkan dan 

menyerahkan 

kutipan akta 

catatan sipil yang 

baru sesuai 

dengan putusan 

pengadilan 

 

4.1. Kutipan akta pencatatan sipil yang baru yang sesuai 

dengan putusan pengadilan dan telah ditandatangani serta 

distempel diserahkan kepada klien/pemohon. 

4.2. Bukti tanda terima disiapkan dan diserahkan kepada 

pemohon untuk ditandatangani. 

BATASAN VARIABEL (RANGE OFVARIABLES) 

 

b. Kontek variabel (range of stetement) 

Kegiatan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dimaksudkan untuk mengetahui 

adanya pembatalan akta pencatatan sipil, berdasarkan perintah putusan pengadilan. 

Dengan dibatalkannya akta pencatatan sipil yang lama dan menerbitkan akta 

pencatatan sipil yang baru maka yang bersangkutan mendapat perlindungan dan 

pengakuan secara yuridis. Agar tujuan bisa dicapai seefektif dan seefisien mungkin, 

maka kegiatan ini bisa dilakukan secara sistematis. 

 

b. Perlengkapan yang diperlukan  

Komputer/Laptop, ATK, instrumen-intrumen pembetulan akta pencatatan sipil, seperti 

formulir, data-data formulir pelaporan pembatalan akta pencatatan sipil. 

 

d. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.  

Menganalisa kebijakan terkait penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil, 

serta dapat menyusun database kependudukan.  

 

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam 

melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 

10. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendafaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 

1974. 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

13. Permendagri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan 

Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi di Desa/Kelurahan 

14. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan 

dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

 

PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 

 

6. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan  

 

Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit ini harus dinilai menyeluruh, baik 

pada saat menyediakan formulir pelaporan pembatalan akta pencatatan sipil (F-2.50), 

memverifikasi dan validasi formulir yang masuk beserta berkas persyaratan, Membuat 

catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dibatalkan dan menarik serta 

mencabut kutipan aktanya, Menerbitkan dan menyerahkan kutipan akta catatan sipil 
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yang baru sesuai dengan putusan pengadilan. 

 

7. Kondisi pengujian  

 

Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan unit lain 

yang berkaitan dengan prosedur dalam pengajuan data pembatalan akta pencatatan 

sipil atau unit lain yang menuntut latihan keterampilan dan pengetahuan yang tercakup 

pada unit ini. Kompetensi pada unit ini tidak dapat diminta sampai seluruh prasyarat 

dapat dipenuhi. 

 

 

 

8. Pengetahuan yang dibutuhkan  

 

Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang 

berbagai regulasi terkait dengan pelaksanaan pembetulan akta-akta pencatatan sipil.  

 

9. Keterampilan yang dibutuhkan 

 

Keterampilan yang dibutuhkan dalam pada unit kompetensi ini adalah keterampilan 

pendataan pembatalan akta-akta pencatatan sipil dan lembaga pada bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga pelaku/penyuluh  akan mampu 

mengelola pelaksanaan kelahiran di dalam domisili Ibunya bagi penduduk WNI dengan 

baik dan sukses. 

 

10. Aspek kritis  

 

Apabila penanggungjawab tidak melaksanakan verifikasi, validasi dan tata cara 

pembatalan akta-akta pencatatan sipil sesuai dengan elemen kompetensi maka tidak 

dapat menerbitkan kutipan akta-akta pencatatan sipil yang baru. 

 

KOMPETENSI KUNCI  

 

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 

1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 1 

2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 1 

3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 1 

4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 1 

5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 1 

6 Memecahkan masalah 1 

7 Menggunakan teknologi 1 
 

 

Kode Unit KPS.CS02.015.01 

Judul Unit Melaksanakan pencatatan pewarganegaraan akibat 

kelahiran (anak berkewarganegaraan ganda terbatas) 

Deskripsi Unit Unit kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan 

Menyediakan formulir pelaporan untuk memilih 
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kewarganegaraan bagi penduduk warga negara ganda 

terbatas, (F-2.43), memverifikasi dan validasi formulir (F-2.43) 

yang masuk beserta persyaratan, membuat catatan pinggir 

pada register akta kelahiran, menyerahkan kutipan akta 

kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir apabila yang 

bersangkutan memilih warga negara asing.   

