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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Objek Penelitian

Kabupaten Pelalawan merupakansebuah kabupaten hasil pemekaran dari

Kabupaten Kampar, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 53

Tahun 1999. Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar Kesepakatan dan

Kebulatan Tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat

Kampar Hilir pada tanggal 11 s/d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat

tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari Tokoh

Masyarakat, Tokoh Pemuda, Lembaga-Lembaga Adat, Kaum Intelektual, Cerdik

Pandai dan Alim Ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan

yang bermula dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor

tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini.

Pada awalnya terbentuknya kabupaten Pelalawan terdiri atas 4 wilayah

kecamatan, yakni: Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar.

Kemudian setelah terbit Surat Dirjen PUOD No.138/1775/PUOD tanggal 21 Juni

1999 tentang pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Pembantu di Provinsi Riau,

maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9 (sembilan) kecamatan, yang

terdiri atas 4 kecamatan induk dan 5 kecamatan pembantu, tetapi berdasarkan SK

Gubernur Provinsi Riau No. 136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan

kembali menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Namun, setelah terbitnya Peraturan

Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005, maka Kabupaten Pelalawan
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terdiri atas 12 kecamatan dan terdapat 106 Pemerintahan Desa, 12

Pemerintahan Kelurahan.

Luas Kabupaten Pelalawan 13.924,94 Km, yang sebagian besar wilayah

terdiri dari daratan, dan sebagian lainya kepulauan. Beberapa Pulau Besar yang

ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya Pulau Mendul ( Penyalai ),

Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebuh, dan Pulau-pulau kecil lainya

Adapun batas-batas wilayah kabupaten Pelalawan yaitu :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Teluk

Meranti

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Pasir

Penyu, dan Indragiri Hulu

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi,

Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan

Kabupaten Indragiri Hilir

4.2 Aktifitas Objek Peneletian

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,

Pemerintah Kabupaten Pelalawan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Pelalawan Nomor 07 tahun 2008. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten

Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan dan Peraturan Bupati Pelalawan

Nomor 30 Tahun2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan sebagai berikut :
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1. Kedudukan

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana

pemerintah daerah dibidang urusan Administrasi Kependudukan.

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang

kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas

melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan dibidang Kependudukan dan Pecatatan Sipil.

3. Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Catatan

Sipil

b. Penyelenggaraan Urusan pemerintah dan Pelayanan umum

dibidang kependudukan dan Catatan Sipil

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pendaftaran penduduk dan

Catatan Sipil

d. Penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas

e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD)

f. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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4. Kewenangan

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

memiliki kewenangan sebagai berikut:

a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di

bidang Administrasi Kependudukan

c. Pengaturan teknis penyelenggara Administrasi Kependudukan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

d. Pembinaan dan Sosialisasi penyelenggara Administrasi

Kependudukan

e. Pelaksana kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi

Kependudukan

f. Penugasan kepada desa atau nama lain untuk menyelenggarakan

sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas

tugas pembantuan

g. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala

Kabupaten/Kota

h. Koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

Terbitnya Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang rincian tugas Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, maka pelaksaan
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perencanaan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Pelalawan disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tenteng pemerintahan daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. PeraturanPresidenNomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;

6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi

Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
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Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor

4614);

10. Instruksi  Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 5 tahun 2008 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Pelalawan;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJD) Kabupaten Pelalawan

Tahun 2005-2025;

14.Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pelalawan Tahun 2011-2016;
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15.Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun

2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten PelalawanTahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten

Pelalawan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 Nomor 6).

4.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri

dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

3. Bidang Informasi Kependudukan

4. Bidang Perkembangan Kependudukan

5. Bidang Pencatatan Sipil

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dari bagan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas selaku Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai

tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas sesuai dengan

kewenangannya.
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2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Program dan

rencana kerja, koordinasi. Pemntauan dan pengendalian serta evaluasi

pelaksanaan Tugas Daerah.

Sekretariat yang dimaksudkan diatas dipimpin oleh seorang sekretaris

yang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan Program Kerja Pengelolaan pelayanan

kesekretariatan.

a. Perumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan

penyelenggaraan tugas-tugaas semua bidang secara terpadu.

b. Perumusan kebijakan pelayanan Administrasi Dinas.

c. Pelaksanaan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sekretariat Dinas.

d. Perumusan kebijakan pengelolahan Administrasi umum dan Rumah

tangga Dinas.

e. Perumusan kebijakan pengelolahaan kelembagaan dan ketatalaksanaan

serta hubungan masyarakat.

f. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan guna menyiapkan

petunjuk pemecahan masalah.

g. Perumusan kebijakan pengelolahaan administrasi pengelolaan pegawai

h. Perumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan.

i. Perumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas Dinas.
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j. Perumusan kebijakan Pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas

Dinas.

k. Penetapan rumusan kebijakan Pengkoordinasian penyusunan dan

penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksnaan tugas Dinas.

l. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

m. Pelaksanaan Evaluasi pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

n. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja / instansi Lembaga dibidang

pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

o. Pelaksanaan pambagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas bawahan.

p. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan Bidang tugasnya.

