
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TBNGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLAU 

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLAU,

Mcnimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paaal 3 ayat (2) 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 

2016 ten tang Pern ben tukan dan Susunan Perangkat 
Daerah, dan sebagai pedoman guna menunjang 
kelancaran pelaksanaan lugas Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, maka perlu 

menctapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Uraian 
Tugas Jabatan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Boyolali;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pern ben tukan Daerah* Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinai Djawa Tengah (Bcrita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang ....
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3.

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah be beta pa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabu paten 
Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaien Boyolali Nomor 183);

6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 

tentang Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Keija Perangkat Daerah Kabu paten 
Boyolali (Berita Daerah Kabu paten Boyolali Tahun 
2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANO URAIAN 
TUGAS JABATAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOYOLAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dal am Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabu paten Boyolali.

2. Bupati ....
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2. Bupati adalah Bupati Boyolali,

3. Pemerintah Dae rah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemenmahan Daerah yang mem im pin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh
kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 
melindungi, melayani, memberdayakan. dan mcnyejahterakan
masyarakat.

5. Dinas adalah dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipiJ yang selanjutnya disebut 
Oispendukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Boyolali.

BAB II

URAIAN TUQAS

Bagian Kesatu 

Oispendukcapil

PasaJ 2

(1) Oispendukcapil mempunyai tugaa membantu Bupati melaksanakan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 

pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil.

(2) Oispendukcapil sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dipimpin oleh 
KepaJa Oispendukcapil yang mempunyai tugas memimpin dan 
mengoordinasikan peiaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah dan tugaa pembantuan yang diberikan kepada 

Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

(3) Uraian tugas Kepala Oispendukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2|, adalah sebagai berikut;

a. merumuskan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis bidang 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;

b- mcnetapkan ....
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b. menctapkan perencanaan penyelenggaraan pemenntahan dan 

anggaran di bidang adminiatrasi kependudukan dan pencatatan 
sipU seauai prosed ur dan peraturan perundang-undangan 
bcrdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 

perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis:

c. mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di 
bidang adminiatrasi kependudukan dan pencatatan sipil 
bcrdasarkan kewenangan dan mcmpertimbangkan sumber day a 
agar penyelenggaraannya beijalan cfektif sesuai dengan saaaran dan 
tujuan yang telah ditentukan;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelakaanaan tugas 

beijalan dengan efektif. eiiaien. dan tepat saaaran;

e. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang 
berkaitan dengan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi 
Kependudukan sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka 
pemutakhiran informasi publik;

f. menyelenggarakan pendafcaran kependudukan bagi penduduk 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditentukan;

g. menyelenggarakan pelayanan dan penerbitan Kartu Keluarga, Kartu
Identitas Anak, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar
penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditentukan;

h. menyelenggarakan pelayanan dan mcnerbitkan akta kelahiran, 
perkawinan, perceraian. kematian, lahir mat), pengangkatan anak, 
perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, pengakuan dan 

pengesahan anak dan peristiwa penting lainnya bagi penduduk 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditentukan;

i. mcnerbitkan rekomendasi tentang mutasi penduduk bcrdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan agar
penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditentukan;

j. mengoordinasikan jabatan fungsional lainnya melalui rapat berkala 
atau pengarahan langsung agar pelaksanaan pekeijaan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;

k, melaksanakan
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k. melaksanstkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja 
Uruaan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan 

pencatatari sipil sesuai dengan perencanaan dan indikator aistem 

pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;

l. memberikan saran, pcndapat, dan pertimbangan kepada atasan 
sesuai bidang tugasnya sebagai bah an pertimbangan pengambilan 
kebijakan:

in- merumuskan laporan di bidang administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil berdasarkan data dan analisa sebagai informasi 
dan pertanggungawaban pelaksanaan tugas;

n. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi,

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Sekretariat

Paragraf 1 

Sekretariat

Pasal 3

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan 
ad mini strati f dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan dan 
peiaporan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, dan urusan 

Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di iingkungan Dinas.

(2| Sekretariat sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dipimpin oleh 
Sekretaris yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan 
pelaksanaan pemberian pelayanan administratif dan teknis yang 
meliputi perencanaan, keuangan dan peiaporan, urusan tata usaha, 
perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada 
semua unsur di Iingkungan Dinas.

(3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adaJah 

sebagai berikut:

a. menyusun ....
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c.

a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengeiolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan. kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengeiolaan 

kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 

peiaporan pada Di spend ukcapil sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan pcrtimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan sesuai dengaji sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di pengeiolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan. hubungan masyai*akat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris. kelembagaan, administrasi dan pengeiolaan 

kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
peiaporan pada Dispendukcapil sesuai prosed ur dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertangguns'awabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana pembangunan daerah;

m engoord inasi ka n pel aksan aa n pen gelol aan su rat- meny u rat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengeiolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 

peiaporan pada Dispendukcapil berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;

mendisfribusikan tugas. memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien. dan tepat sasaran;

me nyelia peny elenggaraan pen gelol aan su rat-m eny u rat,
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
dan barang inventaris serta kelembagaan sesuai p rosed ur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar tenvujud tertib 
administrasi dan dapat menunjang pelaksanaan tugas 
Dispendukcapil secara optimal;

menyelia peny elenggaraan pengeiolaan administrasi kepegawaian 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi agar 
tenvujud tertib administrasi kepegawaian dan kinega pegawai yang 

optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas Dispendukcapil;

menyelia penyelen^araan pengeiolaan administrasi keuangan 
meliputi penyiapan bahan rencana belanja, perbendaharaan, 
verifikasi, pembukuan, dan peiaporannya sesuai prosed ur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib 
administrasi keuangan;

d.

e.

f.

g*

h. menyelia ....
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h. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang 
inventahs pada Dispend ukcapil melipLid penyiapan bah an rencana 

kebutuhan barang, dan peiaporannya sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar tenvujud tertib 
administrasi barang inventaris;

i. menyelia penyelenggaraan penyusunan rencana, program, dan 
ke^ian penyelenggaraan di bidang kesekretariatan. dan penetapan 

taiget kinerja aerta peiaporannya sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasar data yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar terwujud tertib administrasi 
perencanaan. tersusun dokumen perencanaan. dan akuntabilitas 
kinerja yang balk;

j. melaksanakan pengendalian dan evaiuasi petaksanaan kineija di 
bidang kesekretariatan sesuai dengan perencanaan dan indikator 

sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

k. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun teitulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas bidang kesekretariatan 

beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. menyusun laporan di bidang kesekretariatan berdasarkan data dan 
analtsa sebagai informasi dan pertanggungjawaban peiaksanaan 
tugas:

m. membina, mengawasi. dan menilai kinetja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai tat^et kineija; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepcgawaian

Pa sal 4

(1) Subbagian Umum dan Kepcgawaian mempunyai tugas melaksanakan 
urusan pcrsuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi 
Apararur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan 
penataan barang milik negara.

(2) Subbagian



- 8 -

{2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksLid pada ayai 
(1) dtpimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan persuratan, urusan 
tata usaha, kearsipan, urusan adminisfrasi Aparatur Sipil Negara, 
urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penaiaan barang milik 
negara.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud pada ay at (2)> adalah aebagai berikut:
a. menyuaun bahan kebijakan teknis dl bidang pengelolaan surat- 

menyurat, kerurnahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, 
kearsipan, pengelolaan barang inventaris, kelembagaan, 
administrasi. dan pengelolaan kepegawaian pada Dispendukcapil 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat bcrjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan:

b. manyusun bahan perencanaan di bidang pengelolaan surat- 
menyurat, kerurnahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, 
kearsipan, barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan 
pengelolaan kepegawaian pada Dispendukcapil sesuai prosedur dan 
keientuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana pembangunan daerah;

c. menyelia pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, 
kerurnahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian pada Dispendukcapil berdasar kewenangan dan 
mempcrtimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas betjalan 
dan berhasil optimal;
mendistnbusikan tugas, memberikan petunjuk, dan a rah an kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan suraf-menyurat 
sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
agar terwujud tertib administrasi pengelolaan surat-menyurat; 
menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan 
kerurnahtanggaan sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan 
kerurnahtanggaan dan mcnunjang pelaksanaan tugas 
Dispendukcapil secara optimal;

g. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan hubungan 
masyarakat, dan keprotokolan sesuai prosed ur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi 
pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan serta terwujud 
keterbukaan informasi publik;

d.

e.

f.

h. menvelia

f
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i.

menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan kearsipan 

sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
agar terwiijud tertib admimsirasi kearsipan dan menunjang 
pelaksanaan lugas Dispendukcapil secara optimal;
menyelia pelaksanaan pengelolaan dan administrasi kepegasvaian 
aesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

agar terwujud tertib administrasi pengelolaan kepegawaian dan 
kineTja pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas; 
menyelia pelaksanaan pengelolaan keteniban dan keamanan 
lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan penjndang- 
undangan agar terv.'ujud ketcrtiban. keamanan. dan kenyamanan 
lingkungan 3'ang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;
menyelia pelaksanaan pengelolaan barang inventaris sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 

terwujud pengelolaan barang inventaris yang optimal dalam 
mendukung pelaksanaan tugas;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan perencanaan dan 

indikaior sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;

m. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kcpada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat berjalan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. menyuaun laporan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan 
data dan analisa sebagoi informasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi. dan menilai kinerja bawahan

1.

o.

p.

sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasiinya sesuai target kinerja; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kineijaorganisasi.

