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BAB IV 

GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 

SIPIL KABUPATEN SIAK 

 

4.1 Sejarah Singkat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Siak  

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang 

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tentang Administrasi Kependudukan. 

Sejalan dengan perkembangan Pendaftaran Penduduk, maka dengan 

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara 

Pendaftaran penduduk dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 

2005 Tantang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk. 

Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008Tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak dan Peraturan Daerah Kabupaten 

Siak Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 

maka Penandatanganan Pendaftaran Penduduk dilaksanakan oleh Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak. 

 

4.2 Visi dan Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Siak 

Visi: 

Terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil 

dalam Rangka pelayanan Prima terhadap masyarakat menuju Penduduk 

berkualitas tahun 2020 melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. 
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Misi: 

a. Menumbuhkan kesadaran Penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa 

Kependudukan Kepada Petugas. 

b. Memberi bimbingan dan pembinaan kepada petugas lapangan dalam 

rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk melaksanakan 

tugas perekaman data kependudukan. 

c. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait. 

d. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran kerja 

sama perekaman Pendaftaran / Registrasi penduduk termasuk pemberian 

Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

e. Penataan rumah-rumah Penduduk sehingga lebih teratur dan terpantau 

dengan adanya alamat dan nomor rumah yang jelas. 

 

4.3 Rincian Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Siak 

Disini akan diuraikan tugas pokok pegawai Dinas kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, terutama yang terkait erat dengan penelitian 

antara lain sebagai berikut: 

i. Rincian Tugas Pokok Kepala Dinas 

(1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai 

tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah di bidang Administrasi Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil. 
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(2) Kepala Dinas dalam menjalankan tugas sebagaimana di maksud 

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil. 

b. Pelaksanan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan 

sipil, 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil. 

d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil. 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

ii. Rincian Tugas Pokok Sekretariat 

(1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

melaksanakan penyusunan kebijakan, mengkoordinasikan bidang-

bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi 

umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan 

kelembagaan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), 

sekretaris mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rancangan kebijakan dinas. 

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 
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c. Penyusunan program dan melaporkan pengelolaan sistem 

informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas. 

d. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian 

administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, 

kerumahtanggaan, dan kelembagaan. 

e. Pengelolaan urusan rumahtangga, surat menyurat, kearsipan, 

hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan. 

f. Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja. 

g. Pengoordinasian penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) 

kegiatan dinas. 

h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas. 

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

iii. Rincian Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

a. Menyusun rencana operasional program kerja Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian. 

b. Melakukan kegiatan surat menyurat. 

c. Melaksanakan kearsipan dan ekspedisi. 

d. Mengelola rumah tangga, perlengkapan dan penataan barang milik 

negara. 

e. Mengelola administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 
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f. Mempersiapkan berkas sulan tanda jasa/bintang penghargaan, 

LP2P/LHKPN/LHKASN. 

g. Mengelola perpustakaan, informasi dan dokumentasi. 

h. Mengelola administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, 

dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara. 

i. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan 

dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja. 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan 

fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

iv. Rincian Tugas Pokok Kepala Sub Perencanaan  

a. Menyusun rencana operasional program kerja Sub bagian 

Perencanaan. 

b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf. 

c. Memberi petunjuk operasional kegiatan kepada stafnya. 

d. Menyusun rencana perjalanan dinas. 

e. Mengendalikan rencana tahunan. 

f. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan. 

g. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut 

ketentuan yang berlaku. 

h. Mengumpulkan dan mengelola data laporan hasil kegiatan. 

i. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan dan 

penyajian data statistik serta informasi. 
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j. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra). 

k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan. 

l. Melaksanakan penyusunan bahan laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP). 

m. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA. 

n. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program 

dan kegiatan. 

o. Mengevaluasi hasil program kerja. 

p. Membuat laporan hasil kegiatan. 

q. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan 

dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja. 

r. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan 

fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

v. Rincian Tugas Pokok Kasub Bagian Keuangan 

a. Membuat rencana operasional program kerja sub Bagian Keuangan. 

b. Membuat daftar usulan kegiatan. 

c. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian . 

d. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penata usahaaan 

keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

e. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas 

umum. 

f. Melaksanakan perbendaraan keuangan. 
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g. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang 

kas. 

h. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji 

atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Organisasi Perangkat 

Daerah) yang ditetapkan sebagai penggunaMengajukan SPP untuk 

pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan 

pengguna anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) yang 

ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dengan Keputusan Bupati. 

i. Mengevaluasi hasil program kerja. 

j. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan 

sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran. 

k. Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani 

Surat Pertanggung jawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas 

beserta lampirannya dan laporan bulanan. 

l. Mengevaluasi hasil program kerja. 

m. Membuat laporan hasil kegiatan dan mengkoordinir Laporan Realisasi 

Fisik dan Keuangan (RFK). 

n. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan 

dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja. 

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan 

fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 
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vi. Rincian Tugas Pokok Bidang Pendaftaran Pendududuk.  

(1) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), 

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk. 

b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk. 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 

pendaftaran penduduk. 

d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk. 

e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk. 

f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran 

penduduk. 

g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk. 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

vii. Rincian Tugas Pokok Bidang Pencatatan Sipil 

(1) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 

kebijakan pelayanan pencatatan sipil. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagai di maksud pada ayat (1), Kepala 

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil. 

b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil. 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 

pencatatan sipil. 

d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil. 

e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil. 

f. Pelaksanaan dokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil. 

g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil. 

h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil. 

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

viii. Rincian Tugas Pokok Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan. 

a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi 

administrasi kependudukan. 

b. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan 

fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 
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ix. Tugas Pokok UPTD 

Unit pelaksanaan teknis dinas kependudukandan pencatatan 

Kabupaten Siak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang kegiatan dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Siak diwilayah kab siak 

yang mempunyai wilayah kerja beberapa kecamatan. 

 

4.4 Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 2008 Tentang Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak. 

Untuk lebih jelasnya hubungan kerja pegawai, dapat dilihat dari tabel struktur 

organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak. 

(Bagan Struktur, Lihat Lampiran)  

 

 

 


