
PETUNJUK PENGISIAN  
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN 
 
 
I. Petunjuk Umum 
 

 
i. Pengisian Kutipan Akta Kelahiran dapat menggunakan tulisan tangan, 

atau dengan mesin tik, atau cetak computer. 
 
ii. Isian Kutipan Akta Kelahiran dengan huruf atau alphabet, kecuali 

menerangkan nomor, alamat dan keterangan yang sejenis. 
 
iii.   Pengisian dengan tulis tangan menggunakan huruf latin dengan tinta 

hitam, jelas dan mudah dibaca.  
 

II. Petunjuk Pengisian 
 

1.   Nomor Induk Kependudukan :  
Diisi secara otomatis melalui system komputer (SIAK).  

 
2. Warganegara : 

Diisi kewarganegaraan si anak/bayi sesuai ketentuan UU No. 62 Tahun 1958 
tentang Kewarganegaraan RI.  
Contoh :   Apabila ayah si anak/bayi berkewarganegaraan RI, diisi Indonesia.  

Apabila ayah si anak/bayi berkewarganegaraan Belanda, diisi 
Belanda, dsb. 
Apabila anak/bayi dilahirkan dari luar  perkawinan sah, diisi 
kewarganegaraan ibu si anak/bayi. 

 
3. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 

Diisi sesuai nomor yang tercantum dalam Register Akta Kelahiran ybs. 
  
4. menurut stbld : 

Diisi tahun dan nomor Staatsblad yang ditundukkan kepada ayah si 
bayi/anak. Apabila anak luar kawin, diisi tahun dan nomor Staatsblad yang 
ditundukkan bagi ibu si bayi/anak. 
Contoh : 1920 No. 751 

 
5. bahwa di : 

Diisi nama Kota atau nama Ibukota Kabupaten tempat peristiwa kelahiran 
anak/bayi. 
Contoh : Sukabumi 

 
6. pada tanggal : 

Diisi tanggal dan bulan kelahiran si anak/bayi. 
 
7. tahun : 

Diisi tahun kelahiran si anak/bayi. 
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. 
8. telah lahir : 

Diisi nama kecil atau nama yang diberikan kepada si bayi dan ditempatkan 
secara simetris (ditengah-tengah), dan kedua sisi kiri/kanan yang kosong 
ditutup dengan garis panjang mendatar ( =======). 
Contoh : 
===================== ACHMAD SUDIRMAN =================== 

 
9. anak ke : 

Diisi keterangan yang menyatakan anak/bayi dilahirkan pada urutan 
kelahiran keberapa dari pasangan orang tua yang sama, dilanjutkan dengan 
keterangan mengenai jenis kelamin anak/bayi (laki-laki/perempuan), 
kemudian keterangan mengenai nama kedua orang tua anak/bayi. 
Contoh pengisian : 
“ dua, jenis kelamin laki-laki dari orang tua bernama Bapak Mulyadi dan Ibu 
Martini”. 
 
Apabila anak/bayi luar kawin, hanya diisikan keterangan/nama ibu si 
anak/bayi. 
Contoh : 
“dua, jenis kelamin laki-laki dari Ibu Martini.   

 
10. Kutipan ini dikeluarkan : 

Diisi nama kota tempat Kantor/Dinas Catatan Sipil berdomisili 
Contoh : Sukabumi. 
 

11. pada tanggal : 
Diisi tanggal, bulan dan tahun penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.  

 
12. Kepala : 

Diisi dengan nomenklatur lembaga Kantor/Dinas yang mencatat dan 
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 
Contoh : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi 

 
13.  Kutipan Akta Kelahiran ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang pada 

bagian bawah, serta ditulis nama dan NIP pejabat ybs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PETUNJUK PENGISIAN  
KUTIPAN AKTA KEMATIAN 
 
 
 
III. Petunjuk Umum 
 

 
i. Pengisian Kutipanr Akta Kematian dapat menggunakan tulisan tangan, 

atau dengan mesin tik, atau cetak computer. 
 
ii. Isian Kutipan Akta Kematian dengan huruf atau alphabet, kecuali 

menerangkan nomor, alamat dan keterangan yang sejenis. 
 
iii. Pengisian dengan tulis tangan menggunakan huruf latih dengan tinta 

hitam, jelas dan mudah dibaca.  
 

 
 

IV. Petunjuk Pengisian 
 

1.  Angka (1)  Diisi Nomor Induk Kependudukan jenazah. 
 
2.     Angka   (2) Diisi kewarganegaraan jenazah.  Apabila si jenazah belum 

dewasa, diisi kewarganegaraan ayah jenazah.  Apabila si 
jenazah belum dewasa dan merupakan anak luar kawin, diisi 
kewarganegaraan ibu jenazah. 

 
3.     Angka   (3) Diisi nomor sesuai nomor register yang tercantum dalam 

Register Akta Kematian. 
  
4. Angka  (4) Diisi tahun dan nomor Staatsblad yang ditundukkan kepada  

si jenazah. Apabila jenazah belum dewasa, diisi tahun dan 
nomor staatsblad ayah si jenazah.  Apabila anak luar kawin, 
diisi tahun dan nomor staatsblad yang ditundukkan bagi ibu si 
jenazah. 

 
5.  Angka  (5) Diisi nama Kota atau nama Ibukpota Kabupaten tempat 

peristiwa kematian. 
 
6.  Angka  (6) Diisi tanggal dan bulan kematian. 
 
7.     Angka  (7) Diisi tahun kematian. 
. 
8.     Angka  (8) Diisi nama lengkap jenazah. 
 
9.  Angka  (9) Diisi nama Kota atau Ibukota Kabupaten tempat kelahiran 

jenazah. 
  



 10. Angka  (10) Diisi tanggal, bulan kelahiran si jenazah. 
 
11. Angka  (11) Diisi tahun kelahiran si jenazah, kemudian dilanjutkan kalimat 

anak ke ……, lalu jenis kelamin jenazah, dari ayah bernama 
…………………… dab ibu bernama……………….. 

 
12. Angka  (12)  Diisi tanggal, bulan dan tahun pencatatan kematian. 
 
13. Angka (13) Diisi nama/nomenklatur instansi yang berwenag menerbitkan  
  akta. 
 
14 Angka (14) Diisi nama pejabat yang berwenang menandatangani akta,  
  NIP dan tanda tangan pejabat yang bersangkutan. 
 

 
 
 
 