Paragraf 3
Subbagian Perencanaan dan Keuangan 

Pasal 5
(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mem puny ai tugas

melaksanakan pen via pan koordinasi dan penyusunan program dan 
anggaran seita pengelolaan keuangan. penatausahaan. akuntansir 
verifikasi, pembukuan, dan pelaporan.

(2) Subbagian
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(21 Subbftgian Perencanaan dan Keuangan s«bagaimana dimakaud pada 
a>at (t) dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 
yang mempunyaJ tugaa memlmpin pelaksanaan penyiapan koordmasi 
dan penyusunan program dan anggaran serta pcngelolaan keuangan, 
penatBUsahaan. akuntansi, venfikaai. pembukuan, dan pelaporan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 

aebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana, 
program, dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan 

penyusunan laporan penyelen^araan pemerintahan dan kiner^a 
pada Dispendukcapil sesuai peraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yangtelah ditetapkan:

b. menyusun bahan perencanaan di bidang penyusunan rencana, 
program, dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan 

penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinetja 

pada Dispendukcapil sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan dacrah 

dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang seauai dengan rencana 
pembangunan daerah;

c. program, dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan 

penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kineija 
pada Dispendukcapil berdasar kewenangan dan mempertimbangkan 

sumber day a agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang cugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif. efisien. dan tepat sasaran;

e. menyelia pengumpulan data dan informasi perencanaan di Ungkup 
tugasnya;

f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 
dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategis, Indikator Kinetja 

Utama, Rencana Kinetja Tahunan, Rencana Keija, Rencana 
Kegiatan dan Anggaran, Petjanjian Kineija, Pengukuran Kineija, 
dan dokumen perencanaan lainnya sesuai Ungkup tugasnya;

g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 
bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahan 
Laporan Keterangan Pertan^unglawaban Bupati, Laporan 

Akuntabilitas Kinetja Instansi Pemerintah. dan laporan lainnya 
sesuai Ungkup tugasnya;

h. menghimpun dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi 
keuangan dan akuntansi;

i. melaksanakan
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i. melaksanakan monitoring dan ^vaJuasi p^laksanaan anggaran 
belanja langsung di lingkup tugasnya,

j- menyiapkan, mengoordinasikan dan menyusun rencana ajiggaran 
belanja langsung dan rencana anggaran belanja ttdak langsung;

k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi 
pcmbukuan, vcrifikasi, rekapitulasi, dan dokumeniasi pelaksanaan 
belanja langsung dan tidak langsung;

l. menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
m. mengurus gaji dan tunjangan pegawai;

n. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja 
bid an g perencanaan dan keuangan sesuai dengan perencanaan dan 

indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;

o. memberikan saran, pend a pat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugaa sekretariat 
beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan 

berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

q. membina, mengawasi. dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugaa 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organise si.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Paragraf 1

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pasa) 6

(]) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mem puny ai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

(2) Bidang ....
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(2) Bidang Pelayanan Penda/taran Penduduk sebagaimana dimaksud pada 
ay at (1) di pirn pin oleh Kepala Bidang Peiayanan Penda/taran Penduduk 

yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelakaanaan 

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan peiaksanaan kebtjakan di 
bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 
sebagaimana dimaksud pada ay at (2), adaJah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran 

penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

peitimbangan teknis agar peiaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pernbangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan peiaksanaan tugas di bidang pelayanan 
pendaftaran penduduk berdasar kewenangan dan 

mempertimbangkan sumber daya agar peiaksanaan tugas berjalan 
dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugaanya agar peiaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan penelitian dan pencatatan perpindahan penduduk;

f. mengoordinasikan kegiatan upaya pelayanan pendaftaran penduduk 
sesuai dengan Dokumen Peiaksanaan Anggaran Bidang Pelayanan 
Pendaftaran Penduduk agar penj'elenggaraannya sesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang telah diientukan;

g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi peiaksanaan kinerja di 
bidang pelayanan pendaftaran penduduk sesuai dengan 

perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

h. memberikan saran. pen dapat, dan pertirnbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan 
pendaftaran penduduk berjalan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan;

i. menyusun laporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk
berdasarkan data dan analisa sebagai mforrnast dan
peilanggungjawaban peiaksanaan tugas;

j. membina ....
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J

k.

