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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kuantan singingi 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 

4 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten kuantan singingi Nomor 15 

Tahun 2010 serta Keputusan Bupati  Nomor : 22 Tahun 2009 tentang 

Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kuantan Singingi. Kedudukan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil merupakan  lembaga teknis daerah sebagai unsur pelaksana 

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang dipimpin oleh oleh seorang 

Kepala Dinas yang berada  di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris  Daerah. 

Tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatn Sipil adalah merancanakan, 

Mengkoordinasikan, Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina 

mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan 

bidang kependudukan dan pencatatan sipil.Dasar hukum dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi, kewenangan serta kebijaksanaannya Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi  berdasarkan kepada : 

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan 
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singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, 

tambahan Lembaran Negara  Nomor 3902); 

2. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan  (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor - Nomor 53. 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

3. Undang-Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga 

Negara Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara 

Tahun 2004 Nomor 125. Tanbahan Lembaran Negara Nomor 4437); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan 

Pembangunan Nasinal; 

5. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2004  Nomor 126. Tambahan Lembaran NegaraNomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi 

Kependudukan; 

7. Instruksi Presiden  (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan 

Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran  Negara tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4741); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007  tentang Petunjuk 

Teknis  Penataan organisasi Perangkat Daerah; 
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10. Peraturan Daerah Kabupaten kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1); 

11. Keputusan Bupati  Kuantan Singingi  Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Pejabaran  Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 15 Tahun  2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

Nomor 4 tahun 2008. 

4.2 Visi dan Misi Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten 

Kuantan Singingi 

1. Visi 

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan 

Singingi adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan Yang Efektif, Tepat dan Benar” 

2. Misi 

Untuk mewujudkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kuantan Singingi, maka ditetapkan misi sebagai berikut : 

a. Meningkatakan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi 

kependudukan dan pecatatan sipil. 

b. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil. 

c. Meningkatkan sistim pengendalian data base administrasi 

kependudukan. 
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d. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil . 

e. Meningkatkan pengawasan mobilitas penduduk yang berwawasan 

kependudukan. 

4.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kuantan Singingi 

1. Tujuan 

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada factor-faktor kunci 

keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan yang 

akan dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatakan keahlian, keterampilan, propesionalisme dan 

kompetensi operator SIAK sesuai dengan tuntutan masyarakat serta 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

b. Meningkatakan sistim administrasi aparatur Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil yang berkualitas dibidang Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

c. Meningkatkan kualitas sistim pelayanan administrasi Kependudukan 

dan Pencatatan sipil. 

d. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

2. Sasaran 

Dari tujuan yang telah ditetapkan, maka sasarn yang hendak dicapai 

yang merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur dan efisien. Sasaran 
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pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kuantan Singingi dapat diuraikan sebagai berikut : 

a) Terwujudnya tertib administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil. 

b) Terwujudnya system penyelenggaraan administrasi Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil yang efektif, efisien dan akurat. 

c) Terwujudnya kualitas dan mobilitas pengendalian penduduk dan 

pencatatan sipil. 

d) Terwujunya pendataan kependudukan dan pencatatan sipil bebais 

akurasi data. 

e) Terwujudnya kemampuan dan ketrampilan tenaga operator SIAK 

secara propesional. 

f) Tersedianya perangkat keras dan perangkat lunak SIAK baik di 

tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan. 

g) Terwujudnya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan secara 

berkala dan berkesinambungan. 

4.4 Uraian Tugas (job description) Bagian/Unit Kerja Lokasi Penelitian 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja perangkat daerah bahwa tugas 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah : 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai 

tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, 
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mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggung jawabkan 

kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan 

asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan kependudukan 

dan administrasi pencatatan sipil. Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil mempunyai Fungsi : 

a) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran 

penduduk dan koordinasi pelaksanan catatan sipil. 

b) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan peningkatan kualitas 

penduduk melalui program pemberdayaan penduduk dan keluarga 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 

c) Melaksanakan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan 

kegiatan pendaftaran dan catatan sipil serta pemberdayaan penduduk. 

d) Melaksanakan pembinaan umum dan teknis dibidang Kependudukan 

dan Catatan Sipil berdasarkan kebijakan yang ditetapkan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

e) Melaksanakan pendaftaran penduduk, menerbitkan NomorInduk 

Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk 

(KTP), dan Mutasi Penduduk. 

f) Melaksanakan Catatan Sipil, MenerbitkanAkte Kelahiran, Akte 

Kematian, Pengukuhan, Pengangkatan Anak, Perkawinan, Perceraian 

dan Pengesahan Anak. 

g) Melaksanakan Data dan Informasi, melaksanakan pengolahan data 

dan informasi, pengendalian dan penyuluhan kependudukan. 
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h) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data 

kependudukan. 

i) Melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di 

BidangKependudukan dan Pencatatan Sipil. 

2. Sekretariat 

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan 

kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, 

pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.  

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan 

pelayanan kesekretariatan;  

b) Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan 

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;  

c) Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratifDinas;  

d) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan 

kerumahtanggaan; 

e) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; Dokumen Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Kuansing; 

f) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;  

g) Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolan keuangan; 
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h) Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; 

i) Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi 

pelaksanaan tugas Dinas. 

j) Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan 

penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;  

k) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;  

l) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 

m) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya;  

n) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan 

pelayanan kesekretariatan. 

 Dalam melaksanakan tugas dimaksud, sekretaris dibantu oleh Sub 

Bagian.Bagian Sekretariat membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub 

Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian. 

