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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru 

Kota Pekanbaru dalam bahasa melayu dapat diartikan sebagai pasar, 

sehingga Pekanbaru bermakna sebuah pasar baru. Perkembangan Kota ini 

pada awalnya tidak lepas dari pengaruh sungai SIAK sebagai sarana 

transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari kawasan dataran tinggi 

Sumatera. Beberapa sejarawan percaya Sriwijaya awalnya berpusat 

disekitaran Candi Muara Takus dan kemungkinan kawasan yang berada pada 

sehiliran aliran sungai siak telah menjadi salah satu pelabuhan dari Kerajaan 

Sriwijaya. Sebuah ekspedisi militer portugis pada tahun 1514 dikirim 

menelusuri Sungai Siak dengan tujuan menemui dan memastikan lokasi dari  

kerajaan ini. 

Kota ini mulai menjadi pemukiman pada masa Kesultanan Siak Sri 

Indrapuri, yaitu pada era kekuasan Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah, yang 

kemudian diteruskan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali. Selanjutnya 

pada tanggal 23 juni 1784, berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku ( 

Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, Dan Kampar ). Kawasan ini dinamai 

dengan pekanbaru. Berdasarkan SK Kerajaan yaitu Besluit Van Her Inlanche 

Zelf Destuur Van siak dengan sebutan distrik. Pada tahun 1931, pekanbaru 

dimasukkan kedalam wilayah Kampar kiri yang dikepalai oleh seorang 

contoleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus landchap sampai 

tahun 1940. Kemudian menjadi ibu kota onderafdeling Kampar sampai tahun 

1942. 
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Setelah pendudukan jepang pada tanggal 8 maret 1942, Pekanbaru 

dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut gokun, kemudian 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 ditetapkan kabupaten 

Kampar dan Kota Pekanbaru diberikan status kota kecil dan menjadi kota 

praja setelah keluarnya undan-undang nomor 1 tahun 1957. Kota Pekanbaru 

resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 januari 1959 

berdasarkan keputusan menteri dalam negeri desember 52/1/44-25 

sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi ibu 

kota Provinsi Kepulauan Riau ). 

 

4.2 Geografis Kota Pekanbaru 

4.2.1 Letak dan Luas 

Kota Pekanbaru terletak diantara 101 14- 101 34 Bujur Timur dan 

0025- 0 45 Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 50 

meter. Pemukiman wilayah bagian utara landau dan bergelombang dengan 

ketinggian berkisar 5 sampai dengan 11 meter berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 tanggal 7 september 1987 daerah Kota 

Pekanbaru diperluas dari + 62.96 Km² + 444.50 Km² terdiri dari 6 Kecamatan 

dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran / pematokan dilapangan oleh 

BPN Provinsi Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 

632.26 Km². dengan meningkatnya dari kegiatan pembangunan menyebabkan 

meningkatnya dari kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya 

kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkat pula 

tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas 

perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib 
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pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah 

Kecamatan Baru dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 

2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan Baru dengan Peraturan Daerah 

Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan. 

1. Batas wilayah 

 Kota Pekanbaru berbatas dengan daerah Kabupaten/Kota: 

a. Sebelah Utara  : Kabupaten Siak dan Kabupaten  

      Kampar 

b. Sebelah Selatan :Kabupaten Kampar dan Kabupaten 

Pelalawan 

c. Sebelah Timur  : Kabupaten Siak dan Kabupaten  

      Pelalawan 

d. Sebelah Barat  : Kabupaten Kampar 

2. Geologi 

  Kota pekanbaru keadaannya relatif merupakan daerah datar  

  dengan: 

a. Struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis alluvial 

dengan pasir  

b. Pinggiran kota pada umunya terdiri dari jenis tanah 

organosol dan human yang merupakan rawa-rawa yang 

bersifat asam sangat kerosif untuk besi. 

4.2.2 Pemerintah  

Seriring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan kota ini 

Kota Pekanbaru terus bergerak dari kota besar menuju kota metropolitan dan 

sekaligus sebagai ibukota provinsi riau yang dipimpin oleh walikota. Kota 
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Pekanbaru didalam melaksanakan roda pemerintah dan pembangunan menjadi 

harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahn dan tantangan yang 

muncul sesuai perkembangan sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat. 