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk kerja 

1. Menyediakan 

formulir pelaporan 

untuk memilih 

kewarganegaraan 

bagi penduduk 

warga negara 

ganda terbatas  

(F-2.43) 

1.1 Pedoman formulir (F-2.43) dan buku diakses dan dipelajari; 

1.2 Pedoman formulir (F-2.43) dan buku disediakan  

berdasarkan kebutuhan. 

 

2. Memverifikasi dan 

validasi formulir (F-

2.43) yang masuk 

beserta persyaratan 

 

2.19 Pemohon disambut dan cara pengisian Formulir 

F-2.43 yang sesuai dijelaskan sesuai standar lembaga 

2.20 Formulir F-2.43 diserahkan kepada pemohon 

untuk diisi dan ditandatangani 

2.21  Formulir F-2.43 yang telah diisi dan 

ditandatangani beserta berkas persyaratan pemohon 

diminta. Berkas pesyarataan  adalah sebagai berikut: 

1. SK penegasan status kewarganegaraan dari 

kementerian hukum dan HAM diperiksa 

keabsahannya.  

2. Kutipan Akta kelahiran dicek. 

3. KK dan KTP yang bersangkutan dicek.  

2.22 Persyaratan tersebut diatas diverifikasi 

keabsahannya. 

2.23 Formulir diberikan kepada penduduk untuk diisi dan 

ditandatangani oleh pemohon. 

2.24 Formulir yang telah diisi dan ditandatangani pemohon 

divalidasi. 

3. Membuat catatan 

pinggir pada 

register akta 

kelahiran. 

3.1. Perubahan status kewarganegaraan dicatat dan direkam ke 

dalam data base kependudukan  

3.2. Berkas yang telah diverifikasi dan divalidasi dicatat dalam 

catatan pinggir buku register akta kelahiran dan kutipan 

akta kelahiran serta ditandatangani oleh kepala dinas. 

3.3. Stempel /cap dibubuhkan. 

4. Menyerahkan 

kutipan akta 

kelahiran yang telah 

diberikan catatan 

pinggir apabila yang 

bersangkutan 

memilih warga 

4.1. Kutipan akta catatan sipil yang telah diberi catatan pinggir 

dan telah ditandatangani serta distempel kemudian 

diserahkan kepada klien/pemohon 

4.2. Bukti tanda terima disiapkan dan diserahkan kepada 

pemohon untuk ditandatangani 
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negara asing 

 

 

BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 

 

c. Kontek variabel (range of stetement) 

Kegiatan pencatatan pewarganegaraan akibat kelahiran (anak berkewarganegaraan 

ganda terbatas) dimaksudkan untuk mengetahui adanya anak berkewarganegaraan 

ganda terbatas sampai usia 18 tahun. Apabila yang bersangkutan memilih 

kewarganegaraan asing maka akan dibuatkan catatan pinggir pada register akta 

kelahiran dan kutipan akta kelahiran. Dengan dibuatkannya catatan pinggir pada 

register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran maka yang bersangkutan mendapat 

perlindungan dan pengakuan secara yuridis. Agar tujuan bisa dicapai seefektif dan 

seefisien mungkin, maka kegiatan ini bisa dilakukan secara sistematis. 

 

b. Perlengkapan yang diperlukan  

Komputer/Laptop, ATK, instrumen-intrumen pembetulan akta pencatatan sipil, seperti 

formulir, data-data formulir pelaporan untuk memilih kewarganegaraan bagi penduduk 

warga negara ganda terbatas. 

 

e. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.  

Menganalisa kebijakan terkait penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil, 

serta dapat menyusun database kependudukan.  

