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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Aceh Tengah  mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani 

antara perencanaan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh 

Tengah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi 

pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJM) daerah dan Renstra SKPK yang menjadi 

satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPK disusun 

oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan 

demokratis. Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil  Kabupaten Aceh Tengah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD)  dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang dibiayai 

APBD.  

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara 

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, 

proses penyusunan Renja SKPK terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan 

penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja SKPK. Tahapan 

persiapan meliputi pembentukan tim penyusunan RKPD dan Renja SKPK, Orientasi 

mengenai RKPD dan Renja SKPK, Penyusunan agenda kerja,serta penyiapan data dan 

informasi. Penyusunan rancangan Renja Akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
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Sipil Kabupaten Aceh Tengah merupakan tahapan akhir yang harus dilakukan sebelum 

disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPK yang defenitif.  

 Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan 

pembangunan secara rinci dibidang Administrasi Kependudukan yang merupakan 

rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan  dokumen dan Data 

Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan informasi 

Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 

pembangunan sektor lain. Renja ini merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan 

pembangunan Tahun 2017-2022 agar terarah, efektif, efesien, terpadu dan terukur dalam 

rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, program dan kegiatan pembangunan yang telah 

ditetapkan.  

Dalam penyusunan Rencana Kerja Akhir (RENJA AKHIR) Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 terutama berpedoman pada 

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah 

Tahun 2017-2022 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang dimasyarakat, serta 

disinergikan dengan program Nasional, program dan kegiatan SKPD Propinsi Aceh dan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-

2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh 

Tengah Tahun 2017-2022 yang menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan 

program pembangunan yang terarah,efektif, efesien dan terpadu yang dapat mendorong 

terwujudnya visi, misi,tujuan dan sasaran pembangunan. 
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 Prosesnya, Penyusunan rancangan Renja Akhir (RENJA AKHIR) Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan 

dalam akhir RKPD.  Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Akhir (RENJA 

AKHIR) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dapat 

dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan Akhir RKPD, dengan 

fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, evaluasi terhadap 

pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. 

Tahap Penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Aceh Tengah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah. 

Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah 

menetapkan Renja Akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh 

Tengah untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Aceh Tengah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah pada tahun anggaran 

berkenaan. 

 

1.2.  Landasan Hukum  

 Sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018 ini 

mengacu pada: 

1.   Undang-Undang Nomor 7 (drt) tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 
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Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 1107) Jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 

tentang Pembentukan Kabupaten aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1974 

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034); Undang-undang Nomor 

41 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Dalam Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4351); 

2.   Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3.   Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

4.   Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

5.   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh 

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4633); 
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6.   Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4750); 

7.   Undang-Undang  Nomor  23   Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 

8.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentangy 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4664); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);   

11. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang 

Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah dengan  

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007 tentang  

Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 27 Tahun  2004  tentang  Pedoman  

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

Tahun 2015; 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

14. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten AcehTengah Tahun 2005-2025; 

15. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Tengah Tahun 

2012-2017; 

16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah; 

17. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceeh Tengah Tahun Anggaran 2018; 

18. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 102 Tahun 2017 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 

2018. 

1.3.  Maksud dan Tujuan  

Penyusunan Rencana Kerja Akhir SKPK (Renja Akhir) Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 ini dimaksudkan agar 

program  dan kegiatan tahun 2019 sesuai dengan Program Strategis Nasional 
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Kementerian Dalam Negeri, Program dan Kegiatan SKPD Propinsi Aceh dan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)  Kabupaten Aceh Tengah Tahun 

2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022 untuk menghasilkan rumusan Strategi, 

arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efesien dan 

terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi,misi, tujuan dan sasaran 

pembangunan yang telah ditetapkan. Tujuan pembuatan Renja Akhir ini dijadikan 

pedoman penyelenggaraan Program dan Kegiatan setiap tahunnya oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

1.4.  Sistematika  

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Akhir Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum 

penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi Latar Belakang, 

Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan, 

sehingga Substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan 

baik. 

Bab II              :   Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, Analisis Kinerja Pelayanan 

Dinas    Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, 

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Review 

terhadap Rancangan awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan 

Kegiatan Masyarakat. 
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Bab III         :   Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang berisikan Telaahan 

Terhadap   Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Program dan Kegiatan. 

Bab IV :   Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 

Bab V              :  Penutup, yang berisikan uraian penutup, Catatan penting, Kaedah- 

kaedah   Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut. 

 

 

 

BAB II 

                   EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Tahun Lalu dan Capaian Renstra  

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Tahun 2019, mencakup beberapa kegiatan diantara :  

1. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu, Pengoperasian SIAK 

dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  dengan indikatornya 

yaitu  operasional dan pemeliharaan aplikasi dan perangkat SIAK,  yang di targetkan 

untuk  14 (empat belas) Kecamatan dan 1 (satu) Dinas.  
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2. Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan dengan indikatornya Sinkronisasi Pelaksanaan 

Kebijakan Kependudukan antar Instansi terkait. Telah terlaksananya singkronisasi 

pelaksanaan kebijakan kependudukan, dengan mengundang Kepala Sekolah SD, agar 

dapat meningkatkan pemahaman masyarakat di bidang administrasi kependudukan 

dan catatan sipil.Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan, dengan 

indikatornya pelayanan keliling administrasi kependudukan, telah dilaksanakanya  

oprasional pelayanan publik di 14 kecamatan dalam kabupaten Aceh  Tengah guna 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembeharuan data 

kependudukan. 

3. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan, dengan indikatornya sosialisasi peraturan 

perundang undangan, Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Informasi 

Kependudukan untuk Aparat Kampung di Kecamatan Bies, diharapkan dengan 

terlaksanannya kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman aparat kampung seputar 

Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil 

4. Kegiatan Pengolahan Terpadu Database Kependudukan, Terlaksananya penerbitan 

Kartu Keluarga baru untuk 3 Kecamatan, yaitu :  Kecamatan Linge, Kecamatan Rusip 

Antara, dan Kecamatan Bintang, berjumlah 179 Kartu Keluarga Baru 

5. Pendataan Penduduk Rentan, dengan indikatornya pelayanan penertiban dokumen 

kependudukan bagi penduduk rentan, Terlaksananya Pelayanan penerbitan dokumen 

kependudukan bagi penduduk rentan, bagi Penduduk yang mengalami korban bencana 

alam, bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil, sebanyak 13 Kartu 

Keluarga, KTP-el 85 Keping, dan Akta Kelahiran 15 Akta 

6. Peningkatan Target Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Sasaran Kegiatan ini adalah 
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Pencapaian dan Peningkatan jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran anak umur 0 s/d 18 

Tahun Terlaksananya Pencapaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 s/d 18 

Tahun dengan capaian 71,31%     

7. Pengelolaan Data Terpadu Kependudukan , dengan indikator kegiatan penyusunan 

buku profil dan perkembangan kependudukan. Buku Profil bertujuan untuk 

memberikan informasi tentang perkembangan kependudukan yang akan bermanfaat 

terutama sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan dan pembangunan, dalam 

menentukan skala prioritas pembangunan serta evaluasi hasil-hasil pembangunan di 

Kabupaten Aceh Tengah dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang serta sebagai 

salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan data kependudukan masyarakat.  

8. Administrasi Kependudukan (DAK), Dengan indikator Pelayanan Administrasi 

Kependudukan, Sasaran kegiatan ini untuk melayani Administrasi kependudukan 

untuk 14 Kecamatan, Daerah terpencil, Instansi terkait seperti: Dinas Pendidikan, 

Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Daerah terisolir, Rumah Sakit dan Sekolah-

sekolah.untuk Penerbitan Administrasi Kependudukan : 

 

 

 

 

Rencana Realisasi dan pencapaian Keuangan program Penataan Administrasi  

Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Aceh Tengah 

Tahun Anggaran 2019 

No Uraian Pagu Realisasi Sisa % 
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Anggaran Anggaran Anggaran 

1 2 3 4 5 6 

1.  Pembangunan dan Pengoperasian 

SIAK Secara Terpadu. 
350,000,000 

 

346,987,500 

 

3,012,500 

 

0.86 

 
2 Pelaksanaan Kebijakan 

Kependudukan 
50,000,000 

 

49,790,000 

 

210,000 

 

0.42 

 
3 Peningkatan Pelayanan Publik 

Dalam Bidang Kependudukan. 90,000,000 

 

88,895,100 

   
1,104,900 

 

1.23 

 

4 Sosialisasi Peraturan dan 

Informasi Kependudukan 
50,000,000 

 

47,325,000 

 

2,675,000 

 

5.35 

 
5 Pengolahan Terpadu Data Base 

Kependudukan 

 

50,000,000 

 

49,106,000 

 

894,000 

 

1.79 

 
6 Pendataan Penduduk Rentan 60,000,000 

 

58,469,800 

 

1,530,200 

 

2.55 

 
7 Peningkatan Target Cakupan 

Kepemilikan Akta Kelahiran. 
90,000,000 

 

89,522,400 

 

477,600 

 

0.53 

 
8 Pengolahan Terpadu Data Base 

Kependudukan. 
75,000,000 

 

74,875,000 

 

125,000 

 

0.17 

  
Total : 815,000,000 

 

804,970,800 

 

10,029,200 

 

1.23 

 

 

 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh 

Tengah merupakan urusan wajib pemerintahan dan berpedoman kepada undang-

undang nomor 24 Tahun 2014, tentang Administrasi Kependudukan dan merujuk 

kepada Permendagri nomor 69 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan 
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Menteri dalam Negeri tentang Standar Pelayanan Minimal, Struktur Organisasi  

Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah No 20 

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan  tata kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Aceh Tengah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kebupaten Aceh Tengah 

Nomor 2  Tahun 2009  tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah 

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, SOP, dan SP Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Tahun 2019 Semua bertujuan untuk mendukung pelaksanaan 

Visi dan Misi Kepala Daerah yang kedua dan keenam. Seperti dibawah ini: 

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari : 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretariat; 

3. Bidang Pendaftaran Penduduk; 

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; 

5. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data; 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan 

tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendaftaran penduduk, 

Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengolahan Data dan Dokumen Penduduk sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 
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Untuk menyelenggarakan tugas  tersebut , Kepala Dinas Kependudukan dan  

Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :  

1. Membuat Rencana Kerja Lingkup Disduk Capil Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan 

peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas; 

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar pelaksanaan nya 

dapat berjalan lancar; 

3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami 

tugasnya; 

4. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara 

langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang 

terjadi; 

5. Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk 

peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier; 

6. Merumuskan kebijakan teknis bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil agar 

menjadi panduan operasional dalam melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan 

sistematis; 

7. Mengawasi kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka 

panjang, sesuai ketentuan dan kebutuhan agar pelaksanaan kegiatan tepat sasaran; 

8. Mengawasi pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil termasuk perizinan dan pelayanan umum secara berkala untuk 

kelancaran tugas; 

9. Mengendalikan pelayanan informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan 

ketentuan yang berlaku untuk optiomalisasi kepuasan terhadap Pelayanan Publik; 
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10. Mengendalikan pengelolaan data kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berskala 

Kabupaten melalui Teknologi Informasi untuk memutakhirkan informasi; 

11. Mengendalikan kegiatan urusan ketatausahaan Dinas swesuai bidang tugas dan 

kewenangannya dalam rangka kelancaran administrasi; 

12. Menandatangani, mendisposisi dan memaraf naskah dinas sesuai bidang tugas dan 

kewenangan baik yang berbentuk surat, SPT, Perjanjian dan lain sebagainya untuk 

kelancaran tugas-tugas dinas; 

13. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan dalam rangka 

konsultasi, koordinasi dan memperoleh bahan masukan untuk peningkatan kinerja 

DisdukCapil; 

14. Mengendalikan pemantauan  ( monitoring ) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan daerah lingkup pembinaan dan administrasi kependudukan untuk 

tercapainya optimalisasi pelayanan Kependudukan Pemerintah Kabupaten Aceh 

Tengah; 