Keberadaan kota pekanbaru merupakan dasar dekonstrasi sebagaimana 

dimaksud dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor. 3 Tahun 2003, Kota 

Pekanbaru dibagi atas 12 Kecamatan yang terdiri dari 58 Kelurahan. 

4.2.3 Penduduk 

Jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada akhir tahun 2013 berjumlah 

975.304 jiwa, yang terdiri dari 500.538 berjenis kelamin laki-laki dan 474.766 

perempuan, ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak 

dibandingkan dengan penduduk perempuan. Dari 12 Kecamatan yang ada di 

Kota Pekanbaru penduduk sebanyak berada di Kecamatan Tampan yaitu 

164.308 jiwa dan terkecil berada di Kecamatan Sail 26.117 jiwa. Dengan 

jumlah penduduk 975.304 jiwa dibandingkan dengan luas wilayah Kota 

Pekanbaru 632.26 (Km²) maka kepadatan penduduk adalah 15.42 jiwa/Km² ini 

merupakan kepadatan penduduk Kota Pekanbaru cukup tinggi. Sehingga perlu 

menjadi perhatian dan apabila tidak menjadi perhatian makan pertambahan 

penduduk Kota Pekanbaru akan menjadi semakin padat. 

4.2.4 Visi dan Misi Kota Pekanbaru 2021 

Visi kota pekanbaru 2021 sesuai peraturan daerah kota pekanbaru 

nomor 1 tahun 2001 adalah “ TERWUJUDNYA KOTA PEKANBARU 

SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA, PENDIDIKAN SERTA 

PUSAT KEBUDAYAAN MELAYU, MENUJU MASYARAKAT 

SEJAHTERA BERLANDASAN IMAN DAN TAQWA. “ 
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Untuk percepatan pencapaian visi kota pekanbaru 2021 dimaksud, 

walikota dan wakil walikota pekanbaru terpilih periode 2012-2017, 

menetapkan visi antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya, yaitu : 

“terwujudnya pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani. “ 

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi kota pekanbaru 

yaitu : 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki 

kompetisi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing 

ditingkat lokal, nasional maupun internasional. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan 

kemampuan keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, 

kependudukan dan keluarga sejahtera. 

3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah 

yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, 

berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup 

dalam rukun dan damai. 

4. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi 

listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama 

infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran 

kota. 

5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan 

pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan, 
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6. Meningkatkan perekonomian daerah dari masyarakat dengan 

meningkatkan investasi bidang industri , perdagangan, jasa dan 

pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang 

memadai dan iklim usaha yang kondusif. 

4.2.5 Jumlah Penduduk 

Kota Pekanbaru dengan luas wilayah 632,26 Km² didiami penduduk 

sebanyak 975.304 jiwa, terdiri dari 500.538 jiwa laki-laki dan 474.766 jiwa 

perempuan, penduduk Kota Pekanbaru ini tersebar di 12 (dua belas) 

kecamatan yaitu Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Pekanbaru Kota, 

Kecamatan Sail, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Senapelan, Kecamatan 

Rumbai, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Tampan, Kecamatan Marpoyan 

Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Paying Sekaki dan Kecamatan 

rumbai pesisir. Dari tabel 4.1 terlihat bahwa penduduk yang terbanyak 

terdapat dikecamatan tampan yaitu 164.308 jiwa (16,85) sedangkan 

Kecamatan Sail merupakan jumlah penduduk yang terkecil yaitu 26.117 jiwa 

(2,68). 

Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kota  

NO KECAMATAN 
LAKI-LAKI PEREMPUAN L+P 

JIWA 
 

% 
JIWA 

 
% 

JIWA 
 

% 
1. SUKAJADI   28,245     5.64%   27,379                      5.77%   55,624                      5.70% 
2. PEKANBARU KOTA   17,206     3.44%   16,377     3.45%   33,583     3.44% 
3. SAIL   13,233     2.64%   12,884     2.71%   26,117     2.68% 
4. LIMA PULUH   25,219     5.04%   24,678     5.20%   49,897     5.12% 
5. SENAPELAN   22,063     4.41%   21,793     4.59%   43,856     4.50% 
6. RUMBAI   32,889     6.57%   30,731     6.47%   63,620     6.52% 
7. BUKIT RAYA   49,737     9.94%   47,510   10.01%   97,247     9.97% 
8. TAMPAN   84,924   16.97%   79,384   16.72% 164,308   16.85% 
9. MARPOYAN DAMAI   72,219   14.43%   67,597   14.24% 139,816   14.34% 

10. TENAYAN RAYA   68,348   13.65%   64,163   13.51% 132,511   13.59% 
11. PAYUNG SEKAKI   49,176     9.82%   46,773     9.85%   95,949     9.48% 
12. RUMBAI PESISIR   37,279     7.45%   35,497     7.48%   72,776     7.46% 

                 TOTAL 500,538 100.0% 474,766 100.0% 975,304 100.0% 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Tahun  

    2017 
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 Jika diperhatikan menurut jenis kelamin Nampak bahwa penduduk laki-

laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Gambaran 

ini terlihat diseluruh Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. 

 

4.3 Sejarah Singkat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Pekanbaru 

 Berdasarkan Keputusan Presiden No : 12 Tahun 1983 bahwa 

penyelenggaraan Catatan Sipil yang semuanya merupakan tanggung jawab 

Departemen Kehakiman dialihkan menjadi kewenangan dan tanggung jawab 

Departemen Dalam Negeri, yang bertugas pencatatannya Pegawai Catatan Sipil. 

Pegawai tersebut ditunjuk dan diberi wewenang untuk menyelenggarakan 

pencatatan-pencatatan yang dilakukan dengan membuat akta dalam daftar yang 

sudah ditentukan dengan masing-masing peristiwa, sesuai dengan syarat-syarat 

yang telah ditentukan. Akta Catatan Sipil merupakan Akta Outentik yang didalam 

hukum pembuktian mempunyai kekuatan yuridis bukti diri seseorang. Sejarah 

dengan perkembangan Administrasi Catatan Sipil maka dengan Surat Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1993, Kantor Catatan Sipil Kotamadya 

Pekanbaru dialihkan statausnya dari tipe C menjadi tipe B dan untuk kegiatan 

operasionalnya ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Riau Nomor : 698/IX/1993 tentang Struktur Organisasi Kantor Catatan 

Sipil Tipe B Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Pekanbaru. 

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan selanjutnya di tindak lanjuti dengan 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 7 tahun 2001 tentang Pembentukan 
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Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas, maka secara resmi urusan Pencatatan Sipil 

yang dilaksanakan oleh Kantor Catatn Sipil menjadi kewenagan urusan Dinas 

Pendaftaran penduduk, yang tugas operasionalnya berdasarkan kepada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor : 28 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dan Peraturan Daerah 

No. 8 tahun2000 tentang Pendaftaran Pendududk Jo Kpts. Walikota Pekanbaru 

Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 24 Januari 2002 tentang Penata Usahaan 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam Kota Pekanbaru yaitu 

meliputi Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Penertiban Akta 

Catatan Sipil. 

 

4.4 Bagan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas (Job Description) Kantor 

Dinas Kependudukan dan catatn Sipil Kota Pekanbaru 

Adapun uraian tugas tiap-tiap bagian dikantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut : 

1. KEPALA DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

a. Penyusunan program dan anggaran.  

b. Pengelolaan keuangan. 

c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan  barang 

milik daerah.  

d. Pengelolaan urusan asn. 

e. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan 

sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama 
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administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan. 

f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan 

sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, 

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan 

administrasi kependudukan.  

g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.  

h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil.  

i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. 

j. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan. 

k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. 

l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. 

m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan.  

n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas kependudukan dan pencatatan 

sipil.  

o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

2. Sekretariat 

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru. 

b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta 

pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi. 
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c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, 

pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta 

penyusunan program. 

d. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, 

upacara serta keprotokolan.  

e. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi 

setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.  

f. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan 

keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan 

gedung kantor. 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

3. Sub Bagian Umum 

a. Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah 

tangga serta kearsipan. 

b. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-

undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi sub bagian 

umum. 

c. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai 

bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat. 

d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-

upacara dan rapat-rapat dinas. 

e. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas. 
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f. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan 

kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, 

penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta 

pemeliharaan barang milik daerah. 

g. Pelaksanaan pengurusan penggunaan dan pemeliharaan barang milik 

daerah (bmd). 

h. Perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, 

kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta 

pengamanan di lingkungan dinas. 

i. Perumusan dan pelaksanaan pengolahan data pegawai, formasi pegawai, 

mutasi pegawai, penyusunan daftar urut kepangkatan (duk) dan registrasi 

asn serta pengarsipan penilaian prestasi kerja asn di lingkungan dinas. 