 

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam 

melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 

15. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendafaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 

1974. 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

18. Permendagri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan 

Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi di Desa/Kelurahan 

19. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan 

dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

 

PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 

 

11. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan  

 

Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit ini harus dinilai menyeluruh, baik 

pada saat menyediakan formulir pelaporan untuk memilih kewarganegaraan bagi 

penduduk warga negara ganda terbatas (F-2.43), memverifikasi dan validasi formulir 

(F-2.43) yang masuk beserta persyaratan, membuat catatan pinggir pada register akta 

kelahiran, menyerahkan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir 

apabila yang bersangkutan memilih warga negara asing. 
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12. Kondisi pengujian  

 

Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan unit lain 

yang berkaitan dengan prosedur dalam pengajuan data pelaporan penduduk warga 

negara ganda terbatas atau unit lain yang menuntut latihan keterampilan dan 

pengetahuan yang tercakup pada unit ini. Kompetensi pada unit ini tidak dapat diminta 

sampai seluruh prasyarat dapat dipenuhi. 

 

13. Pengetahuan yang dibutuhkan  

 

Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang 

berbagai regulasi terkait dengan pelaksanaan pencatatan pelaporan 

kewargarganegaraan.  

 

14. Keterampilan yang dibutuhkan 

 

Keterampilan yang dibutuhkan dalam pada unit kompetensi ini adalah keterampilan 

pendataan pelaporan kewargarganegaraan dan lembaga pada bidang kependudukan 

dan pencatatan sipil, sehingga pelaku/penyuluh  akan mampu mengelola pelaksanaan 

pencatatan pelaporan kewargarganegaraan dengan baik dan sukses. 

 

15. Aspek kritis  

 

Apabila penanggungjawab tidak melaksanakan verifikasi, validasi dan tata cara 

pencatatan pelaporan kewargarganegaraan sesuai dengan elemen kompetensi maka 

tidak dapat menerbitkan kutipan akta-akta pencatatan sipil yang baru. 

 

 

KOMPETENSI KUNCI  

 

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 

1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 1 

2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 1 

3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 1 

4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 1 

5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 1 

6 Memecahkan masalah 1 

7 Menggunakan teknologi 1 
 

 

Kode Unit KPS.CS02.016.01 

Judul Unit Melakukan pencatatan perolehan status kewarganegaraan 

Indonesia (naturalisasi dan anak  berkewargaan negara 

terbatas) 

Deskripsi Unit Unit kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan menyiapkan 
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formulir pelaporan perubahan status (F-2.42), memverifikasi dan 

validasi formulir (F-2.42) yang masuk beserta berkas 

persyaratan, membuat catatan pinggir pada register akta 

pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, menerbitkan 

dan menyerahkan kutipan akta pencatatan sipil yang telah 

diberikan catatan pinggir. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk kerja 

1. Menyediakan formulir 

pelaporan perubahan 

status (F-2.42) 

 

1.1   Pedoman formulir (F-2.42) dan buku diakses dan 

dipelajari; 

1.2 Pedoman formulir (F-2.42) dan buku disiapkan. 

 

2. Memverifikasi dan 

validasi formulir (F-

2.42) yang masuk 

beserta berkas 

persyaratan 

 

2.25 Pemohon disambut dan cara pengisian formulir 

dijelaskan sesuai dengan standar lembaga. 

2.26 Berkas persyaratan pemohon diminta dan 

diterima, sebagai berikut: 

1. Salinan keputusan presiden mengenai perubahan 

status kewarganegaraan menjadi WNI atau;  

2. Salinan Kepmen yang bidang tugasnya meliputi 

urusan kewarganegaraan.  

3. Kutipan akta kelahiran.  

4. Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin. 

5. KK, KTP dan Paspor yang bersangkutan.  

2.27 Persyaratan tersebut diatas diverifikasi 

keabsahannya. 

2.28 Formulir diberikan kepada penduduk untuk diisi dan 

ditandatangani oleh pemohon. 

2.29 Formulir yang telah diisi dan ditandatangani pemohon 

divalidasi. 

 

 

3. Membuat catatan 

pinggir pada register 

akta pencatatan sipil 

dan kutipan akta 

pencatatan sipil. 

3.1. Perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi 

WNI dicatat dan direkam ke dalam data base 

kependudukan  

3.2. Berkas yang telah diverifikasi dan divalidasi dicatat dalam 

catatan pinggir buku register akta pencatatan sipil dan 

kutipan akta pencatatan sipil serta ditandatangani oleh 

penanggungjawab. 