15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi dan petunjuk atasan untuk 

kelancaran tugas; 

16. Membuat   laporan  hasil  pelaksanaan   tugas  kepada  atasan   sebagai  

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

 

 Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan   

Pencatatatan Sipil didukung 16 Pejabat Struktural yang meliputi: 

1. Sekretariat 

Sekretaris memimpin Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Evaluasi dalam 

pelaksanaan kegiatan pelayanan Administratif sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Untuk Melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris mempunyai 

fungsi: 

1. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman 

pelaksanaan tugas; 

2. Membagi  tugas  kepada  bawahan  sesuai  bidang  masing-masing agar 

pelaksanaannya dapat berjalan lancar; 

3. Memberi  petunjuk  kepada  bawahan  berdasarkan  pembagian  tugas   agar 

memahami tugasnya; 

4. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara 

langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang 

terjadi; 

5. Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan  untuk 

peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier; 

6. Merumuskan bahan petunjuk teknis lingkup Sekretariat berdasarkan rencana kerja 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;; 

7. Mengatur urusan Administrasi, umum, kepegawaian, perlengkapan, peralatan, 

kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, organisasi, hukum dan perundang-undangan 

lingkup SKPK sesuai prosedur dan ketentuan berlaku untuk kelancaran fungsi 

Administratif Sekretariat; 

8. Mengendalikan urusan evaluasi dan pelaporan lingkup SKPK sesuai prosedur dan 

ketentuan berlaku untuk kelancaran pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

SKPK; 
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9. Mengendalikan urusan perencanaan lingkup SKPK sesuai prosedur dan ketentuan 

berlaku untuk kelancaran Administratif perencanaan SKPK; 

10. Mengendalikan urusan keuangan lingkup SKPK sesuai prosedur dan ketentuan 

berlaku untuk kelancaran proses manajemen Administrasi keuangan SKPK; 

11. Menandatangani, mendisposisi dan memaraf naskah Dinas sesuai bidang tugas dan 

kewenangan baik yang berbentuk surat, SPT, perjanjian dan lain sebagainya untuk 

kelancaran tugas-tugas SKPK dalam rangka pelayanan Adminisitrasi bagi seluruh 

unit kerja Disdukcapil; 

12. Mengendalikan kegiatan   monitoring   dan  evaluasi  baik   langsung  maupun 

melalui laporan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif 

pemecahannya; 

13. Melaksanakan koordinasi   dengan   instansi   terkait  baik   pusat   maupun  

daerah  sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan 

program dan kegiatan; 

14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan instruksi atasan untuk 

kelancaran tugas; 

15. Membuat  laporan  hasil  pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk 

penyusunan program selanjutnya. 

   Sekretariat terdiri dari : 

• Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Evaluasi 

• Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 
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Masing-masing Sub Bagian  dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada 

dibawah Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan tugas dan fungsi 

sebagai berikut: 

a)  Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Evaluasi  

 Memimpin Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Evaluasi dalam pelaksanaan 

kegiatan pelayanan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Kependudukan  dan 

Pencatatan Sipil.  dengan tugas dan fungsi sebagai berikut: 

1. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk 

pedoman pelaksanaan tugas; 

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai seksi masing-masing agar 

pelaksanaannya dapat berjalan lancar; 

3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar 

memahami tugasnya; 

4. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya 

secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta 

hambatan yang terjadi; 

5. Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan 

untuk peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier; 

6. Menyiapkan  bahan petunjuk teknis lingkup Sub Bagian Umum, 

Kepegawaian  berdasarkan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 
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7. Memberi petunjuk  dan membimbing bawahan secara lisan maupun tulisan 

untuk optimalisasi pelaksanaan tugas; 

8. Mengelola urusan surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, ekspedisi dan 

penggandaan lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran fungsi administratif; 

9. Mengelola urusan rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan 

peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran penggunaan perangkat kerja 

aparatur; 

10. Mengelola urusan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelayanan  Administrasi 

kepegawaian pada internal DISDUKCAPIL; 

11. Mengonsep naskah dinas lingkup Sub Bagian Umum, Kepegawaian 

berdasarkan petunjuk atasan agar tersedia net konsep yang dibutuhkan 

12. Memeriksa dan memaraf naskah dinas masuk, konsep, laporan dan lainnya 

sesuai dengan prosedur administratif untuk ditindaklanjuti; 

13. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya 

dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; 

14. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai bahan 

pertimbangan atasan dalam memperbaiki mekanisme kerja lingkup sub 

bagian; 

15. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan 

untuk penyusunan program selanjutnya; 
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16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi dan petunjuk atasan 

agar tugas dapat berjalan lancar; 

 

b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  dengan tugas dan fungsi sebagai 

berikut: 

1. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk 

pedoman pelaksanaan tugas; 

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai seksi masing-masing agar  

pelaksanaannya dapat berjalan lancar; 

3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar   

memahami tugasnya; 

4. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya 

secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta 

hambatan yang terjadi; 

5. Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan 

untuk peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier; 

6. Mengelola kegiatan penyusunan program kerja lingkup SKPK berdasarkan 

bahan dan data untuk perwujudan sasaran sebagaimana yang telah 

ditetapkan; 
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7. Mengkoordinir urusan administrasi keuangan, verifikasi dan 

perbendaharaan, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan dokumen 

anggaran untuk menghindari terjadinya penyimpangan; 

8. Mengelola bahan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan 

berdasarkan hasil evaluasi untuk mengetahui kesesuaian program dengan 

kegiatan; 

9. Mengelola Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan prosedur yang   

berlaku untuk kelancaran jalannya anggaran kegiatan; 

10. Mengonsep naskah dinas lingkup Sub Bagian Perencanaan dan  Keuangan 

berdasarkan petunjuk atasan agar tersedia net konsep yang dibutuhkan; 

11. Memeriksa dan memaraf naskah dinas masuk, konsep, laporan dan lainnya 

sesuai prosedur administratif untuk ditindaklanjuti; 

12. Mengelola bahan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai bahan 

pertimbangan atasan dalam memperbaiki mekanisme kerja lingkup Sub 

Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk kelancaran tugas; 

13. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait sesuai bidang tugasnya 

dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; 

14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi dan petunjuk atasan 

agar tugas dapat berjalan lancar; 

15. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan 

untuk penyusunan program selanjutnya. 

