
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL 

NOMOR SOP  061/10847/Dukcapil 
TGL. PEMBUATAN 31 Desember 2019 
TGL. REVISI  
TGL. EFEKTIF 31 Desember 2019 
Disahkan oleh  Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Nama SOP Proses Usulan Penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan 
dan Pemberhentian Pejabat Struktural Pada Unit Kerja 
yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di 

Provinsi dan Kabupaten/Kota secara Online 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 83A ayat (4)   
2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  
11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 76 Tahun 2016 tentang Pengangkatan 

dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan 
Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota 

1.Diploma/Sarjana (S1)  

2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 
3. Memahami mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada unit 

kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan  
 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 

- SOP proses mutasi/promosi jabatan di Provinsi 
- SOP proses mutasi/promosi jabatan di Kabupaten/Kota 

 
 

1. ATK 
2. Komputer/Laptop 

3. Printer 
4. scanner 
5. Jaringan internet 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

- Kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil merupakan wewenang Menteri Dalam Negeri. 
- Apabila pengajuan usulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural 

dukcapil didaerah dilakukan secara manual, maka usulan tersebut tidak dapat 

diproses. 
- Dokumen usulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada 

unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan 
Kabupaten/Kota harus lengkap, apabila tidak lengkap maka usulan tersebut 
tidak dapat diproses 

- proses penyelesaian usulan selama 14 hari kerja di Ditjen Dukcapil 
Kementerian Dalam Negeri, terhitung sejak dokumen usulan dianggap telah 
lengkap 
 

Agar memenuhi persyaratan yang telah ditentukan meliputi : 
a. Badan yang menangani Kepegawaian di Daerah wajib memenuhi persayaratan upload 

dokumen digital untuk usulan pengangkatan maupun usulan pengangkatan dan 
pemberhentian, data input : 
- Surat usulan pejabat dari Gubernur, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari RS 

pemerintah/Puskesmas, surat keputusan Panitia seleksi jabatan untuk pimpinan tinggi 
pratama/berita acara BAPERJAKAT, surat penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun 
terakhir, SK pangkat terakhir, SK Jabatan terakhir, ijazah pendidikan terakhir, sertifikat 
diklat (jika ada). 

- Mengisi pengalaman kerja dibidang administrasi kependudukan (jika ada), mengisi 
pilihan keterangan masa kerja, dan upload file jika pernah terlibat kasus hukum. 

b. Badan yang menangani Kepegawaian di Daerah wajib memenuhi persyaratan upload 
dokumen digital untuk usulan pemberhentian, data input :   

- Surat usulan pejabat dari Gubernur 
c. Badan yang menangani Kepegawaian di Daerah wajib memenuhi persayaratan upload 

dokumen digital untuk usulan pensiun, data input : 

- Surat Keputusan pensiun dari Badan Kepegawaian Negara 



 

 

Uraian Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  

Provinsi dan Kabupaten/Kota secara Online 
 

 
Uraian Prosedur 

 Pelaksana Mutu Baku Ket 
Menteri Sekjen Dirjen SesDitjen Direktur Kasubdit Kasie JFU/ 

Operator 

Persy/ 

Klkpn 

Waktu Output  

1 Menerima, membaca, dan memverifikasi 
kelengkapan berkas persyaratan dan surat 
permohonan usulan pengangkatan dan 
pemberhentian dari Gubernur ke Mendagri 
melalui Dirjen Dukcapil. Apabila berkas tidak 
lengkap/tidak sesuai maka usulan akan 
dikembalikan ke kab/kota. 
Jika usulan telah sesuai maka surat dari Gubernur 
diprint untuk mendapatkan disposisi. 

        
 

- Surat usulan pejabat 
dari Gubernur 

- Surat keterangan sehat 
- Surat keputusan panitia 

seleksi jabatan/berita 
acara Baperjakat 

- Surat penilaian prestasi 
kerja dalam 2 tahun 
terakhir 

- SK pangkat terakhir 
- SK jabatan terakhir 
- Ijazah pendidikan 

terakhir 
- Sertifikat diklat 

30 Menit  Untuk usulan 
pengangkatan/pemberhenti
an pejabat dan 
memverifikasi surat usulan 
pejabat dari Gubernur. 
 

2 Menerima, membaca, dan memverifikasi surat 
permohonan dan berkas  usulan pejabat dari 
Gubernur. 
 

         1 hari  Disposisi 

3 Kasubdit sebagai sekretaris menerima, 
memverifikasi, memberikan 
persetujuan/pengembalian berkas usulan dan 
menentukan rekomendasi usulan calon Pejabat 
Pimpinan Tinggi Pratama. Sedangkan Kasubdit 
sebagai anggota memberikan persetujuan usulan 

         1 hari Paraf 
koordinasi 
elektronik 

Untuk usulan 
pemberhentian/pensiun 
langsung memberikan 
persetujuan tanpa 
memberikan rekomendasi 

5 Menerima, membaca, dan memverifikasi berkas 
usulan, memberikan persetujuan 
usulan/pengembalian berkas   

     
 
 
 

    1 hari Paraf 
koordinasi 
elektronik 

Jika berkas tidak sesuai 
maka dapat dikembalikan 
atau meminta penjelasan 
kepada kasubdit 

6 Memproses cetak draft SK Induk dilanjutkan 
dengan proses upload draft Kepmendagri ke 
aplikasi TNDE 
 

         30 menit  Draft Kepmendagri 

7 Memberikan persetujuan  untuk draft  
Kepmendagri  melalui proses TTE 
 

             10 menit Draft 
Kepmendagri  

Paraf koordinasi elektronik 

8 Memberikan persetujuan  untuk Kepmendagri  
melalui proses TTE 
 

         10 menit Draft 
Kepmendagri  

Paraf koordinasi elektronik 

9 memberikan persetujuan  untuk usulan surat 
Kepmendagri melalui proses TTE 
 

         10 menit Draft 
Kepmendagri  

Paraf koordinasi elektronik 

10 memberikan persetujuan  untuk usulan 
Kepmendagri  melalui proses TTE 
 

         10 menit Draft 
Kepmendagri  

Paraf koordinasi elektronik 

11 memberikan persetujuan dgn membubuhkan 
tandatangan melalui proses TTE  
 

         1 hari Draft 
Kepmendagri  

Paraf koordinasi elektronik 

12 memberikan persetujuan dgn membubuhkan 
paraf koordinasi 
 

         1 hari Draft 
Kepmendagri  

Cetak kertas khusus 

13 Membubuhkan tandatangan untuk Kepmendagri   
 
 
 

         3 hari Kepmendagri   

Y 

T 

Mulai 

T 

T 

 Y 

 

Y 



 
 

14  Proses Petikan, lampiran, dan surat pengantar   
 
 
 
 
 
 
 

         60 menit  Usulan surat Kepmendagri  
yang sudah selesai di 
tandatangani Menteri 
dikirimkan  kembali untuk 
proses  Petikan yang 
ditandatangani Dirjen 
melalui Proses TTE   

15 
 

Memberikan persetujuan  untuk draft  
Kepmendagri  melalui proses TTE 
 
 

         10 menit Draft petikan 
dan  lampiran 

Paraf koordinasi elektronik 

16 
 

 

Memberikan persetujuan  untuk usulan surat 
Kepmendagri melalui proses TTE 
 
 

         10 menit Draft petikan 
dan  lampiran 

Paraf koordinasi elektronik 

17 
 
 

 

memberikan persetujuan  untuk usulan surat 
Kepmendagri melalui proses TTE 
 

         10 menit Draft petikan 
dan  lampiran 

Paraf koordinasi elektronik 

18 
 
 

memberikan persetujuan  untuk usulan surat 
Kepmendagri melalui proses TTE 
 
 

         10 menit Draft petikan 
dan  lampiran 

- Paraf koordinasi 
elektronik.  

- TTE Surat pengantar 

19 
 
 

 

memberikan persetujuan dgn membubuhkan 
tandatangan melalui proses TTE untuk  Petikan 
dan lampiran 

         1 hari Petikan dan 
Lampiran 

 Petikan dan lampiran 

20 Upload Petikan, lampiran dan surat pengantar 
pada aplikasi dpdd.kemendagri.go.id   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         10 menit  Petikan dan Lampiran serta 
surat pengantar diterima 
BKD Prov dan Kabupaten 
kota dengan cara 
mendownload dalam 
aplikasi 
dpdd.kemendagri.go.id 

 

Direktur Jenderal  

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

1 

Selesai 



 

Uraian Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Administrator dan Pengawas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  

Provinsi dan Kabupaten/Kota secara Online 
 

 

Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku Ket 

Dirjen SesDitjen Direktur Kasubdit Kasie JFU/ 
Operator 

Persy/ 
Klkpn 

Waktu Output  

1 Menerima, membaca, dan memverifikasi 
kelengkapan berkas persyaratan dan surat 
permohonan usulan pengangkatan dan 
pemberhentian dari Gubernur ke Mendagri 
melalui Dirjen Dukcapil. Apabila berkas tidak 
lengkap/tidak sesuai maka usulan akan 
dikembalikan. 
Jika telah sesuai maka surat dari Gubernur diprint 
untuk mendapatkan disposisi. 