membina. mengawaal, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturen perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kine^ja; dan 

melaksanakan cugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan daiam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2
Seksi (dentitas Penduduk 

PasaJ 7
(1) Seksi Identitas Penduduk mem puny ai tugaa melaksanakan penyiapan 

bahan perencanaan. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

kcwrdinasi serta pelayanan dan penerbitan identitas penduduk.
(2j Seksi Identitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Kepala Seksi Identitas Penduduk yang mempunyai tugas 
memimpin pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan. perumusan 

kebijakan teknis. pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan 
penerbitan identitas penduduk.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Identitas Penduduk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2} adalah sebagai berikut:
a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang identitas penduduk 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang tclah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang identitas penduduk sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang identitas penduduk 

berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a 
agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. mendiatribusikan tugas, memberikan petunjuk. dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya 
Manusia pengelola pendaftaran penduduk sesuai rencana program 
untuk meningkatkan kompetensi;

f. melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran 
penduduk meliputi biodata penduduk. Nomor Induk 
Kependudukan, Kartu Keluai^, Kartu Tan da Penduduk Eiekeronik, 
dan Kartu Identitas Anak;

g. pelaksanaan ....
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g

h.

t.

J.

k.

1.

pelaksanaan pendokumentasian hasi) pelayanan penerbitan 
dokumen pendaftaran penduduk;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang klentitas penduduk sesuai dcngan perencanaan dan 
indikaior sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja.

memberikan saran. pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertuUa berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kcbijakan penyelenggaraan cugas di bidang identitas 
penduduk berjaian sesuai ketentuan peraiuran perundang- 
undangan;

menyusun laporan di bidang identitas penduduk berdasarkan data 
dan analisa sebagai infbrmasi dan pertanggimgjawaban 
pelaksanaan (ugas;

membina. mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan haailnya sesuai target kinetja; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh ptmpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 3

Sekai Find ah Da tang Penduduk

Pa sal 8

(1) Seksj Pindah Da tang Penduduk mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan leknis. 
pern binaan dan koordinast serta pelaksanaan pclayanan pindah datang 
penduduk.

(2) Seksi Pindah Datang Penduduk sebagai man a dimaksud pad a ay at (1) 
dipimpin oleh Kepala Sekai Pindah Datang Penduduk yang mempunyai 
tugas mem im pin pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan, 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinast serta 
pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pindah datang 
penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjaian sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menvusun ....
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b.

c.

d.

e.

f.

§

h.

i.

k.

I.

m.

n.

menyusun bahan perencanaan di bidang pindah datang penduduk 
desuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rcncana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 

perencanaan yang seauai dengan rencana strategia; 
menyelia pelaksanaan tugas di bidang pindah datang penduduk 
berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya 

pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal; 
mendisthbusikan tugas. memberikan petunjuk. dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

bcTjalan dengan efektif, efisien. dan tepai sasaran;
melaksanakan pelayanan pindah datang penduduk sesuai dengan 
pcdoman sehingga penyelenggaraannya seauai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditentukan;
melaksanakan pencatatan dan analisa perpindahan penduduk yaitu 
lahir, mati. pindah. dan datang dengan membuat rcgistrasi 
perpindahan penduduk untuk mengetahui jumlah akhir penduduk; 

menyusun data perpindahan penduduk dengan menghimpun 
laporan perpindahan penduduk dari kecamatan sebagai bahan 
pertimbangan laporan,
menyusun laporan perpindahan penduduk dengan merekapitulasi 
laporan dari masing-masing kecamatan untuk mendapatkan 
laporan yang akurat;
menyimpan, mengolah, dan menganalisis laporan perpindahan 
penduduk dan kecamatan;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang pindah datang penduduk sesuai dengan perencanaan dan 
indikator si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kineija;
memberikan saran. pendapat, dan pertimbangan kepada aiasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

pindah datang penduduk betjalan sesuai ketentuan peraturan 
perun dan g- u ndangan;
menyusun laporan di bidang pindah datang penduduk berdasarkan 
data dan analisa sebagai informasi dan penanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;
membina. mengawasi, dan menilai kinerja bawahan seauai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasllnya sesuai target kinerja; dan 

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-u ndangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 4
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Paragraf 4

Seksi Pendataan Penduduk

PasaJ 9

Seksi Pendataan Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk.

Seksi Pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Seksi Pendataan Penduduk yang mempunyai 
tugas memimpin pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan, 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta 
pelaksanaan pendataan penduduk.