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

 Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok 

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di bidang 

pelayanan pendaftaran penduduk yang meliputi identitas penduduk, pindah 

datang penduduk, pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran 
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penduduk. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

(a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan 

pendaftaran penduduk yang meliputi identitas penduduk, pindah 

datang penduduk, pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran 

penduduk; 

(b) Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk; 

(c) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan pelayanan pendaftaran 

penduduk yang meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, 

pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran penduduk; 

(d) Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan dan 

pelayanan identitas penduduk; 

(e) Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan dan 

pelayanan pindah datang penduduk; 

(f) Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan 

pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran penduduk;  

(g) Penetapan rumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian 

pendaftaran penduduk yang meliputi identitas penduduk, pindah 

datang penduduk, pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran 

penduduk; 

(h) Penetapan penyusunan kebutuhan blanko/formulir pendaftaran 

penduduk; 
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(i) penetapan upaya pemecahan permasalahan di bidang pelayanan 

pendaftaran penduduk; 

(j) Penetapan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pendaftaran 

penduduk;  

(k) Penetapan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas pelayanan 

pendaftaran penduduk; 

(l) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

(m) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pendaftaran 

penduduk.  

 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahkan 3 

(seksi) Seksi diantaranya Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang, 

dan Seksi Pendataan Penduduk 

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

 Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok 

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di bidang 

pelayanan administrasi pencatatan sipil yangmeliputi pencatatan 

perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengawasan dan penyidikan 

dokumen pencatatan sipil. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai 

fungsi sebagai berikut : 

(a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan 

administrasi pencatatan sipil yang meliputi pencatatan perkawinan, 
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perceraian, pengangkatan, pengesahan / pengakuan anak, kelahiran, 

kematian, pengawasan dan penyidikan dokumen pencatatan sipil;  

(b) Penetapan kebijakan pencatatan sipil; 

(c) Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi pencatatan sipil 

yang meliputi pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan, 

pengesahan/pengakuan anak, kelahiran,kematian, pengawasan dan 

penyidikan dokumen pencatatan sipil; 

(d) Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan 

administrasi pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan, 

pengesahan/pengakuan anak;  

(e) Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan 

administrasi pencatatan kelahiran dan kematian; serta  pengawasan 

dan penyidikan dokumen pencatatan sipil;  

(f) Penetapan rumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian pelayanan 

administrasi pencatatan sipil yang meliputi pencatatan perkawinan, 

perceraian, pengangkatan, pengesahan/pengakuan anak, kelahiran, 

kematian, pengawasan dan penyidikan dokumen pencatatan sipil;  

(g) Penetapan pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan 

dengan pencatatan sipil;  

(h) Penetapan pembinaan dan pengembangan sumber dayamanusia 

pengelola pencatatan sipil; 

(i) Penetapan penyusunan kebutuhan formulir/blanko dokumen 

pencatatan sipil;  
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(j) Penetapan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi serta pengendaian 

pelaksanaan tugas pelayanan administrasi pencatatan sipil; 

(k) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya;  

(l) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan 

administrasi pencatatan sipil.  

 Dalam pelaksanaan tugas tersebut di atas, Kepala Bidang Pelayanan 

Pencatatan Sipil di bantu oleh Kepala Seksi.Kepala bidang pencatatan  

sipil membawahkan Seksi Kelahiran, Seksi Perkawinan dan Perceraian. 

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan yang meliputi pengelolaan dan penyajian data, pengelolaan 

teknologi informasi, pengelolaan jaringan dan komunikasi data. Bidang 

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

(a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan yang meliputi pengelolaan dan 

penyajian data, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan jaringan 

dan komunikasi data; 
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(b) Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan;  

(c) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan yang meliputi pengelolaan dan penyajian data, 

pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan jaringan dan 

komunikasi data;  

(d) Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan dan 

penyajian data kependudukan;  

(e) Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan teknologi 

informasi kependudukan dan jaringan serta komunikasi data 

kependudukan; 

(f) Penetapan rumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi 

pengelolaan dan penyajian data, pengelolaan teknologi informasi, 

pengelolaan jaringan dan komunikasi data; 

(g) Penetapan upaya pemecahan permasalahan dibidang informasi 

administrasi kependudukan;  

(h) Penetapan pelaksanaan perencanaan dan pemeliharaan jaringan sarana 

dan prasarana informasi administrasi kependudukan;  

(i) Penetapan pelaporan dan Penetapan evaluasi serta pengendalian 

pelaksanaan tugas pengelolaan informasi administrasi kependudukan; 

(j) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya;  



 50 

(k) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan.  

Dalam melaksanakan tugas di maksud Kepala Bidang Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan dibantu Oleh Kepala Seksi.Kepala 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi 3 

(tiga) Seksi diantaranya Seksi Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, 

Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi dan 

Komunikasi. 

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai 

tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–

tugas di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan yang meliputi 

penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan dan inovasi 

pelayanan administrasi kependudukan. Bidang Pemanfaatan Data dan 

Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

(a) Penyusunan perencanaan serta Perumusan kebijakan teknis 

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta 

inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 

(b) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data 

dan dokumen kependudukan; 
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(c) Pelaksanaan inovasi pelayanan dan kerja sama administrasi 

kependudukan; 

(d) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan 

dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan 

administrasi kependudukan. 

Dalam melaksanakan tugas di maksud Kepala Bidang Pemanfaatan 

Data dan Inovasi Pelayanan dibantu Oleh Kepala Seksi.Kepala Bidang 

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahi 3 (tiga) Seksi 

diantaranya Seksi Kerjasama, Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen 

Kependudukan, dan Seksi Inovasi Pelayanan 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu 

melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

sesuai dengan keahlian masing-masing. 

4.5 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kuantan Singingi 

Berikut struktur organisasi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kuantan Singingi : 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau 

Tahun 2017 

 