      
 

- Surat usulan pejabat dari Gubernur 
- Surat keterangan sehat 
- Surat keputusan panitia seleksi jabatan/berita acara 

Baperjakat 
- Surat penilaian prestasi kerja dalam 2 tahun terakhir 
- SK pangkat terakhir 
- SK jabatan terakhir 
- Ijazah pendidikan terakhir 
- Sertifikat diklat 

30 Menit  Untuk usulan 
pengangkatan/pemberhen
tian hanya memverifikasi 
persyaratan surat usulan 
pejabat dari Gubernur. 
 

2 Menerima, membaca, dan memverifikasi surat 
permohonan usulan pejabat dari Gubernur. 
 

       1 hari  Disposisi 

3 Kasubdit sebagai sekretaris menerima, 
memverifikasi, memberikan 
persetujuan/pengembalian berkas usulan dan 
menentukan rekomendasi usulan calon Pejabat 
Pimpinan Tinggi Pratama. Sedangkan Kasubdit 
sebagai anggota memberikan persetujuan usulan 

       1 hari  Untuk usulan 
pemberhentian/pensiun 
langsung memberikan 
persetujuan tanpa 
memberikan rekomendasi 

5 Menerima, membaca, dan memverifikasi berkas 
usulan, memberikan persetujuan 
usulan/pengembalian berkas   

   
 
 
 

    1 hari   

6 Memproses cetak draft Kepmendagri 
 
 

       30 menit Draft 
Kepmendagri 

 

7 Memberikan persetujuan  untuk Kepmendagri 
melalui proses TTE 
 

           10 menit Draft 
Kepmendagri 

 

8 Memberikan persetujuan  untuk Kepmendagri  
melalui proses TTE 
 

       10 menit Draft 
Kepmendagri 

 

9 memberikan persetujuan  untuk usulan surat 
Kepmendagri melalui proses TTE 
 

       10 menit Draft 
Kepmendagri 

 

10 memberikan persetujuan  untuk usulan 
Kepmendagri melalui proses TTE 
 

       10 menit Draft 
Kepmendagri 

 

11 memberikan persetujuan dgn membubuhkan 
tandatangan melalui proses TTE maupun 
mengembalikan jika terdapat kesalahan 

       1 hari TTE 
Kepmendagri 

Jika Kepemendagri telah 
sesuai maka operator 
akan memproses  SK 
petikan dan lampiran 

12 Proses Petikan, lampiran, dan surat pengantar 
 
 
 

       60 menit Draft Petikan 
dan lampiran 

 

13 Memberikan persetujuan  untuk draft  surat 
Kepmendagri melalui proses TTE 
 
 

       10 menit Draft Petikan 
dan lampiran 

Paraf koordinasi elektronik 

14 Memberikan persetujuan  untuk draft  
Kepmendagri melalui proses TTE 
 
 

      
 
 
 

 10 menit Draft Petikan 
dan lampiran 

Paraf koordinasi elektronik 

15 
 

Memberikan persetujuan  untuk draft  surat 
keputusan induk melalui proses TTE 
 

       10 menit Draft Petikan 
dan lampiran 

Paraf koordinasi elektronik 

Mulai 

T 

Y 

Y 

T 

Y 

T 

1 



16 
 

 

memberikan persetujuan dgn membubuhkan 
tandatangan melalui proses TTE untuk SK Petikan 
dan lampiran 
 
 

       1 hari Draft Petikan, 
lampiran, dan 
surat 
pengantar 

- TTE petikan dan 
lampiran 

- TTE surat pengantar   

17 
 
 

 

Upload SK Petikan, lampiran dan surat pengantar 
pada aplikasi dpdd.kemendagri.go.id   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       10 menit  Petikan, Lampiran dan 
surat pengantar diterima 
BKD Prov dan Kabupaten 
kota dengan cara 
mendownload dalam 
aplikasi 
dpdd.kemendagri.go.id 

 

 

 

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Selesai 

Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah
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