Uraian tugas Kepala Seksi Pendataan Penduduk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2} adalah sebagai berikut:

menyusun bahan kebijakan teknis di bid an g pendataan penduduk 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan:

menyusun bahan perencanaan di bidang pendataan penduduk 
sesuai proaedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pern ban gun an daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

menyelia pelaksanaan tugas di bidang pendataan penduduk 
berdasarkan kewcnangan dan mempertimbangkan sumber day a 
agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal,

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, eflsien, dan tepat sasaran,

melaksanakan pendataan penduduk sesuai dengan pedoman 
sehingga sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;

mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan, pendataan, dan 
pendaftaran penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pendataan penduduk sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;

b.

c.

e.

f.

h. membenkan ....
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h.

1.

k.

memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdaearkan kajian dan/atau 

telaahan agar a rah kebijakan panyelenggaraan tugas di bklang 
pendataan penduduk beijalan aesuai ketentuan peraturan 
peru ndang-u nd angan;

menyuaun laporan di bidang pendataan penduduk berdasarkan 
data dan analisa sebagsu informaai dan pertanggungjawaban 
pelakaanaan tugas;

memblna, mengawasi. dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugaa 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan peru ndang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organ isasi.

Bagian Keempat
Tugas dan Pungsi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

Pasal to
(1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang pelayanan pencatatan sipil.

(2) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ay at 

(1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang 

mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan 
penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang pelayanan pencatatan sipil.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana 

dimaksud pada ay at (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang pelayanan pencatatan sipil

sesuai ketentuan peraturan peru ndang* undangan dan
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat bcijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pelayanan pencatatan sipil sesuai
prosed ur dan ketentuan peraturan peru ndang-undangan
berdasarkan rencana pernbangunan daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan ....

pencatatan sipil berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas» memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
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s. memberikan saran. pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

pelayanan pencacatan eipil berjalan sesuai ketentuan pcraluran 
perundang-undangan;

t. menyusun laporan di bidang pelayaiian pencatatan si pH
berdaaarkan data dan analisa sebagai informa si dan
pertanggungjawaban p«laksanaan tugaa;

u. membina, mengawasi. dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelakaanaan lugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

V. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan daJam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2 

Sekai Kelahiran

PasaJ 11

(1) Seksi Kelahiran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bah an 

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi 
serta pelaksanaan pe la van an pencatatan kelahiran.

(2) Seksi Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1| dipimpin oleh 
KepaJa Seksi Kelahiran yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan 

penyiapan bahan perencanaan. perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan den koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan 
kelahiran.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang kelahiran sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan 
teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang kelahiran sesuai prosedur 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan 
rencana pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggu ngjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia
f
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c. menyelia pelakaanaan tugas di bidang kelahiran berdasarkan 

kewenangan dan mempertimbangkan a umber daya agar 
pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendtstribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
bcqalan dengan efekeif. efiaien. dan tepat sasaran.

e. melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran sesuai dengan 
pedoman sehingga pen>e]cnggaraannya tepat sasaran dan tujuan 
yang telah ditentukan;

f. mempersiapkan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran 
sesuai ketenluan peraturan perundang-undangan;

g. melakukan verifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan data dalam 
pencatatan sipil;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang kelahiran sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 

pengendalian intemaJ yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinetja;

i. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
kelahiran bexjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan:

j. menyusun laporan di bidang kelahiran berdasarkan data dan 
analisa sebagai in forma si dan penanggu ngawaban pelaksanaan 
tugas;

k. membina, mengawasi. dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai tat^t kinetja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisaai.

Paragraf 3
Seksi Perkawinan dan Perceraian

Pasai 12

(1) Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan bahan perencanaan. perumusan kebijakan teknis. 
pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan 
perkawinan dan perceraian.

(2) Seksi ....

(
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(2) Seksi Perkawinan dan Perceraian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Kepala Seksi Perkau-inan dan Perceraian yang 
mempunyai tugas memimpin pelakaanaan penyiapan bahan 
perencanaan, perumusan kebijakan tcknis. pembinaan dan koordinasi 

serta pelakaanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.

(31 Uraian tugas Kepala Seksi Perkawinan dan Percei-aian sebagaimana 
dimaksud pada ayat [2), adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknia di bidang perkawinan dan 

perceraian sesuai ketentuan peraluran perundang-undangan dan 
pertdmbangan teknis agar pelakaanaan lugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan:

b- menyusun bahan perencanaan di bidang perkawinan dan 
perceraian sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan berdasarkan rencana pembangunan dacrah dan data 
perencanaan yang dapat dipertan^ungjawabkan agar lersusun 

dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

menyelia pelaksanaan tugas di bidang perkawinan dan perceraian 
berdasajkan kewenangan dan mempertinabangkan sumber daya 
agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian 
sesuai dengan pedoman sehingga penyelenggaraannya tepat sasaran 
dan tujuan yang telah ditent ukan;

f. mempersiapkan pencatatan dan penerbiian kutipan akta 
perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

sehingga penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah 
ditentukan;

g. mempersiapkan pencatatan pembatalan perkawinan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga 
penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah 
ditentukan;

h. mempersiapkan pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga 
penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah 
ditentukan;

C-

d-

e.

