
SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE 
IDENTITY IDENTITY 
NUMBERNUMBER



Sebuah Nomor Identitas unik yang 
terintegrasi dengan gabungan data dari 
berbagai macam institusi pemerintah berbagai macam institusi pemerintah 
dan swasta, Sehingga bisa digunakan 
di berbagai instansi, yang dirancang di berbagai instansi, yang dirancang 
agar bisa menggantikan semua nomor 
identitas yang ada SAAT INI..



TINGKATAN E-
Flashback……

TINGKATAN E-
GOVERNMENT :

• Tingkat pertama adalah pemerintah Tingkat pertama adalah pemerintah 
mempublikasikan informasi melalui website. 

• Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat 
dan kantor pemerintahan melaui e mail  dan kantor pemerintahan melaui e-mail. 

• Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat 
melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan 

 ti b l b lik  secara timbal balik. 
• Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor 

pemerintahan, di mana masyarakat dapat p y p
melakukan transaksi dengan seluruh kantor 
pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian 
data base bersama.



Contoh Best Parctice

• MyKad terdiri atas 12 digit yaitu:

• YYMMDD-SS-###G
• Enam angka pertama (YYMMDD) menyatakan tanggal 

kelahiran  Lalu  kelahiran. Lalu, 
• “SS”, menyatakantempat kelahiran pemegang kartu. 

Contohnya kalau state (01-13), kalau daerah teritori 
(14 17) atau asal Negara  (14-17) atau asal Negara. 

• Kelompok terakhir (###) merupakan nomor seri pada 
unidentified pattern yang berhubungan dengan 
kelompok etnis  golongan darah dan agama  kelompok etnis, golongan darah dan agama. 

• Digit terakhir (G) menunjukan jenis kelamin dimana 
nomor ganjil diberikan kepada Pria, dan Genap untuk 
Wanita  Wanita. 



Jerman:

• CODICE FISCALE (Bhs Inggris: Fiscal Code) yang 
l  did t l h  b it  l hi  F t langsung didapat oleh seseorang begitu lahir. Format 
nya berupa 

• ”SSSNNNYYMDDZZZZX”, ,
• dimana: SSS adalah 3 huruf konsonan pertama dalam 

nama keluarga, 
• NNN adalah konsonan ke-1  3 dan 4 dari nama awal  • NNN adalah konsonan ke 1, 3 dan 4 dari nama awal, 
• YY adalah digit terakhir tahun kelahiran, 
• M adalah huruf kelahiran, 

DD d l h t gg l k l hi  (A gk  40 dit b hk  • DD adalah tanggal kelahiran (Angka 40 ditambahkan 
ke tanggal lahir untuk wanita)

• ZZZZ adalah kode kota kelahiran, 
X d l h k k  b h• X adalah karakter tambahan.



Amerika Serikat

• SSN merupakan nomor sembilan digit SSN merupakan nomor sembilan digit 
• “ NNN-NN-NNNN”. 
• Tiga digit  pertama menyatakan nomor area • Tiga digit  pertama menyatakan nomor area 

yang disesuaikan dengan letak geografis. 
• Dua digit di tengah menyatakan group Dua digit di tengah menyatakan group 

number yang bisa mengidentifikasikan latar 
belakang, etnis seseorang. 

• Empat digit terakhir menyatakan serial 
number.



• Aspek Landasan Hukum

• Aspek Kelembagaan dan SDM

• Aspek Penerapan Teknologi & Sistem p p g
Pelayanan

• Aspek Registrasi

• Aspek Demografis atau Kesadaran 
Masyarakat

• Aspek Pengelolaan Data Penduduk atau • Aspek Pengelolaan Data Penduduk atau 
Pembangunan Bank Data Kependudukan



Penataan dan penyiapan dukungan peraturan perundang-Penataan dan penyiapan dukungan peraturan perundang
undangan dalam pelayanan dokumen kependudukan yang
sarat bernilai hukum, adalah sangat fundamental
sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi UUD
1945;

Jaminan perlindungan serta rasa nyaman bagi penduduk untuk
mendapatkan kepastian hukum berdomisili di wilayah NKRI
dalam mengakses hak-haknya baik sebagai warga negara

b i d d k I d imaupun sebagai penduduk Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan, haruslah
tidak diskriminatif, jelas (tidak multi interpretatif), tidak saling
b t t (h d k i i ) d tbertentangan (hendaknya sinergis) dengan peraturan
perundang-undangan lain dalam pelayanan publik, sehingga
dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian penduduk,
serta dapat berfungsi mendorong terwujudnya pelayanan
administrasi kependudukan yang “modern” dengan Goodadministrasi kependudukan yang modern dengan Good
Governance dan Clean Government.



• Sebagai salah satu “infrastruktur” dan “operator” dalam • Sebagai salah satu “infrastruktur” dan “operator” dalam 
mengejawantahkan maksud dan tujuan, serta pesan-pesan dari 
peraturan perundang-undangan maupun nilai-nilai dasar yang 
terkandung dalam UUD 1945 (mengenai Hak-hak Warga 
Negara/Penduduk)Negara/Penduduk).

• Kelembagaan yang ada atau yang dibutuhkan, mulai dari 
tingkat pemerintah pusat sampai ke tingkat pemerintah daerah 
haruslah memiliki nomenklatur dan ukuran organisasi dengan 
struktur yang fokus dan konsisten dengan misi negara/ 
pemerintah sejalan dengan peraturan perundang-undangan 
agar efektif untuk mengemban tugas, fungsi dan kewenangan 
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

• Begitu pula dengan SDM penyelenggara/pelayan administrasi 
kependudukan, hendaknya pembinaannya diarahkan untuk 
menguasai wawasan dan makna tertib administrasi 
kependudukan, baik pada level kebijakan maupun pada level epe dudu a , ba pada e e eb ja a aupu pada e e
(praktis) teknis pelayanan, jujur, amanah, serta mampu 
berkomunikasi efektif dengan masyarakat



ASPEK PENERAPAN TEKNOLOGI 

DAN SISTEM PELAYANAN

• Penerapan teknologi hendaknya memenuhi prinsip-prinsip 
tepat guna (“appropriate”) mendukung sistem pelayanan 
administrasi kependudukan;p ;

• Bertahan relatif lama (“long life” tidak mudah “face out”);
• Efisien (tidak “over investment” atau “under investment”);
• Mudah dioperasikan (“user friendly”); 
• Murah pemeliharaannya; 
• Dapat diakses di seluruh wilayah tanah air dengan support

yang selalu tersedia dan relatif cepat; 
• Hal yang penting adalah issue keamanan (“security”) • Hal yang penting adalah issue keamanan (“security”) 

sehingga penduduk/ pemegang dokumen merasa aman dan 
nyaman. 



ASPEK REGISTRASI

1

2



ASPEK DEMOGRAFIS ATAU KESADARAN 
MASYARAKAT

Kondisi demografi Indonesia, menginformasikan 
kepada kita tentang sebaran penduduk dan p g p
kesadaran/wawasan pemahaman masyarakat 
yang sedemikian beragam kualitasnya;

“ Sosialisasi ” sangat penting bagi tertib  Sosialisasi  sangat penting bagi tertib 
administrasi kependudukan sebagai Gerakan 
Nasional.



Peranan Bank Data Kependudukan 
sangatlah penting. Dimutakhirkan 
secara berkelanjutan dengan pelayanan secara berkelanjutan dengan pelayanan 
harian pendaftaran penduduk (pindah 
alamat, pencatatan biodata, perubahan 
status kependudukan, dst)



CONNECT