3. Bidang Pendaftaran Penduduk 

Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pendaftaran Penduduk, 

perpindahan dan pendataan penduduk yang meliputi administrasi kependudukan, 
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registrasi Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi penerbitan kartu 

keluarga, kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, surat keterangan tinggal 

sementara, perpindahan penduduk dan dokumen kependudukan lainnya. Untuk 

melaksanakan fungsi tersebut, Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai rincian 

tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugasnya Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai 

fungsi: 

1. Membuat Rencana Kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman 

pelaksanaan tugas; 

2. Membagi petunjuk dan tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar 

pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar; 

3. Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk 

peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier; 

4. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara 

langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran atau hambatan yang 

terjadi; 

5. Merumuskan bahan petunjuk teknis lingkup Bidang berdasarkan rencana kerja 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

6. Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan pembuatan Standar Oprasional Prosedur 

(SOP) di Bidang Pendaftaran Penduduk; 

7. Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan pendaftaran kependudukan berdasarkan 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas; 
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8. Mengoordinasikan pengendalian, evaluasi dan upaya pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan pendaftaran penduduk berdasarkan ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran tugas; 

9. Mengoordinasikan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk berdasarkan 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas; 

10. Mengoordinasikan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk 

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas; 

11. Mengoordinasikan sosialisasi penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, 

kartu identitas anak, surat keterangan tinggal sementara, perpindahan penduduk 

dan dokumen kependudukan lainnya secara berkala dalam rangka penyampaian 

informasi; 

12. Menandatangani, mendisposisi dan memaraf naskah dinas sesuai bidang tugas 

dan kewenangan baik yang berbentuk surat, SPT, perjanjian dan lain sebagainya 

untuk kelancaran tugas dalam rangka pelayanan Adminisitrasi Bidang; 

13. Mengendalikan kegiatan   monitoring   dan  evaluasi  baik   langsung  maupun 

melalui laporan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif 

pemecahannya; 

14. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya sesuai 

dengan bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; 

15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas untuk penyusunan 

program selanjutnya; 

16. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk 

penyusunan program selanjutnya. 

Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri dari : 
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      3.1  Kasi Indentitas Penduduk 

      3.2  Kasi Pendataan Penduduk 

               3.3  Kasi Pindah Datang Penduduk 

3.1  Kasi Indentitas Penduduk  

Tugas dari Kasi Identitas Penduduk Melakukan penyiapan  bahan perencanaan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan 

penerbitan  dokumen pendaftaran penduduk untuk mendukung kelancaran tugas 

pokok bidang pendaftaran penduduk.                                                                                                   

 sesuai dengan tugasnya sebagai berikut: 

3.2  Kasi Pendataan Penduduk 

Tugas dari Kasi Pendataan Penduduk Memimpin Seksi Pendataan Penduduk 

untuk melaksanakan pendataan penduduk dan pendataan keluarga untuk 

mendukung kelancaran tugas Pokok Bidang Pendaftaran Penduduk dengan 

rincian tugas : 

1. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman 

pelaksanaan tugas; 

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai seksi masing-masing agar pelaksanaannya 

dapat berjalan lancar; 

3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar 

pelaksanaannya dapat berjalan lancar; 
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4. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara 

langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang 

terjadi; 

5. Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk 

peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier; 

6. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan 

mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui 

kelancaran dan hambatan yang terjadi; 

7. Mengelola kegiatan penyiapan bahan sesuai dengan jenis dan sifatnya dalam 

rangka pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas serta 

pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK); 

8. Mengelola kegiatan registrasi dan verifikasi penduduk sesuai dengan petunjuk 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

9. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang dan tugasnya untuk 

sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; 

10. Melaksanakan pemantauan secara berkala untuk mengetahui hambatan yang 

terjadi dan mencari alternatif pemecahannya; 

11. Mengelola bahan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai bahan 

pertimbangan atasan dalam memperbaiki mekanisme kerja lingkup Seksi; 

12. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam 

rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; 

13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi dan petunjuk atasan agar 

tugas dapat berjalan lancar; 
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14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan masukan  

untuk penyusunan program selanjutnya. 

 

 

3.3  Kasi Pindah Datang Penduduk 

Mempunyai Tugas Memimpin Seksi Pindah Datang Penduduk untuk melakukan 

penyiapan bahan  perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

koordinasi serta pelaksanaan pelayanan  pindah datang penduduk untuk 

mendukung kelancaran tugas Pokok Bidang Pendaftaran Penduduk dengan 

rincian tugas : 

1. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman 

pelaksanaan tugas; 

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami 

tugasnya; 

3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar 

pelaksanaannya dapat berjalan lancar; 

4. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara 

langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang 

terjadi; 

5. Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk 

peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier; 

6. Mengelola bahan petunjuk teknis lingkup Seksi berdasarkan rencana kerja sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 
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7. Mengelola kegiatan penyiapan bahan pelayanan pindah datang penduduk baik 

langsung maupun melalui laporan untuk tertibnya administrasi kependudukan; 

8. Mengelola kegiatan penyiapan bahan informasi kependudukan dan penerbitan 

dokumen kependudukan WNI dan WNA sesuai dengan petunjuk untuk kepastian 

status; 

9. Mengonsep naskah dinas lingkup Seksi berdasarkan petunjuk atasan agar tersedia 

net konsep yang dibutuhkan; 

10. Memeriksa dan memaraf naskah dinas masuk, konsep, laporan dan lainnya sesuai 

prosedur administratif untuk ditindaklanjuti; 

11. Mengelola bahan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai bahan 

pertimbangan atasan dalam memperbaiki mekanisme kerja lingkup Seksi; 

12. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam 

rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; 

13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi dan petunjuk atasan agar 

tugas dapat berjalan lancar; 

14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk 

penyusunan program selanjutnya. 