1. mempersiapkan pencatatan pembatalan perceraian sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga 
penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah 
ditentukan;

j. melaksanakan

/
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J.

k.

1.

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pcrkawinan dan perceraian sesuai dengan perencanaan dan 

indikator si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja.

memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tcrtulis Ijerdasarkan kiyian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

Pcrkawinan dan Perceraian berjalan sesuai keteniuan peraturan 
peru ndan g-u nda ngan;

dan perceraian 
informasi dan

menyusun laporan di bidang pcrkawinan 
berdasarkan data dan analisa sebagai 
pertanggu ngjawaban pelaksanaan tugas;

m. roembina. mengawasi» dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan peru ndang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target ktnen’a: dan

n. melaksanakan tugas kedinaaan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja oi^nisasi.

Paragraf 4

Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian

Pasal 13

(1) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaant 
pcrumusan kebijakan teknis, pern bi naan dan koordinasi serta 
pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan 

anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan 
kematian.

(2) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi 
Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan bahan 
pcrencanaan, pcrumusan kebijakan teknis. pembinaan dan koordinasi 

serta pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, 
pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status 
kewarganegaraan, dan kematian.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, 
dan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat {2) adaJah sebagai 
berikuti

a. menyusun ....
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a. menyuaun bahan kebijakan teknis di bidang perubahan status 
anak. pewarganegaraan, dan kematian sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 

tugas dapat betjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang perubahan status anak, 
pewarganegaraan. dan kematian sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang perubahan status anak, 
pewarganegaraan, dan kematian berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan 
dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efekrif. efisien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, 
pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status 

kewarganegaraan. dan kematian sesuai dengan pedoman sehingga 
penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah 
ditentukan;

f. mempersiapkan pencatatan pengangkatan anak sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan sehingga penyelenggaraannya lepat 
sasaran dan tujuan yang telah ditentukan:

g. mempersiapkan pencatatan dan penerbitan kutipan akta 

pengakuan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
sehingga penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah 
ditentukan;

h. mempersiapkan pencatatan pengesahan anak sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan sehingga penyelenggaraannya tepat 
sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;

1, mempersiapkan pencatatan perubahan nama sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan sehingga penyelenggaraannya tepat 
sasaran dan tujuan yang telah ditentukan:

j. mempersiapkan pencatatan perubahan kewarganegaraan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan sehin^a 

penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah 
ditentukan;

k. mempersiapkan ....
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k. mempereiapkan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian 

aeauai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga 
penyelenggaraannya tepat aasaran dan rujuan yang telah 
ditentukan;

l. Tnelakukan verifikasi dan dapat dipertang^ngjawabkan data da!am 

pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
sehingga penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah 
ditentukan;

m. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelakaanaan kineija di 
bidang perubahan etatua anak, pewarganegaraan. dan kematian 
aeauai dengan perencanaan dan indikator si stem pengendalian 
internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija,

n. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

aecara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian betjalan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. menyusun laporan di bidang perubahan status anak, 
pewarganegaraan. dan kematian berdasarkan data dan ana lisa 
sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

p. membina, mengawaai, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibcrikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Bagian Kelima
Tugas dan Pungsi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kcpcndudukan dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan dan Pemanfaatan Data

PasaJ 14
(1| Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan 

Pemanfaatan Data mempunyal tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan teknis dan pelakaanaan kebijakan di bidang 
pengelolaan informasi administrasi kependudukan, keija sama 
administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen 
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

{2| Bidang ....

r
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(2) Bidang Pengelolaan Informasi Administraai Kependudukan dan 
Pemanfaatan Data sebagaknana dimaksud pada ay at (2) dipimpin oleh 
Kcpala Bidang Pengclolaan Informasi Administraai Kependudukan dan 
Pemanfaaian Data yang mempunyai tugas memimpin dan 
inengoordinasikan pelakaanaan penyiapan perumusan kebijakan teknia 

dan pelakaanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi 
administraai kependudukan, kerja aama adminisirasi kependudukan, 
pemanfaatan data dan dokamen kependudukan serta in ova si pelayanan 
administrasi kependudukan.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan dan pemanfaatan data scsuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan 
teknis agar pelakaanaan tugas dapat berjalan aesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan dan pemanfaatan data sesuai prosedur 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan 
rencana peml>angunan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan 
informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data 
berdasarkan kewonangan dan mempertimbangkan suznber days 
agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal.