1. Bidang Informasi Kependudukan

Bidang Informasi kependudukan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Membangun Bank data Kependudukan

b. Membantu dan Menyebarkan tempat perekaman data kependudukan di

kecamatan

c. Membantu replika data Kependudukan

d. Merekam data hasil pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil serta

pemutakhiran data penduduk dengan menggunakan SIAK

e. Mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan informasi administrasi

kependudukan

f. Membangun dan mengembangkan jaringan komunikasi data
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g. Menyediakan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta penyediaan

jaringan komunikasi data sesuai tempat pelayanan dokumentasi

kependudukan

h. Memelihara dan perawatan perangkat SIAK

i. Menyajikan dan Mendesimalisi informasi kependudukan

j. Membina dan pengembangan sumber daya manusia pengelolah informasi

administrasi kependudukan

k. Menyuluh dan membina administrasi kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang

informasi kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pembangunan Bank data kependudukan

b. Pengevaluasian dan pelaporan pengelolaan informasi administrasi

kependudukan

c. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data

d. Penyediaan perangkat keras dokumen kependudukan

e. Pemeliharaan dan perawatan jaringan SIAK

f. Penyajian dan desiminasi informasi kependudukan

g. Pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi

kependudukan

h. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas bawahan

i. Pelaksanaan tugas lain dari kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
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2. Bidang Perkembangan Kependudukan

Adapun fungsi bidang perkembangan penduduk adalah :

a. Menetapakan kebijakan perkembangan kependudukan

b. Menyusun dan merekomendasikan kebijakan kependudukan daerah

dengan lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan

c. Menyelenggarakan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam

rangka tertib administrasi kependudukan

d. Menetapkan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisa

dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khlayak

sasaran

e. Mengkoordinasikan dan mengsosialisasikan hail penyusunan indikator

proyeksi dan analisa dampak serta kebijakan kependudukan

f. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan

pengendalian kuatitas, pengembangan kualiatas, pengarahan mobilitas,

dan persebaran serta perlindungan penduduk

g. Melaksanakan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk,

pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas atau penataan

pengelolaan dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan

berwawasan kependudukan

h. Membuat analisis pengendalian kualitas penduduk, pengembangan

kualitas penduduk, pengarahan mobilitas atau penataan persebaran dan

perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan
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i. Mengkoordinasikan dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan

kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengarahan mobilitas atau

penataan perubahan dan pengembangan penduduk serta pembangunan

berwawasan kependudukan

j. Menialai dan melaporkan kinerja pembangunan kependudukan secara

periodik

k. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan indikator kependudukan

proyeksi penduduk, analisis dampak kependudukan, serta penyelesaian

kebijakan kependudukan

l. Mengawasi indikator kependudukan proyeksi penduduk dan analisa

dampak kependudukan serta penyerasian kebijakan kependudukan

m. Memantau, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan pengendalian

kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan

mobilitas atau penataan pengelolaan dan perlindungan penduduk dalam

konteks pembangungan berwawasan kependudukan

n. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud dalam pasal 14 Bidang

Perkembangan Kependudukan mempunyai tugas :

a. Penetapan Perkembangan kependudukan;

b. Penyusunan dan rekomendasi kebijakan kependudukan;

c. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan;
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d. Penetapan indikator proyeksi dan analisa dampak serta kebijakan

kependudukan;

e. Penetapan norma, standar dan prosedur mobilitas dan persebaran serta

perlindungan penduduk;

f. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;

g. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk;

h. Pengkoordinasian dan kerjasama kebijakan pengendalian kuantitas

penduduk;

i. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara

periodik;

j. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi

penduduk, analisa dampak kependudukan serta penyelesaian kebijakan

kependudukan;

k. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisa

dampak kependudukan serta penyerasian kebijakan kependudukan;

l. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksana pengendalian kuantitas

penduduk;

m. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap

pelaksana tugas bawahan;

n. Pelaksanaan tugas lainnya dari kepala dinas sesuai dengan bidang

tugasnya.
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3. Bidang Pencatatan Sipil

Adapun fungsi dari bidang Pencatatan Sipil adalah :

a. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan pencatatan dan

penerbitan akta kelahiran, akta kematian, pencatatan, dan penerbitan

dokumen dan surat keterangan yang berkaitan dengan kelahiran dan

kematian

b. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan pencatatan dan

penerbitan akta perkawinan non muslim dan campuran, pencatatan dan

penerbitan akta perceraian non muslim dan campuran

c. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan pencatatan dan

penerbitan dokumen dan surat keterangan yang berhubungan dengan

perkawinan dan perceraian non muslim dan campuran

d. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan pencatatan dan

penerbitan akta pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan anak, dan

perubahan status kewarganegaraan

e. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan pencatatan perubahan

dan pembatalan akta, pencatatan peristiwa penting lainnya

f. Melaksnakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas bidang

pencatatan sipil memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian berkaitan dengan kelahiran dan kematian;
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b. Pembinaan dan perumusan pencatatan dan penerbitan akte perkawinan;

c. Perumusan pencatatan dan penerbitan dokumen;

d. Pencatatan dan penerbitan status kewarganegaraan;

e. Perubahan dan pembatalan akta pencatatan peristiwa penting lainnya

f. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pegawasan terhadap

pelaksanaan tugas bawahan;

g. Pelaksanaan tugas lainnya dari kepala dinas sesuai dengan bidang

tugasnya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsianal merupakan :

a. Terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional yang terbagi dalam kelompok

tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya

b. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh tenaga

pejabat senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas

c. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja

d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud diatur sesuai perundang-

undangan yang berlaku

e. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku


