
 

 

GAMBARAN PELAYANAN  

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  

KABUPATEN BANDUNG 

 

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 16 tahun 2011 
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung. 
Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 55.                  
Tahun 2011. 

 
1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD 
 

1.1. Kepala 

a.  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas 
pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, 
mengendalikan,mengkoordinasikan,dan  mempertanggungjawabkan  
kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang 
pelayanan kependudukan dan administrasi pencatatan sipil. 

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) Pasal 117 ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya.  

1.2.  Sekretariat  

a.  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. 

b.  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada  Ayat 
(2) pasal ini Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 

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 administratif Dinas; 

d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan 
kerumahtanggaan; 

e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan 
ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;  

f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi 
kepegawaian; 

 

 



 

 

g. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan; 

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.   

c. Sekretariat, membawahkan :  

a. Sub Bagian Penyusunan Program; 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Sub Bagian Keuangan.  

 

A. Sub Bagian Penyusunan Program, dipimpin oleh seorang 
Kepala Sub Bagian.  

 
a. Tugas Pokok  

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas 
pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 
melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan 
pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas.  

 
b. Fungsi  

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional 
kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan 
rencana dan program kerja Dinas; 

b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan 
dan program kerja Dinas; 

c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Dinas; 

d. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang – 
undangan penunjang pelaksanaan tugas; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 
tugas dan fungsinya;  

g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program 
kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.  

 

 

 

 

 



 

 

B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh seorang 
Kepala Sub Bagian.  

 
a. Tugas Pokok 

 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 
melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum 
dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.  
 

b.  Fungsi  

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional 
kegiatan pelayanan administrasi umum dan 
kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian; 

b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman 
surat–surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi 
dan kearsipan; 

c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas; 

d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan 
dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di 
lingkungan Dinas; 

e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian 
administrasi perjalanan dinas; 

f. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan 
rapat–rapat dinas; 

g. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat; 

h. Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan 
ketertiban kantor; 

i. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta 
pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan 
dinas dan aset lainnya; 

j. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan 
prasarana perlengkapan Dinas; 

k. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan 
inventarisasi perlengkapan dinas; 

l. Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan 
ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas; 

m. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan 
pendokumentasian peraturan perundang–undangan; 

n. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan 
pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian; 

o. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan 
mutasi pegawai;  

p. Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi 
kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, 
pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan 
pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan 
pegawai;   

q. Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti 
pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta 
ujian dinas; 

 

 



 

 

r. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan 
pengembangan karier serta disiplin pegawai; 

s. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi 
pensiun dan cuti pegawai; 

t. Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, 
sumpah/janji pegawai; 

u. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

v. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 
tugas dan fungsinya; 

w. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan 
kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan 
sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.  
 

C. Sub Bagian Keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian.   

 
a. Tugas Pokok   

  Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 
melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi 
dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas.  
 

b. Fungsi   

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional 
kegiatan pengelolaan administrasi dan 
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas; 

b. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran 
pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas; 

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan 
anggaran pendapatan dan belanja; 

d. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian 
pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi 
pegawai negeri sipil; 

e. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana 
dan program adminstrasi pengelolaan keuangan; 

f. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran 
pendapatan dan belanja Dinas; 

g. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan 
penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi 
anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;  

h. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan 
anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas; 

i. Pelaksanaan  pengkoordinasian penyusunan rencana 
dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para 
Kepala Bidang di lingkungan Dinas;  

j. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas 
pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan; 

 

 

 

 



 

 

k. pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan 
rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas 
Dinas; 

l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 
tugas dan fungsinya;  

n. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan 
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan            
Dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

 

1.3. Bidang Pendaftaran Penduduk, dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang.  
 

a.  Tugas Pokok 

 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 penduduk. 

b. Fungsi : 

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; 

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.  

 

c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan : 

a. Seksi Identitas Penduduk; 

b. Seksi Pindah Datang Penduduk; 

c. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran 
Penduduk.  

 

A. Seksi Identitas Penduduk, dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi.  

 
a. Tugas Pokok 

Kepala Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas pokok 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan pelaporkan 
pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan identitas 
penduduk.  
 

b. Fungsi   
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional 

kegiatan pembinaan dan pelayanan identitas penduduk; 

b. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan pendaftaran 
penduduk; 

c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran 
penduduk; 

d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dalam 
sistem administrasi kependudukan; 

e. Pelaksanaan pencatatan dan pemutakhiran biodata 
penduduk serta penerbitan nomor induk kependudukan 
(NIK); 

f. Pelaksanaan pendaftaran perubahan alamat; 

g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dalam 
sistem informasi administrasi kependudukan; 

h. Pelaksanaan penerbitan kartu keluarga (KK); 

i. Pelaksanaan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP); 

j. Pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian formulir dan 
blanko KK dan KTP; 

k. Pelaksanaan pengendalian terhadap penggunaan formulir 
dan blanko KK dan KTP; 

l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 
tugas dan fungsinya; 

n. Pelaksanaan koordinasi identitas penduduk dengan sub 
unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

 

 

 

  



 

 

B. Seksi Pindah Datang Penduduk, dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi.  

 
a. Tugas Pokok    

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 
melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan 
pindah datang penduduk.   
 

b. Fungsi    
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional 

kegiatan pembinaan dan pelayanan pindah datang 
penduduk; 

b. Pelaksanaan pendaftaran pindah datang antar negara; 

c. Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk dalam 
wilayah;  

d. Pelaksanaan pendaftaran pindah datang warga negara 
asing;  

e. Pelaksanaan pendaftaran warga negara Indonesia tinggal 
sementara; 

f. Pelaksanaan pendataan penduduk rentan administrasi 
kependudukan; 

g. Pelaksanaan pelayanan surat keterangan pindah dan surat 
keterangan pindah datang; 

h. Pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian formulir dan 
blanko surat keterangan pindah dan surat keterangan 
pindah datang; 

i. Pelaksanaan penerbitan surat keterangan tempat tinggal 
dan surat keterangan tinggal sementara; 

j. Pelaksanaan pengendalian terhadap penggunaan formulir 
dan blanko surat keterangan tempat tinggal dan surat 
keterangan tinggal sementara; 

k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 
tugas dan fungsinya; 

m. Pelaksanaan koordinasi pindah datang penduduk dengan 
sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

 

C. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran 
Penduduk,  dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.  

 
a. Tugas Pokok   

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 
melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengawasan dan 
penyidikan dokumen pendaftaran penduduk.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

b. Fungsi  
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional 

kegiatan pelayanan pengawasan dan penyidikan dokumen 
pendaftaran penduduk;  

b. Pelaksanaan penertiban dokumen kependudukan hasil 
pendaftaran penduduk; 

c. Pelaksanaan penatausahaan dokumen pendaftaran 
penduduk; 

d. Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan 
pendaftaran penduduk; 

e. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, 
advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan 
pendaftaran penduduk; 

f. Pelaksanaan operasi yustisi dokumen kependudukan; 

g. Pelaksanaan kerjasama pelaksanaan operasi yustisi 
dokumen kependudukan dengan instansi terkait; 

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 
tugas dan fungsinya; 

j. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan penyidikan 
dokumen pendaftaran penduduk dengan sub unit kerja lain 
di lingkungan Dinas. 

 

1.4. Bidang Pencatatan Sipil,  dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.   
 

a. Tugas Pokok   

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di 
bidang pelayanan administrasi pencatatan sipil yang meliputi 
pencatatan perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengawasan 
dan penyidikan dokumen pencatatan sipil.  

b. Fungsi  

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan 
administrasi pencatatan sipil yang meliputi pencatatan perkawinan, 
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; 

f. Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pengawasan dan 
penyidikan dokumen pencatatan sipil; 

 

 

 



 

 

g. 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;  

h. Penetapan pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang 
berkaitan dengan pencatatan sipil; 

i. Penetapan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia 
pengelola pencatatan sipil; 

j. Penetapan penyusunan kebutuhan formulir/blanko dokumen 
pencatatan sipil; 

k. Penetapan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi 
pencatatan sipil; 

l. Penetapan evaluasi dan pengendaian pelaksanaan tugas 
pelayanan administrasi pencatatan sipil; 

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 pelayanan 
administrasi pencatatan sipil. 

 

c. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan : 

a. Seksi Perkawinan dan Perceraian; 

b. Seksi Kelahiran dan Kematian; 

c. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil. 

 

A. Seksi Perkawinan dan Perceraian, dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi.  

 
a. Tugas Pokok 

 Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 
pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan perkawinan, 
perceraian, pengangkatan, pengesahan/pengakuan anak. 

b. Fungsi   
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional 

kegiatan pembinaan dan pelayanan perkawinan, perceraian, 
pengangkatan, pengesahan/pengakuan anak; 

b. Pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan 
perceraian dalam sistem administrasi kependudukan; 

c. Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan; 

d. Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta perceraian; 

e. Pelaksanaan pencatatan pengangkatan anak, pengesahan 
anak dan pengakuan anak; 

f. Pelaksanaan pencatatan peristiwa penting lainnya; 

g. Pelayanan permohonan kutipan kedua dan seterusnya akta 
perkawinan dan perceraian; 

h. Pelaksanaan pengelolaan register akta perkawinan dan 
perceraian; 

 



 

 

i. Pelaksanaan penyiapan data perkawinan dan perceraian 
sebagai bahan sistem informasi administasri kependudukan 
(SIAK); 

j. Pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan 
dengan pencatatan perkawinan dan perceraian; 

k. Pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; 

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 
tugas dan fungsinya; 

m. Pelaksanaan koordinasi perkawinan dan perceraian dengan 
sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.  

 

B. Seksi Kelahiran dan Kematian, dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi. 

 
a. Tugas Pokok  
 Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan kelahiran dan 
kematian.  

 
b. Fungsi 

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional 
kegiatan pembinaan dan pelayanan kelahiran dan kematian; 

b. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem 
administrasi kependudukan dibidang pencatatan kelahiran, 
pencatatan lahir mati, pencatatan kematian, pencatatan 
perubahan nama, pencatatan perubahan status 
kewarganegaraan; 

c. Pelayanan permohonan kutipan kedua dan seterusnya akta 
kelahiran dan kematian; 

d. Pelaksanaan pengelolaan register akta kelahiran dan 
kematian; 

e. Pelaksanaan penyiapan data kelahiran dan kematian 
sebagai bahan sistem informasi administrasi kependudukan 
(SIAK); 

f. Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran; 

g. Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta kematian; 

h. Pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan 
dengan pencatatan kelahiran dan kematian; 

i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 
tugas dan fungsinya; 

k. Pelaksanaan koordinasi kelahiran dan kematian dengan sub 
unit kerja lain di lingkungan Dinas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil,  
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.  

 
a. Tugas Pokok   
 Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pelayanan pengawasan dan penyidikan 
dokumen pencatatan sipil.  

 
b. Fungsi  

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional 
kegiatan pelayanan pengawasan dan penyidikan dokumen 
pencatatan sipil; 

b. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil yang meliputi 
penjilidan, penyimpanan dan pemeliharaan; 

c. Pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana 
penyimpanan dokumen pencatatan sipil; 

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
penyelenggaraan pencatatan sipil; 

e. Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan 
pencatatan sipil; 

f. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, 
advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan 
sipil; 

g. Pelaksanaan penerbitan dokumen perubahan akta 
pencatatan sipil; 

h. Pelaksanaan legalisasi dokumen pencatatan sipil; 

i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan 
blanko akta dan register pencatatan sipil; 

j. Pelaksanaan koordinasi penyidikan pelanggaran terhadap 
penggunaan dokumen pencatatan sipil; 

k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 
tugas dan fungsinya; 

m. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan penyidikan 
dokumen pencatatan sipil dengan sub unit kerja lain di 
lingkungan Dinas. 

 

1.4.  Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,  
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. 

 

a.  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. 

b. Fungsi  

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; 

 



 

 

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; 

f. Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan 
jaringan dan komunikasi data kependudukan; 

g. Penetapan rumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian 
pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi 
pengelolaan dan penyajian data, pengelolaan teknologi informasi, 
pengelolaan jaringan dan komunikasi data; 

h. Penetapan upaya pemecahan permasalahan dibidang informasi 
administrasi kependudukan; 

i. Penetapan pelaksanaan perencanaan dan pemeliharaan jaringan 
sarana dan prasarana informasi administrasi kependudukan; 

j. Penetapan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan; 

k. Penetapan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas 
pengelolaan informasi administrasi kependudukan; 

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 pengelolaan 
informasi administrasi kependudukan.  

c. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, 
membawahkan : 

a. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data; 

b. Seksi Teknologi Informasi; 

c.    Seksi Jaringan dan Komunikasi Data. 

 

A. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data, dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi.  

 
a. Tugas pokok   
 Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pelayanan pengelolaan dan penyajian data.  
 
b. Fungsi   

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 
pelayanan pengelolaan dan penyajian data; 

b. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan 
komunikasi data; 

c. Pelaksanaan pembangunan replikasi data kependudukan; 

d. Ppelaksanaan pembangunan bank data kependudukan; 

 

 



 

 

e. Pelaksanaan pembangunan tempat perekaman data 
kependudukan di kecamatan; 

f. Pelaksanaan perlindungan data pribadi penduduk pada bank 
data kependudukan; 

g. Pelaksanaan perlindungan data pribadi penduduk dalam 
proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil; 

h. Pelaksanaan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data 
penduduk menggunakan sistem informasi administrasi 
kependudukan; 

i. Pelaksanaan upaya pemecahan permasalahan dibidang 
pengelolaan dan penyajian data; 

j. Pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; 

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 
tugas dan fungsinya; 

l. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan penyajian data 
dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

 

B. Seksi Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.  
 

a. Tugas pokok  
 Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengembangan teknologi 
informasi.  

 
b. Fungsi   

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 
pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi; 

b. Penyusunan rumusan kebijakan pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan; 

c. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, 
supervisi dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan; 

d. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan; 

e. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan; 

f. Pelaksanaan penyajian dan diseminasi informasi penduduk; 

g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan; 

h. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya 
manusia pengelola informasi administrasi kependudukan; 

i. Pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan; 

j. Pelaksanaan upaya pemecahan permasalahan dibidang 
teknologi informasi; 

k. Pelaksanaan pengembangan teknolgi informasi sesuai 
dengan kebutuhan dan potensi daerah; 

l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

 

 



 

 

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 
tugas dan fungsinya; 

n. Pelaksanaan koordinasi teknologi informasi dengan sub unit 
kerja lain di lingkungan Dinas. 

 

C. Seksi Jaringan dan Komunikasi Data dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi.  

 
a. Tugas pokok  
 Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengembangan jaringan dan 
komunikasi data. 

 
b. Fungsi  

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 
pengelolaan dan pengembangan jaringan dan komunikasi 
data; 

b. Pelaksanaan penyediaan perangkat keras dan perlengkapan 
lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat 
kecamatan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk; 

c. Pelaksanaan perencanaan pengembangan jaringan 
komunikasi data; 

d. Pelaksanaan pemeliharaan jaringan komunikasi data; 
e. Pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan 

perlengkapan lainnya sampai dengan tingkat kecamatan; 
f. Pelaksanaan penyiapan bahan dan petunjuk pembinaan 

teknis bagi petugas perekaman data kependudukan; 
g. Pelaksanaan pembinaan teknis bagi petugas perekaman data 

kependudukan; 
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 
j. Pelaksanaan koordinasi jaringan dan komunikasi data dengan 

sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

 

1.5.    Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi dipimpin oleh seorang   

a. Tugas pokok  

 Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di 
bidang pendayagunaan data dan informasi yang meliputi 
perkembangan kependudukan, penyerasian kebijakan kependudukan, 
perencanaan kependudukan dan komunikasi informasi dan edukasi. 

b. Fungsi  

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja 
pendayagunaan data dan informasi yang meliputi perkembangan 
kependudukan, penyerasian kebijakan kependudukan, 
perencanaan kependudukan dan komunikasi informasi dan 
edukasi; 

b. Penetapan rumusan kebijakan pendayagunaan data dan informasi 
yang meliputi perkembangan kependudukan, penyerasian 
kebijakan kependudukan, perencanaan kependudukan dan 
komunikasi informasi dan edukasi; 

c. Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan perkembangan 
kependudukan; 

d. Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan penyerasian 
kebijakan kependudukan; 



 

 

e. Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan perencanaan, 
komunikasi informasi dan edukasi kependudukan; 

f. Penetapan rumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian 
pendayagunaan data dan informasi yang meliputi perkembangan 
kependudukan, penyerasian kebijakan kependudukan, 
perencanaan kependudukan dan komunikasi informasi dan 
edukasi; 

g. Penetapan upaya penyelesaian permasalahan dibidang 
pendayagunaan data dan informasi; 

h. Penetapan penyusunan profil perkembangan kependudukan; 

i. Penetapan pelaporan pelaksanaan tugas pendayagunaan data dan 
informasi; 

j. Pendayagunaan data dan informasi; 

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 pendayagunaan 
data dan informasi.  

 

c. Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi, membawahkan : 

a. Seksi Perkembangan Kependudukan; 

b. Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan; 

c. Seksi Perencanaan Kependudukan dan Komunikasi Informasi dan 
Edukasi. 

 

A. Seksi Perkembangan Kependudukan dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi.  

 
a. Tugas pokok  

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 
pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan perkembangan 
kependudukan.  
 

b. Fungsi  
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional 

kegiatan pembinaan dan pelayanan perkembangan 
kependudukan; 

b. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan 
perkembangan kependudukan; 

c. Pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan 
kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, 
pengembangan kualitas, pengarahan  mobilitas dan 
persebaran penduduk serta perlindungan penduduk; 

d. Pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, 
pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / 
penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk 
dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan; 

 

 

 

 

 



 

 

e. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, 
pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / 
penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk 
serta pembangunan berwawasan kependudukan; 

f. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, 
pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / 
penataan persebaran penduduk, dan perlindungan 
penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan 
kependudukan; 

g. Pelaksanaan upaya penyelesaian permasalahan dibidang 
perkembangan kependudukan; 

h. Pelaksanaan upaya peningkatan pemahaman 
pembangunan kependudukan; 

i. Pelaksanaan penyusunan profil perkembangan 
kependudukan; 

j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 
tugas dan fungsinya; 

l. Pelaksanaan koordinasi perkembangan kependudukan 
dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

 
B. Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi. 
 

a. Tugas pokok   
 Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pengembangan penyerasian kebijakan 
kependudukan. 

 
b. Fungsi    

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional 
kegiatan pengembangan  penyerasian kebijakan 
kependudukan; 

b. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan 
antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah; 

c. Pelaksanaan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan 
dalam rangka tertib administrasi kependudukan; 

d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam 
penetapan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, 
pengembangan kualitas penduduk, pengarahan 
mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan 
penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 
tugas dan fungsinya; 

g. Pelaksanaan koordinasi penyerasian kebijakan 
kependudukan dengan sub unit kerja lain di lingkungan 
Dinas.  

 

 

 

 

 



 

 

C. Seksi Perencanaan Kependudukan dan Komunikasi Informasi 
dan Edukasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.  

 
a. Tugas pokok   
 Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas penyusunan dan pengelolaan perencanaan 
kependudukan dan komunikasi informasi dan edukasi.   

 
b. Fungsi  

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional 
kegiatan penyusunan dan pengelolaan perencanaan 
kependudukan dan komunikasi informasi dan edukasi; 

b. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan 
kependudukan; 

c. Pelaksanaan  penyusunan indikator kependudukan, proyeksi 
penduduk dan analisis dampak kependudukan; 

d. Pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan 
indikator, proyeksi dan analisis dampak kependudukan serta 
kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran; 

e. Pelaksanaan penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan 
kependudukan secara periodik;  

f. Pelaksanaan pendayagunaan informasi atas indikator 
kependudukan dan analisis  dampak kependudukan untuk 
perencanaan pembangunan berbasis penduduk; 

g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan indikator 
kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak 
kependudukan serta penyerasian kebijakan kependudukan; 

h. Pelaksanaan pelayanan komunikasi informasi 
kependudukan melalui media elektronik dan media cetak; 

i. Pelaksanaan pelayanan edukasi kependudukan kepada 
masyarakat dan lembaga kemasyarakatan; 

j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 
tugas dan fungsinya; 

l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan kependudukan dan 
komunikasi informasi dan edukasi dengan sub unit kerja lain 
di lingkungan Dinas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