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. 
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. ketjasama 
administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi 
kependudukan sesuai dengan pedoman agar penyelenggaraannya 

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;

f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan 
pemanfaatan data sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

g. memberikan ....
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g. memberikan saran, pendapat» dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
lelaahan agar arah kebijakan penyalenggaraan tugas di bidang 

pengeloUan informasi adminiatrast kependudukan dan 
pemanfaatan data beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

h. menyusun laporan di bidang pengclolaan informasi administraei 
kependudukan dan pemanfaatan data berdasarkan data dan analisa 

sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
i. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan aeauai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2
Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 15

(1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi 
administrasi kependudukan, tata kclola teknologi informasi dan 
komunikasi serta sumber day a manusia teknologi Informasi dan 
komunikasi,

(2) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Sistem informasi 
Administrasi Kependudukan yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan pen>iapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi 
administrasi kependudukan. tata kelola teknologi informasi dan 

komunikasi serta sumber day a manusia teknologi informasi dan 
komunikasi.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Sistem informasi Administrasi 
Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai 
berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang sistem informasi 
administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan peitimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang tel ah 
diteupkan:

b. menyusun ....
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b. menyusun bahan perencanaan di bid an g si stem informasi 
admin istrasi kependudukan seauai prosed ur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rcncana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang sistem informasi administrasi 
kependudukan berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber day a agar pelaksanaan tugas berjalan dan bcrhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan pctunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. mengelola sistem informasi administrasi kependudukan sesuai 
dengan pedoman agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan 
tujuan yang telah ditentukan;

f. melaksanakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi 
sesuai dengan pedoman agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan 
tujuan yang telah ditentukan;

g. melaksanakan pern binaan sumber day a manusia teknologi 
informasi dan komunikasi sesuai dengan pedoman agar 
penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah 
ditentukan;

h. melaksanakan bimbingan teknis kegiatan pengelolaan jaringan dan 
aplikasi admnistrasi kependudukan kepada operator dan petugas 

pembantu pelayanan adminstrasi kependudukan;
!- melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 

bidang sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendaliaji internal yang telah 

ditetapkan daJam rangka perbaikan kinerja;

j. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

sccara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

sistem informasi administrasi kependudukan berjalan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan,

k. menyusun laporan di bidang sistem informasi administrasi 
kependudukan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

l. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan haailnya sesuai target kinerja: dan

m. melaksanakan ....

/
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m. melakaanakan tugas kedinasan lain yang dtbetikan oleh pimpinan 

eeauai ketentuan peraturan perundang-undangan daiam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 3

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Pa sal 16

(1| Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyaS tugas 
melakaanakan penyiapan bah an perenranaan, perumuaan kebijkan 

teknis, pemblnaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan 
penyajian data kependudukan.

(2| Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan sebagaimana 

dimaksud pada ayai (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pengolahan dan 

Penyajian Data Kependudukan yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan penyiapan bah an perencanaan, perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan 
penyajian data kependudukan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data 

Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ay at (2). adalah sebagai 
berikut:

a. menyusun bah an kebijakan teknis di bidang pengolahan dan 
penyajian data kependudukan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat bei^alan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun bahan peiencanaan di bidang pengolahan dan penyajian 
data kependudukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 

tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. menyelia pelaksanaan lugas di bidang pengolahan dan penyajian 
data kependudukan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan 
Bumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif. efisien. dan tepat sasaran;

e. melaksanakan ....

(
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c. tnelaksanakan pengolahan dan penyajian data kapendudukan 
aesuai dengan pedoman agar penyelenggaraannya tepat aaaaran dan 
tMjuan yang telah ditentukan;

f.

g

h.

1.

k-

1.

melaksanakan pembinaan pengolahan dan penyajian data 

kependudukan sesuai dengan pedoman agar penyelenggaraannya 
tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
melakBanakEui klasifikaai dan kodifikasi arsip kependudukan dan 

pencatatan sipil sesuai dengan pedoman agar penyelenggaraannya 

tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;

menyelenggarakan pemeliharaan arsip dan dokumen kependudukan 

dan pencatatan sipil sesuai dengan pedoman agar 
penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah 

ditentukan;

mcngoordinasikan penghimpunan, pengelolaan, dan pemeliharaan 

dokumen kependudukan sesuai dengan pedoman agar 
penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah 

ditentukan;
meiakukan evaluasi terhadap sistem dan mekanisme pengelolaan 
dokumen kependudukan sesuai dengan pedoman agar 
penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah 

ditentukan;

melaksanakan pendokumentasian haail pelayanan pencatatan 
kelahiran, perkawinan. perceraian, pengangkatan anak. pengakuan 
anak, pengesahan anak. perubahan status kewarganegaraan dan 
kcmatian sesuai dengan pedoman agar penyelen^araannya tepat 
sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang pengolahan dan penyajian data kependudukan sesuai 
dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal 
yang telah ditetapkan daJam rangka perbaikan kineija;