3.3. Stempel /cap dibubuhkan. 

 

4. Menerbitkan dan 

menyerahkan kutipan 

akta pencatatan sipil 

yang telah diberikan 

catatan pinggir 

 

4.1. Kutipan akta pencatatan sipil yang baru yang sesuai 

dengan putusan pengadilan dan telah ditandatangani serta 

distempel kemudian diserahkan kepada pemohon. 

4.2. Bukti tanda terima disiapkan dan diserahkan kepada 

pemohon untuk ditandatangani. 
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BATASAN VARIABEL (RANGE OFVARIABLES) 

 

d. Kontek variabel (range of statement) 

Kegiatan pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing 

menjadi Warga Negara Indonesia dimaksudkan untuk mengetahui adanya perubahan 

kewarganegaraan warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia. Apabila yang 

bersangkutan berubah status kewarganegaraannya maka akan dibuatkan catatan 

pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Dengan 

dibuatkannya catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta 

pencatatan sipil maka yang bersangkutan mendapat perlindungan dan pengakuan 

secara yuridis. Agar tujuan bisa dicapai seefektif dan seefisien mungkin, maka kegiatan 

ini bisa dilakukan secara sistematis. 

 

b. Perlengkapan yang diperlukan  

Komputer/Laptop, ATK, instrumen-intrumen pembetulan akta pencatatan sipil, seperti 

formulir, data-data formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan. 

 

f. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.  

Menganalisa kebijakan terkait penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil, 

serta dapat menyusun database kependudukan.  

 

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam 

melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 

20. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendafaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 

1974. 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

23. Permendagri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan 

Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi di Desa/Kelurahan 

24. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan 

dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

 

PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 

 

16. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan  

 

Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit ini harus dinilai menyeluruh, baik 

pada saat menyediakan formulir pelaporan perubahan status (F-2.42), memverifikasi 

dan validasi formulir (F-2.42) yang masuk beserta persyaratan, Membuat catatan 

pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, 

menerbitkan dan menyerahkan kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan 

catatan pinggir. 

 

17. Kondisi pengujian  

 

Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan unit lain 
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yang berkaitan dengan prosedur dalam pengajuan data pelaporan penduduk warga 

negara asing menjadi Warga Negara Indonesia atau unit lain yang menuntut latihan 

keterampilan dan pengetahuan yang tercakup pada unit ini. Kompetensi pada unit ini 

tidak dapat diminta sampai seluruh prasyarat dapat dipenuhi. 

 

18. Pengetahuan yang dibutuhkan  

 

Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang 

berbagai regulasi terkait dengan pelaksanaan pencatatan pelaporan perubahan status 

kewargarganegaraan.  

 

19. Keterampilan yang dibutuhkan 

 

Keterampilan yang dibutuhkan dalam pada unit kompetensi ini adalah keterampilan 

pendataan pelaporan perubahan status kewargarganegaraan dan lembaga pada 

bidang kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga pelaku/penyuluh  akan mampu 

mengelola pelaksanaan pencatatan pelaporan kewargarganegaraan dengan baik dan 

sukses. 

 

20. Aspek kritis  

 

Apabila penanggungjawab tidak melaksanakan verifikasi, validasi dan tata cara 

pencatatan pelaporan perubahan status kewargarganegaraan sesuai dengan elemen 

kompetensi maka tidak dapat menerbitkan kutipan akta-akta pencatatan sipil yang 

baru. 

 

 

KOMPETENSI KUNCI  

 

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 

1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 1 

2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 1 

3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 1 

4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 1 

5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 1 

6 Memecahkan masalah 1 

7 Menggunakan teknologi 1 
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Unit-unit kompetensi ini, diperoleh melalui proses pemetaan fungsi kerja sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peta fungsi kerja dalam tujuan bisnis jasa pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil 

 

PEMETAAN FUNGSI KERJA PENGEMBANGAN PELAYANAN PUBLIK ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

TUJUAN 

ORGANISASI/BISNIS 

 FUNGSI 

KUNCI 

  FUNGSI UTAMA  FUNGSI DASAR 

        

ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

 

 

  

 

 1.Melakukan 

Pencatatan 

Kelahiran  

    
PENCATATAN 

KELAHIRAN DAN 

KEMATIAN 

 2.Melakukan 

Pencatataan Lahir 

Mati 

     3.Melakukan 

Pencatatan 

Kematiann 

      