4. Bidang  Pelayanan Pencatatan Sipil 

Melakukan kegiatan dalam pelaksanaan pencatatan sipil yang meliputi 

pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, 

pengakuan anak dan pengesahan anak dan peristiwa penting lainnya untuk 

mendukung pelancaran tugas pokok Bidang Pencatatan Sipil, Untuk 

melaksanakan tugasnya, bidang pecatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 



Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah 

27 
 

1. Membuat Rencana Kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman 

pelaksanaan tugas; 

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai Bidang masing-masing agar 

pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar; 

3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami 

tugasnya; 

4. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara 

langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran atau hambatan yang 

terjadi; 

5. Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk 

peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier; 

6. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pencatatan sipil untuk perumusan 

kebijakan upaya percepatan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil; 

7. Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan pembuatan Standar Oprasional Prosedur 

(SOP) di Bidang Pencatatan Sipil; 

8. Mengawasi pemeriksaan dan penelitian berkas Pendaftaran Penduduk WNI dan 

WNA sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas; 

9. Mengendalikan pemberian dokumen Kependudukan dan Akta sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk kelancaran tugas; 

10. Mengawasi pelaksanaan penataan Administrasi dan arsip dokumen Kependudukan 

Bidang Pencatatan Sipil sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas; 

11. Mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian, pengawasan serta pemberian 

penyuluhan dan informasi kepada Penduduk WNI dan WNA sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk kelancaran tugas; 
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12. Mengawasi kegiatan pencatatan menyangkut kelahiran dan kematian serta 

perkawinan dan perceraian sesuai ketentuan yang berlaku untuk upaya 

peningkatan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil bagi Masyarakat; 

13. Mengawasi pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data 

kelahiran dan kematian serta perkawinan dan perceraian sebagai bukti telah di 

verifikasi dalam proses penerbitan Akta Pencatatan Sipil; 

14. Menandatangani, mendisposisi dan memaraf naskah dinas sesuai bidang tugas 

dan kewenangan baik yang berbentuksurat, SPT, perjanjiandan lain sebagainya 

untuk kelancaran tugas dalam rangka pelayanan Adminisitrasi Bidang; 

15. Mengendalikan kegiatan   monitoring   dan  evaluasi  baik   langsung  maupun 

melalui laporan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif 

pemecahannya; 

16. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya sesuai 

dengan bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; 

17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas untuk penyusunan 

program selanjutnya; 

18. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk 

penyusunan program selanjutnya. 

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari: 

4.1 Seksi Penerbitan Akta 

4.2 Seksi Pengelolaan Dokumen dan Pelaporan Capil 

4.3 Seksi Pencatatan dan Registrasi 
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Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil sesuai dengan bidang 

tugasnya sebagai beikut: 

4.1    Kasi kelahiran  

mempunyai tugas Melakukan kegiatan dalam pencatatan, penerimaan 

berkas permohonan, penelitian, pemeriksaan data dan persyaratan, 

verifikasi, dan validasi kebenaran data, serta penerbitan Akta kelahiran; 

Akta Kematian; Akta Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak 

untuk mendukung tugas pokok Sub Bidang Pencatatan Sipil dengan 

rincian tugas : 

1. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman 

pelaksanaan tugas; 

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai fungsi masing-masing agar 

pelaksanaannya dapat berjalan lancar; 

3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar 

pelaksanaannya dapat berjalan lancar; 

4. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara 

langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan 

yang terjadi; 

5. Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk 

peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier; 

6. Mengelolabahan petunjuk teknis lingkup Seksi berdasarkan rencana kerja 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
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7. Mengelola kegiatan pencatatan kelahiran dan penelitian berkas pendaftaran 

sesuai ketentuan untuk proses penerbitan Dokumen Akta Kelahiran; 

8. Memeriksa dan memaraf berkaspermohonan penerbitan Akta Kelahiran sesuai 

prosedur administratif untuk ditindaklanjuti 

9. Mengelola pendokumentasian register dokumen pencatatan dan berkas 

permohonan penerbitan Akta Kelahiran; 

10. Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan data danpencatatan kelahiran WNI 

dan WNA di bidang pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan untuk upaya 

peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran bagi masyarakat; 

11. Membuat laporan bulanan realisasi cakupan penerbitan akta kelahiran; 

12. Mengelola bahan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai bahan 

pertimbangan atasan dalam memperbaiki mekanisme kerja lingkup Seksi; 

13. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam 

rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; 

14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi dan petunjuk atasan 

agar tugas dapat berjalan lancar; 

15. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk 

penyusunan program selanjutnya. 

4.2  Seksi Pengelolaan Dokumen dan Pelaporan Capil  

mempunyai tugas Memimpin Seksi Pengelolaan Dokumen dan Pelaporan 

dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Bidang Pencatatan 

Sipil dengan rincian tugas : 
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➢ Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk 

pedoman pelaksanaan tugas; 

➢ Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar 

memahami tugasnya; 

➢ Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar 

pelaksanaannya dapat berjalan lancar; 

➢ Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan 

mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui 

kelancaran dan hambatan yang terjadi; 

➢ Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas 

kerja dan pengembangan karier; 

➢ Mengelola kegiatan pengumpulan bahan sesuai dengan jenis dan 

klasifikasinya dalam rangka penyusunan data pelaporan dokumen 

kependudukan Bidang Pencatatan Sipil; 

➢ Mengelola kegiatan pengarsipan dokumen kependudukan Bidang 

Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pengumpulan data untuk memudahkan 

penemuan kembali sewaktu-waktu diperlukan; 

➢ Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya untuk 

sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; 

➢ Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan agar tugas 

terbagi habis; 
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➢ Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan 

masukan untuk penyusunan program selanjutnya. 

➢ Membuat laporan bulanan realisasi pelaporan dan penerbitan akta catatan 

sipil. 

4.3  Kasi Pencatatan dan Registrasi 

Mempunyai Tugas Melakukan kegiatan  dalam   memverifikasi, memvalidasi 

formulir pencatatan Sipil dan melakukan  pencatatan pada buku registrasi Akta 

Pencatatan Sipil untuk mendukung kelancaran tugas pokok Bidang Pencatatan Sipil 

dengan rincian tugas : 

➢ Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar 

memahami tugasnya; 

➢ Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar 

pelaksanaannya dapat berjalan lancar; 

➢ Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan 

mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui 

kelancaran dan hambatan yang terjadi; 

➢ Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas 

kerja dan pengembangan karier; 

➢ Melaksanakan pendaftaran  dan pencatatan dokumen  permohonan 

penerbitan Akta Pencatatan Sipil, memeriksa dan meneliti berkas 

pencatatan dokumen permohonan penerbitan akta pencatatan sipil, serta 

mengelola buku registrasi akta pencatatan sipil; 



Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah 

33 
 

➢ Mengelola kegiatan pencatatan dan pemeriksaan serta penelitian  yang 

berkaitan dengan berkas pendaftaran dalam rangka proses penyelesaian 

akta Pencatatan Sipil; 

➢ Melaksanakan pencatatan peristiwa penting lainnya; 

➢ Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya untuk 

sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; 

➢ Melaksanakan pemantauan secara berkala untuk mengetahui hambatan 

yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya; 

➢ Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan agar tugas 

terbagi habis; 

➢ Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan 

masukan untuk penyusunan program selanjutnya. 

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan 

Pemanfaatan Data 

Memimpin Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan 

Pemanfaatan Data dalam merumuskan  , menyusun, mengkoordinasikan , 

menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kebijakan  di bidang pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan, kerja sama Administrasi Kependudukan,  Pemanfaatan Data 

dan Dokumen Kependudukan serta Inovasi Pelayanan Administrasi 

Kependudukan. sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung 

kelancaran tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 



Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah 

34 
 

Aceh Tengah Untuk Melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data  Mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

a. Penyusunan perencanaan, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi 

pelayanan administrasi kependudukan. 

b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan, pemanfaatan data dalam kependudukan serta inovasi pelayan 

administrasi kependudukan. 

c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang masing-masing agar 

memahami tugasnya. 

d. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar 

pelaksanaannya dapat berjalan lancar 

e. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan 

mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui 

kelancaran dan hambatan yang terjadi. 

f. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas 

kerja dan pengembangan karier. 

g. Pelaksanaan pengelolaan  Informasi Administrasi Kependudukan  

, kerja sama administrasi  kependudukan, Pemanfaatan Data dan Dokumen 

Kependudukan  serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan; 

h. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama 
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administrasi kependudukan serta inovasi pelyanan administrasi 

kependudukan. 

i. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan  di bidang pengelolaan  

Informasi  Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data . 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh 

atasan. 

k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan 

masukan untuk penyusunan program selanjutnya. 

         Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan 

Data terdiri dari: 

5.1 Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan  

5.2 Kasi Seksi Pengolahan dan Penyajian Data 

5.3 Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan  

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan dan Pemanfaatan Data sesuai dengan bidang tugasnya sebagai berikut: 

5.1  Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan  

Mempunyai tugas Memimpin Seksi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan dan Pemanfaatan Data dalam menyiapkan bahan perumusan, 

penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan kebijakan di bidang sistem Informasi Administrasi Kependudukan,tata 

kelola teknologi informasdi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi 

informasi dan komunikasi untuk mendukung kelancaran  tugas Pokok Bidang 
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Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan 

Data dengan rincian tugas : 

➢ Menyiapkan bahan penetapan kebijakan Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan. 

➢ Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, 

advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Sistem administrasi 

Kependudukan. 

➢ Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggara Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan. 

➢ Menyiapkan bahan pelaksanaan system informasi administrasi kependudukan. 

➢ Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan data kependudukan Daerah. 

➢ Menyiapkan bahan penyajian dan diseminasi informasi kependudukann 

daerah. 

➢ Menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan data pribadi penduduk pada 

database kependudukan daerah. 

➢ Menyiapka bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya 

manusia pengelola system informasi administrasi kependudukan skala daerah. 

➢ Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan system infomasi 

administrasi kependudukan skala daerah. 

➢ Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 



Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah 

37 
 

➢ Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan tata kelola teknologi 

informasi. 

➢ Penyediaan dan pengembangan perangkat keras perlengkapan system dan 

jaringan komunikasi data untuk SIAK. 

➢ Pelaksanaan pengelolaan system informasi administrasi kependudukan dan 

system KTP elektrik. 

➢ Pengelolaan dan pemeliharaan perangkat teknologi informasi dan 

perlengkapan serta jaringan komunikasi data. 

➢ Pembinaan dan pengambangan sumber daya teknologi informasi dan 

komunikasi. 

5.2  Kasi Seksi Pengolahan dan Penyajian Data 

Mempunyai tugas Memimpin Seksi Pengolahan Dan Penyajian Data dalam 

Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan 

serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan 

data dan informasi untuk mendukung kelancaran tugas di Seksi Pengolahan Dan 

Penyajian Data dengan rincian tugas:  

➢ Menyiapkan bahan penetapan kebijakan pengolahan dan penyajian Data 

Kependudukan. 

➢ Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, 

advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengolahan dan penyajian 

Data Kependudukan. 



Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah 

38 
 

➢ Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pengolahan dan 

penyajian Data Kependudukan. 

➢ Menyiapkan bahan pembangunan replikasi data kependudukan di Daerah. 

➢ Meniapkan bahan penyajian dan diseminasi informasi penduduk. 

➢ Menyiapkan bahan perlindungan data pribadi penduduk pada bank data 

kependudukan Daerah. 

➢ Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan dan skala daerah. 

➢ Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan skala daerah. 

➢ Menyiapkan bahan pengolahan dan penyajian data atas indicator 

kependudukan skala daerah. 

➢ Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

➢ Melaksanakan kegiatan penduduk rentan. 

➢ Membuat buku profil kependudukan. 

➢ Menyiapkkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk 

teknis yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi. 