TO, memberikan saran, pendapat. dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

pengolahan dan penyajian data kependudukan berjalan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan;
menyuaun laporan di bidang pengolahan dan penyajian data 
kependudukan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

membina. mengawasi. dan menilai kineija bawahan sesuai 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

n.

o.

p. melaksanakan
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melakaanakan tugas kcdinasan lain yang diberikan oleh pitnpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kineTja organisaai.

Paragraf 4

Seksj Keija Sama dan 1 nova si Pelayanan

Paaal 17

(1) Sckai Keija Sama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan bah an perencanaan, perumuaan kebijakan 

teknia, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan keija sama 
administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumcn 
kependudukan sena inovaai pelayanan administrasi kependudukan.

(2) Seksi Keija Sama dan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimakaud pada 

ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Keija Sama dan Inovasi Pelayanan 
yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan bahan 
perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan 
pelaksanaan keija sama administrasi kependudukan, pemanfaatan 
data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi 
kependudukan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Keija Sama dan Inovasi Pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang ketja sama dan inovasi 

pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijaian sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang keija sama dan inovasi 
pelayanan sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang* 
undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipenanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

menyelia pelaksanaan tugas di bidang keija sama dan inovaai 
pelayanan berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan 

eumber daya agar pelaksanaan tugas bcijalan dan berhasil optimal;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif, eflsien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan keija sama administrasi kependudukan sesuai 

dengan pedoman agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan 

tujuan yang telah ditentukan;

c.

d.

f. melaksanakan ....

✓
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f. melaksanakan pemanfaatai; data dan dokumen kependudukan 
aesuai dengan pedoman agar penyelenggaraannya tepat saaarart dan 

tujuan yang telah dicentukan;

g. melakukan inovasi da)am upaya maningkatkan kuaJitas pelayanan 

administrasi kependudukan sesuai dengan pedoman agar 
penyelen^aiaannya tepai sasaran dan tujuan yang cetah 

ditentukan;
h. mengoordinasikan keijasama dengan lembaga dan organisaai 

profesional lainnya di biang informasi;

i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang keija sama dan inovasi pelayanan sesuai dengan 

perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 
ditecapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

j. memberikan aaran, pendapal, dan pertimbangan kepada ausan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau tclaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang kcija sama 
dan inovasi pelayanan berjalan sesuai ketentuan peraturan 

perundang'undangan;
k. menyusun laporan di bidang kerja sama dan inovasi pelayanan

berdasarkan data dan enalisa sebagai informasi dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

l. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai tai^t kineija; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kineija organisasi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pa sal 18

Pad a saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali 
Nomor 40 Tahun 2016 temang Uraian Tugas J aba tan Eseion pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali (Berita Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku.
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku padatanggal 1 Januan 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya mcmerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya da lam Berita Dae rah Kabu paten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal t. 2018

BUPATI BOYOLALI •/

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 2-2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPAT^ BOYOLALI 

Asisten Adn^istraBi Umum,

SU(^ANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR V7

• .itL; t*
HjKUfT)

Parof

SaJtnan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLAU.

N NOS HAGNES. SRn
Vmbina 

NIP. 19671102 199403 2 009



SfWrptarifiT
Subbauum Umum dan Kcnctauaian
Subbatfian Pc rrnc a naan dan Rcurtntran

Bidantr Pelavariiin Pcndaftaran Pcnduduk
Srksi Idrntiias Penduduk
Seksj Pindah Daianp Penduduk
Sckst P<,ndataan Penduduk

I3idani» Pclavanan Fcncatatan Sioil
Seksi Keluhiran
Scksi F>erkawinan dan Perccraian
Soksi Pcrtibahari Staius Anak. Pcwarcanofc'araan. dan Kematian

Bidany Peneelolaan Informasi Administrasi Kf^wndudukan dan Pemanfaatan Oaia
Scksi Sistem liifoririHsi Adrninisirasi Kencndudukan
Seksi Pencolahan dan Pcnvaiian Haui Kencndu<lukafi
Scksi Kcriasama dan Inovasi PcUnanan
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