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

4. Sub Bagian Keuangan 

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan 

penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan 

pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan 

barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. 

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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5. Sub Bagian Program 

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta 

perumusan rencana kerja tahunan (rkt), penetapan kinerja, rencana 

strategis (renstra), rencana kerja (renja), rencana kegiatan dan anggaran 

(rka), laporan realisasi fisik program pembangunan,  laporan tahunan dan 

laporan evaluasi kinerja. 

b. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan 

sarana dan prasarana. 

c. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan. 

d. Perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang 

berhubungan dengan penyusunan program. 

e. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa. 

f. Pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, 

temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya. 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

6. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

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.  
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f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk. 

g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk. 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

7. Seksi Identitas Penduduk 

a. Penyusunan perencanaan identitas penduduk. 

b. Perumusan kebijakan teknis identitas penduduk. 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan identitas penduduk. 

d. Pelaksanaan pelayanan identitas penduduk. 

e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk. 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

8. Seksi Pindah Datang Penduduk 

a. Penyusunan perencanaan pindah datang penduduk. 

b. Perumusan kebijakan teknis pindah datang penduduk. 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pindah datang 

penduduk. 

d. Pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk. 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

9. Seksi Pendataan Penduduk 

a. Penyusunan perencanaan pendataan penduduk. 

b. Perumusan kebijakan teknis pendataan penduduk. 
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c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pendataan penduduk. 

d. Pelaksanaan pelayanan pendataan penduduk. 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

10. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

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 pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil. 

g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil. 

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

11. Seksi Kelahiran 

a. Penyusunan perencanaan pelayanan kelahiran. 

b. Perumusan kebijakan teknis kelahiran. 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan kelahiran. 

d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran. 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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12. Seksi Perkawinan dan Perceraian 

a. Penyusunan perencanaan pelayanan perkawinan dan perceraian. 

b. Perumusan kebijakan teknis perkawinan dan perceraian. 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 

perkawinan dan perceraian. 

d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian. 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

13. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian 

a. Penyusunan perencanaan pelayanan perubahan status anak, 

pewarganegaraan dan kematian. 

b. Perumusan kebijakan teknis perubahan status anak, pewarganegaraan dan 

kematian. 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan perubahan 

status anak, pewarganegaraan dan kematian. 

d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, 

pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan 

kematian. 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

14. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi  Kependudukan 

a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, 
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pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber 

daya manusia teknologi informasi dan komunikasi. 

b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, 

pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber 

daya manusia teknologi informasi dan komunikasi. 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi 

kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata 

kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi. 

d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang 

meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan 

penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia 

teknologi informasi dan komunikasi. 

e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan. 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

15. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

a. Penyusunan perencanaan pengelolaan sistem informasi administrasi 

kependudukan. 

b. Perumusan kebijakan teknis sistem informasi administrasi kependudukan. 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan sistem informasi 

adminisrasi kependudukan. 

d. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. 
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e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

16. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data 

a. Penyusunan perencanaan pengolahan dan penyajian data. 

b. Perumusan kebijakan teknis pengolahan dan penyajian data. 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengolahan dan 

penyajian data. 

d. Pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan. 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

17. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 

a. Penyusunan perencanaan tata kelola dan sumber daya manusia teknologi 

informasi dan komunikasi. 

b. Perumusan kebijakan teknis tata kelola dan sumber daya manusia 

teknologi informasi dan komunikasi. 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi tata kelola dan sumber daya 

manusia teknologi informasi dan komunikasi. 

d. Pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan  komunikasi serta sumber 

daya manusia teknologi informasi dan komunikasi. 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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18. Bidang Pemanfaatan Data dan Inofasi Pelayanan 

a. Penyusunan perencanaan kerjasama administrasi kependudukan, 

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan 

administrasi kependudukan. 

b. Perumusan kebijakan teknis kerjasama administrasi kependudukan, 

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan 

administrasi kependudukan. 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kerjasama  

administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan  serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan. 

d. Pelaksanaan kerjasama di bidang administrasi kependudukan. 

e. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. 

f. Pelaksanaan fasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan. 

g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama administrasi 

kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta 

inovasi pelayanan administrasi kependudukan. 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

19. Seksi Kerjasama 

a. Penyusunan perencanaan kerjasama. 

b. Perumusan kebijakan teknis kerjasama. 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi kerjasama. 

d. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan. 
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Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

20.  Seksi Pemanfaat Data dan Dokumen Kependudukan 

a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. 

b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan. 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan. 

d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

21. Seksi Inovasi Pelayanan 

a. Penyusunan perencanaan inovasi pelayanan. 

b. Perumusan kebijakan teknis inovasi pelayanan. 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi inovasi pelayanan. 

d. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.  

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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4.5 Keadaan Pegawai Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Pekanbaru Berdasrkan Golongan Kepangkatan dan 

Pendidikan Pegawai 

a. Golongan Kepangkatan Pegawai 

Golongan kepangkatan pegawai didapat berdasarkan pendidikan 

formal yang dimiliki oleh pegawai itu sendiri, disamping itu golongan 

kepangkatan didapat dari masa kerja pegawai dikantor pemerintahan daerah. 

Semakin tinggi golongan kepangkatan pegawai maka diharapkan mampu 

pegawai dapat melakukan tugas dan fungsinya. Pada tabel ini terdapat 

golongan kepangkatan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil 

sebagai berikut : 

Tabel 4.2 : Jumlah Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Pekanbaru dilihat dari Kepangkatan Pegawai 

 

No Golongan pangkat Jumlah pegawai persentase 

1. Golongan I - - 

2. Golongan II 9 orang 18% 

3. Golongan III 32 orang 64% 

4 Golongan IV 9 orang 18% 

Jumlah 50 orang 100% 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru 2018 

Tabel 4.3: Jumlah Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Pekanbaru pada bidang Pencatatan Sipil dilihat dari 

Kepangkatan Pegawai 

 

No Golongan pangkat Jumlah pegawai persentase 

1. Golongan I - - 

2. Golongan II 1 orang 12,5% 

3. Golongan III 5 orang 62,5% 

4 Golongan IV 2 orang 25% 

Jumlah 8 orang 100% 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru 2018 
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Pada tabel 4.2 diatas terlihat bahwa dari 50 pegawai ternyata terdapat 9 

orang pegawai yang mempunyai golongan kepangkatan II atau sebesar 18%, 

32 orang pegawai yang mempunyai golongan kepangkatan III atau sebesar 

64%, sedangkan jumlah pegawai yang mempunyai golongan kepangkatan IV 

sebanyak 9 orang pegawai atau sebesar 18%. Dengan demikian dapat kita lihat 

bahwa mayoritas pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Pekanbaru bergolongan kepangkatan yaitu III yakni sebesar 64%.  

Pada tabel 4.3 diatas terlihat bahwa dari 8 orang pegawai yang bekerja 

dibidang pencatatan sipil ternyata terdapat 1 orang pegawai yang mempunyai 

golongan kepangkatan II atau sebesar 12,5%, 5 orang pegawai yang 

mempunyai golongan kepangkatan III atau sebesar 62,5%, sedangkan jumlah 

pegawai yang mempunyai golongan kepangkatan IV sebanyak 2 orang 

pegawai atau sebesar 25%. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa pegawai 

yang bekerja dibidang pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kota Pekanbaru bergolongan kepangkatan yaitu III paling tinggi yakni 

sebesar 62,5%. 