      

    

PENCATATAN 

PERKAWINAN DAN 

PERCERAIAN 

 4.Melakukan 

Pencatatan 

Perkawinan   

     5.Melakukan 

Pencatatan 

Perencanaan Kependudukan 

dan penyerasian kebijakan 
Pengemembangan  Kebijakan 

Kependudukan 

Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 
 

Perdaftaran penduduk Pencatatan Sipil Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukani 

SIAKr KIAK 

PDAK 
PLIAK 

 Pendataan pengungsi dan 
penduduk 

Pencatatan kelahiran 

dan kematian 
Pencatatan 

perkawinan dan 

perceraian 

Pengangkatan, pengakuan 

& pengesahan anak, 

perbhn & pembatalan akta 

Pencatatan kewargaan 

negara 

Peny kebijakan kependudukan  dg 
lembaga non-pemerintah 
 

Pembuatan proyeksi penduduk 
Penetapan indikator kependudukan 

Peny kebijakan kependudukan  dg lembaga 

pemerintah 

Pengembangan perencanaan penduduk 

Pengendali

an kuantitas 

penduduk 

Pengembangan 

kualitas pendduk 

Pengarahan mobilitas penduduk 

Perpindahan penduduk 

inter dan intra daerah 

Penerbitan  
identitas Penduduk 

 

Perpindahan antar 

negara 

Pengembangan wawasan 

penduduk 

Perlindunga
n penduduk 
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Pembatalan 

Perkawinan   

 

CATATAN 

SIPIL 

   6.Melakukan 

Pencatatan 

perceraian 

  7.Melakukan 

pencatatan 

pembatalalan 

perceraian 

    

      

   

PENCATATAN 

PENGANGKATAN, 

PENGAKUAN DAN 

PENGESAHAN ANAK, 

PERUBAHAN DAN 

PEMBATALAN AKTA 

 8.Melaksanakan 

pencatatan 

pengangkatan 

anak 

    9.Melakukan 

pencatatan 

pengakuan dan 

pengesahan anak 

    10.Melakukan 

pencatatan 

perubahan nama  

    11.Melakukan 

kegiatan 

pembatalan akta 

    12.Melakukan  

pencatatan 

peristiwa penting 

lainnya  

       

    

 

 13 Melakukan 

pencatatan 

pembetulan akta 

pencatatan sipil 

    

PENCATATAN 

PEWARGANEGARAAN 

 14 Melakukan 

pencatatan 

pembatalan akta 

pencatatan sipil 

     15 Melaksanakan 

Pencatatan  

Perolehan 

Kewarganegaraan 

Indonesia 

   16 Melakukan 

Pencatatan  

Perubahan Status 

Kewarganegaraan 

Indonesia 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Upaya pengembangan SDM pada umumnya dan peningkatan kualitas dan produktivitas 

tenaga kerja khususnya yang tercermin dalam peningkatan kompetensi  kerja secara 

bertahap akan terus dilakukan dengan maksud agar daya saing tenaga kerja Indonesia 

dapat meningkat untuk menghadapi era pasar bebas yang penuh dengan tantangan . 

Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain penyelarasan regulasi, 

revitalisasi kelembagaan lembaga diklat yang meliputi sarana dan prasarana, program, SDM 

dan manajemen pengelolaan lembaga diklat merupakan prioritas yang tidak bisa ditunda 

tunda lagi. 

Terkait dengan revitalisasi dibidang program maka tidak terlepas dari berbagai standar 

kompetensi kerja harus dipersiapkan oleh semua pihak yang terkait baik pemerintah, swasta 

dan masyarakat, oleh karenanya untuk memperlancar terciptanya standar kompetensi yang 

dapat diakui oleh semua pihak diperlukan adanya suatu pedoman penyusunan standar 

kompetensi kerja  

SKKAPDN Bidang Pencatatan Sipil ini diharapkan dapat digunakan oleh para pihak terkait 

dalam merealisasikan penyusunan standar kompetensi yang telah lama ditunggu oleh 

semua pihak sebagai acuan pembinaan dan pengembangan SDM di Indonesia sesuai 

dengan kebutuhan pasar kerja. 
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