➢ Melaksanakan koordinasi pengelolaan data Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK). 

➢ Menyiapkan bank dan back up data kependudukan 
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➢ Menyiapkan tempat perekaman data kependudukan 

➢ Menyajikan dan melaksanakan sosialisasi data dan informasi kependudukan. 

➢ Melaksanakan perlindungan data pribadi penduduk pada bank data 

kependudukan 

➢ Melaksanakan penyusunan profil kependudukan. 

➢ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

➢ Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan 

masukan untuk penyusunan program selanjutnya. 

5.3  Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan  

Mempunyai tugas Memimpin Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi 

kependudukan Dan Pemanfaatan data dalam menyiapkan bahan perencanaan 

dan perumusan, kebijakan teknis, penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi 

serta pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data 

dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan   untuk mendukung kelancaran tugas dibidang Pengelolaan 

Informasi Administrasi kependudukan Dan Pemanfaatan data dengan rincian 

tugas: 

➢ Menyiapkan bahan dalam perumusan kebijakan kerjasama pemanfaatan data 

dan kebijakan tejnis inovasi pelayanan administrasi kependudukan. 

➢ Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi kerjasama 

pemnanfaatan data dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. 



Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah 

40 
 

➢ Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kerjasama pemanfaatan data dan 

inovasi pelayanan administrasi kependudukan. 

➢ Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan dibidang 

tugasnya. 

➢ Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar 

memahami tugasnya. 

➢ Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar 

pelaksanaannya dapat berjalan lancer. 

➢ Mengawasi pekerjaan bawahan dan mengepaluasi hasilnya secara langsung 

atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran dan hambatan yang terjadi  

➢ Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas 

kerja dan pegembangan karier. 

➢ Mengelola kegiatan Pengumpulan bahan sesuai dengan jenis dan 

klasifikasinya dalam rangka penyusunan data pelaporan dokumen 

kependudukan   

➢ Mengelola kegiatan Penyusunan rencana berdasarkan petunjuk dalam rangka 

pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia pengelola administrasi 

kependudukan  

➢ Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya untuk 

sinkronisasi pelaksanaan kegiatan. 

➢ Melaksanakan pemantauan secara berkala untuk mengetahui hambatan yang 

terjadi dan mencari alternatif pemecahannya. 
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➢ melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan agar tugas 

terbagi habis. 

➢ Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan 

masukan untuk penyusunan program selanjutnya 

 Struktur Organisasi  Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kabupaten 

Aceh Tengah, Berdasarkan Qanun Kabupaten Qanun Kabupaten Aceh 

Tengah No 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan  tata kerja Dinas 

Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah diubah dengan Qanun 

Kebupaten Aceh Tengah Nomor 2  Tahun 2009  tentang Perubahan atas 

Qanun Kabupaaten Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan 

Organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah.  

 

 

 

Struktur Organisasi 
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyangkut dengan: 

o Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur masih 

                   terbatas,  

o Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

dokumen kependudukan,  

o Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung  

operasional administrasi dan pelayanan dokumen kependudukan 

dan legalitas pencatatan sipil.  

o Peraturan yang sering  berubah 

o  Wilayah pelayanan terpencil 

o Masih tingginya jumlah kartu keluarga (KK) yang data 

perseorangnya masih kurang valid terutama pada jenis tingkat 

pendidikan 

o Rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan Administrasi 

Kependudukan. 

o Belum optimalnya informasi Administrasi Kependudukan yang 

diselenggarakan. 

    Formulasi isu-isu penting tahun 2019 

1. Pemerintah pusat melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 

memerintahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat 

menyelesaikan target SPM Kementrian Dalam Negeri dengan indicator 



Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah 

44 
 

Cakupan penerbitan KK dan Cakupan KTP 100% tahun 2015, sedangkan 

akte kelahiran 90% tahun 2020 dan 70% untuk cakupan akte kematian 

tahun 2020. 

2. Pemerintah Provinsi menguatkan isu Provinsi pencapaian SPM diatas, 

sehingga untuk pengembangan dan percepatan SPM ini pemerintah 

provinsi memfasilitasi beberapa kegiatan pendukung dalam bentuk rapat 

koordinasi, sharing informasi ke berbagai daerah termasuk ke Dirjen 

Kependudukan dan Pencatatan di Jakarta. 

3. Pemerintah Daerah, Dalam Penataan dan penertiban administrasi 

kependudukan Masih kurangnya masyarakat melaporkan peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting lainnya seperti: 

- Melakukan Perubahan KK bagi pasangan yang baru nikah. 

- Melaporkan Pindah datang antar Desa, Kecamatan dan Kab/Kota 

sehingga terjadi penduduk musiman. 

- Melaporkan Akte Kelahiran dan 

- Mengurus Akte Kematian 

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Review terhadap rancangan akhir RKPD tahun 2017 s/d 2022 Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdapat sebagian Kegiatan yang dibatalkan 

untuk 2019, dikarenakan belum terlalu diperlukan untuk tahun 2019 dan masih 

ada kegiatan sangat perlu untuk ditargekan untuk mendukungan percepatan 

lompatan pencapaian target SPM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .  
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Untuk program dan kegiatan pelayanan dokumen Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil yang berasal hasil musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) tidak 

ditemui, karena kecenderungan masyarakat dalam usulan musrenbang adalah 

berbentuk fisik sarana dan prasarana (Infrastruktur). Hal ini disebabkan karena 

masih rendah pemahaman masyarakat terhadappentingnya arti dokumen 

kependudukan, padahal dokumen kependudukan merupakan persyaratan utama 

untuk memperoleh fasiitas yang diberikan pemerintah. 

 

 

 

 

BAB III 

TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN  

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional  

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 

yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Adapun kebijakan dalam hal 

ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian: 

Meningkatnya sistem Administrasi Kependudukan 

Meningkatkan Kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan 

dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil 
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 Seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan bahwa setiap 

daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, 

terpadu, meyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan 

yaitu perencanaan jangka Panjang, perencanaan jangka menengah, maupun 

perencanaan tahunan. Untuk itu setiap daerah Kabupaten/Kota harus menetapkan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPK membuat dan 

memiliki Renja – SKPK, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPK 

dan Mengacu kepada  RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan 

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang 

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

Dengan mengacu pada Undang-undang tersebut,maka mekanisme 

Perencanaan Pembangunan Daerah ke depannya juga dituntut untuk semakin 

mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang –

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa 

perencanaan pembangunan daerah sebagai satu keasatuan dalam sistem perencanaan 

pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan derah. 