b. Pendidikan Pegawai 

Pendidikan merupakan salah satu dasar dalam rangka mengetahui 

kemampuan diri setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Pendidikan dari setiap pegawai diperoleh oleh pegawai melalui jenjang 

pendidikan formal. Begitu juga pendidikan juga dapat digunakan sebagai alat 

untuk imbalan jasa dan gaji pegawai serta tunjangan. Adapun jenjang 

pendidikan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.4:  Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Pekanbaru dilihat dari Pendidikan Pegawai 

 

No Pendidikan pegawai Jumlah pegawai persentase 

1. SLTA 12 orang 24% 

2. D-3 4 orang 8% 

3. Sarjana (S1) 28 orang 56% 

4. Magister (S2) 5 orang 10% 

5. Doktor (S3) 1 orang 2% 

Jumlah 50 orang 100 % 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru 2018 

Tabel 4.5:  Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Pekanbaru pada Bidang Pencatatan Sipil dilihat dari 

Pendidikan Pegawai 

 

No Pendidikan pegawai Jumlah pegawai persentase 

1. SLTA 3 orang 37,5% 

2. D-3 - - 

3. Sarjana (S1) 5 orang 62,5% 

4. Magister (S2) - - 

5. Doktor (S3) - - 

Jumlah 8 orang 100 % 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru 2018 

 Berdasarkan pada tabel 4.4 diatas dapat dilihat ternyata pendidikan di 

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru adalah baik 

dimana sebagian besar pegawai atau 56% mempunyai pendidikan Sarjana (S1), 

dan pegawai yeng memiliki gelar Megister (S2) sebanyak 5 orang pegawai atau 

sebesar 8,83%. Dengan adanya pegawai yang memiliki pendidikan yang tinggi, 

maka dapat dimanfaatkan pendidikan tersebut untuk menjalankan tugas dan 

fungsi-fungsi dari pegawai tersebut. 

 Kemudian pada tabel 4.5 diatas dapat dilihat ternyata pendidikan di Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada bidang 

Pencatatan Sipil sangat baik, dimana pendidikan tertinggi pegawai adalah sarjana 

(S1) sebanyak 5 orang pegawai atau sebesar 62,5%, dan pegawai yang 
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berpendidikan SLTA sebanyak 3 orang pegawai atau sebesar 37,5%. Jadi kualitas 

pegawai pada bidang Pencatatan Sipil sudah sangat baik. 

 

4.6 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Pekanbaru ( Bidang Pencatatan Sipil ) 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bidang Pencatatan Sipil 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Pelayanan Akta Kelahiran 

Dasar hukum: 

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan 

2. Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No. 23 

tahun 2006 tentang administrasi kependudukan 

3. Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata 

cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 

4. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 05 Tahun 2008 tentang 

penyelenggaraan administrasi kependudukan 

KEPALA BIDANG 

PELAYANAN 

PENCATATAN SIPIL 

KASI 

KELAHIRAN 

KASI 

PERUBAHAN 

STATUS ANAK 

PEWARGANEGA

RAAN DAN 

KEMATIAN 

KASI 

PERKAWINAN 

DAN 

PERCERAIAN 
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5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 02 Tahun 2012 tentang retribusi 

penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil Akta 

kelahiran 

1. Persyaratan : 

a.  Surat keterangan lahir dari bidan/dokter/rumah sakit (asli) 

b.  Foto copy ktp dan kartu keluarga orang tua 

c.  Foto copy buku nikah/akta perkawinan orang tua 

d.  Foto copy ktp 2 (dua) orang saksi 

2. Prosedur: 

a. Bagi yang lahir di wilayah domisili, pemohon sebagai kepala keluarga 

mengisi dan menandatangani formulir pencatatan kelahiran (f-2.01) 

dan menyerahkan persyaratan ke UPTD kecamatan masing-masing 

b. Bagi yang lahir diluar wilayah domisili yang bersangkutan mengisi 

formulir pencatatan kelahiran (f-2.01) dan menyerahkan ke dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil dimana peristiwa kelahiran terjadi 

3. Waktu penyelesaian : 14 (empat belas) hari kerja 

4. Biaya : 

Denda biaya administrasi pencatatan atau penerbitan kutipan akta 

kelahiran WNI yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari 

pencatatannya 

a. Untuk WNI sebesar Rp. 50.000,- 

b. Untuk WNA sebesar Rp. 200.000,-  