Perencanan Pembangunan daerah dimaksud disusun oleh Pemerintah daerah sesuai 

dengan kewenangannya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
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Sipil Kabupaten Aceh Tengah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan 

konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis 

perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi 

masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang 

benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi. 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh 

Tengah  Tahun 2017-2022 berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, adalah 

sebagai berikut :  

           Misi Keenam Mewujudkan Tata kelola Pemerintah yang baik dan  bersih 

 Tujuan 

Sasaran                    

    Meningkatkan Pelayanan Prima 

    Untuk Mewujudkan suatu Tata kelola perangkat 

Pemerintahan yang baik dan bersih dengan 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

kepemilikan Dokumrn Kependudukan 

Persiapan Penyusunan Renja Akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil dimulai dari rapat Kerja Internal di Lingkungan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil dan eksternal dalam Forum Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten dan Kota se-Aceh serta hasil dari sharing informasi 

serta Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten dalam memacu percepatan target 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kementerian Dalam Negeri dengan 



Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah 

48 
 

mengedepankan isu-isu actual terhadap peningkatan pelayanan dokumen 

Kependudukan di Kabupaten Aceh Tengah. 

Untuk membuat/memasukkan suatu rancangan kegiatan dan dalam suatu 

program yang diwujudkan dalam bentuk Renja SKPD akan selalu 

mempertimbangkan skala prioritas dari kegiatan dimaksud, sedangkan ukuran 

untuk menentukan skala prioritas ini merujuk kepada pencapaian program 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Program Daerah yang telah ditetapkan 

dalam bentuk RPJM dan RPJP. 

Pelaksanaan Forum SKPD yang dilkasanakan oleh Pemerintah Daerah, 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu mengikuti dan menerima 

masukan serta saran guna mendukung tugas pokok Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil yakni melakukan pelayanan dokumen Kependudukan. 

Penetapan Renja berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam 

bentuk asistensi pembuatan Renja dengan Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah, maka ditetapkan Renja SKPD oleh Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah yang akan dituangkan dalam DPA dan RKA SKPD. 

3.3  Program dan Kegiatan  

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai (satu) program utama 

yakni Penataan Administrasi Kependudukan, dengan beberapa kegiatan. 

Adapun Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan 

program dan kegiatan adanyan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil yakni “Mewujudkan Pengelolaan Administrasi yang Akurat, 
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Tertib dan Aman” dan disamping itu adalah pencapaian target SPM untuk 

dapat melaksanakan Program dan Kegiatan Pelayanan dokumen Kependudukan 

seperti yang dituangkan dalam Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. 

b. Uraian garis besar program dan Kegiatan Program Penataan Administrasi 

Kependudukan adalah Amanat dari Undang-undang nomor 24 tahun 2006 yang 

diperbaharui dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013, tentang 

Administrasi Kependudukan, hawa Pemerintah Depdagri (Dirjen 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil) berkewajiban dan bertanggung jawab 

melakukan Penataan dan Penertiban Kependudukan, di Provinsi Oleh 

Gubernur (Biro Pemerintahan dan Kependudukan di Kabupaten adalah Bupati 

sebagai kepala Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai 

Unit Pelaksana di lapangan. Pemerintah sebagai stelsel Aktif bertanggung 

melakukan penataan dan penertiban penduduk. Dinas Kependudukan membuat 

kegiatan dalam programnya untuk mengacu percepatan pelaksanaan visi misi 

Bupati serta target SPM Kementerian Dalam Negeri. 

c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil program diluar Rancangan awal 

atau program rancangan awal yang tidak dilaksanakan yang tidak dapat 

dilaksanakan kegiatan penataan Rentan yang ditetapkan dalam Rentan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Seperti tabel berikut ini : 
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BAB IV 

PENUTUP 

Penyusunan Rencana Kerja Akhir (RENJA AKHIR) Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 ini dimaksudkan untuk dijadikan 

dokumen perencanaan yang disusun sesuai kebutuhan masyarakat Pemerintah dan 

sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dibidang Administrasi 

Kependudukan. 

 Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban 

dan penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, 

Pencatatan Sipil, Pengelolan informasi Administrasi  Kependudukan serta 

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 

Mengingat strategisnya peran administrasi kependudukan dalam berbangsa dan 

bernegara, baik dari aspek kepastian status hukum warganya, aspek perencanaan 

pembangunan yang dapat memproduksi data-data statistik sebagai bahan perencanaan, 

aspek keamanan Negara dalam hal pencegahan perdagangan manusia dan terorisme, 
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maka program strategis Nasional yang diantaranya sukses KTP Elektronik (e-KTP) 

Tahun 2019.  

Untuk itu maka secara terus menerus perlu dilkukan kajian dan penyempurnaan 

terhadap Rencana  Kerja Akhir (RENJA AKHIR) tahunan ini untuk mengakomodasi 

dinamika yang terjadi, baru dapat kami prediksi. 

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja Akhir (RENJA AKHIR) yang 

kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati 

mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan 

perencanaan dimasa-masa yang akan datang. 

Semoga Rencana Kerja Akhir (RENJA AKHIR) Tahun 2019 Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah ini dapat menjadi dokumen perencanaan 

yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik, 

sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mewujudkan 

Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencaatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. 

 

 

  

Takengon, 03 Desember 2019 

  

  

Kepala Dinas Kepandudukan dan Pencatatan Sipil 

  

  

Kabupaten Aceh Tengah 

  

  

 

   

  

MUSTAFA KAMAL, S.STP, MPA 

  

  

 Pembina Tk. I / Nip. 19800415 199810 1 001 
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