BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo
menjalankan mandat Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 tahun 2013. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 3
disebutkan

bahwa

“

Setiap

penduduk

wajib

melaporkan

Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi
Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil”.
Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan pula
bahwa “Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh
Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi:
a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang
AdministrasiKependudukan;
c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai
dengan ketentuanPeraturan Perundang-undangan;
d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi
Kependudukan;
f.

penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan
AdministrasiKependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;

g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data
Kependudukanyang

telah

dikonsolidasikan

dan

dibersihkan

oleh

Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam
negeri; dan
h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
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Adapun pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo melaksanakan urusan kependudukan
dan Pencatatan sipil dengan susunan organisasi kelembagaan sebagai berikut :
a.

Kepala

b.

Sekretaris
i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
ii. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

c.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
i. Seksi Identitas Penduduk
ii. Seksi Pindah Datang Penduduk
iii. Seksi Pendataan Penduduk

d.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
i. Seksi Kelahiran
ii. Seksi Perkawinan dan Perceraian
iii. Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian

e.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
i. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
ii. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
iii. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

f.

Kelompok jabatan Fungsional Tertentu

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kulon Progo secara lengkap dapat dilihat pada gambar 1.1. dalam
lampiran dari laporan ini.

B.

URAIAN SINGKAT TUGAS DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor

60 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan tugas, serta tata kerja
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan
di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan tugas sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan kegiatan bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pelayanan pencatatan sipil;;
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c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pengelolaan informasi administrasi
kependudukan; dan
d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan
Setiap struktur dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Sekretariat
Sekretariat

mempunyai

fungsi

pelaksanaan

kegiatan

umum

dan

kepegawaian serta perencanaan dan keuangan.
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, ketatausahaan,
kehumasan,

kearsipan

dan

perpustakaan

serta

administrasi

kepegawaian.
ii. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas penyusunan
perencanaan, pengembangan dan pelaporan program serta administrasi
keuangan.
2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Bidang

Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kependudukan mempunyai

fungsi penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk.
a. Seksi Identitas Penduduk
Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran
dan pencatatan identitas penduduk.
b. Seksi Pindah Datang Penduduk
Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas melaksanakan
pencatatan pindah datang penduduk.
c.

Seksi Pendataan Penduduk
Seksi

Pendataan

Penduduk

mempunyai

tugas

melaksanakan

pendataan penduduk.
3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

mempunyai fungsi penyelenggaraan

urusan kelahiran, perkawinan dan perceraian serta perubahan status anak
pewarganegaraan dan kematian.
a.

Seksi Kelahiran
Seksi

Kelahiran

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

kegiatan

pencatatan sipil tentang kelahiran.
b. Seksi Perkawinan dan Perceraian
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Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas menyelenggarakan
kegiatan pencatatan sipil tentang perkawinan dan perceraian.
c. Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian
Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian
menyelenggarakan kegiatan pencatatan sipil tentang perubahan status
anak pewarganegaraan dan kematian.
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai
fungsi penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas
melaksanakan

penyelenggaraan

Sistem

Informasi

Administrasi

Kependudukan.
b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
Seksi Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan pengolahan dan penyajian data.
c.

Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
Seksi

Kerjasama

dan

Inovasi

Pelayanan

mempunyai

tugas

melaksanakan kerjasama dan inovasi pelayanan.
C. ISU STRATEGIS
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka pada
hakekatnya

negara

berkewajiban

untuk

memberikan

perlindungan

dan

pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap
peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang
berada didalam/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Negara dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk
keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh
status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih
tempat

tinggal

di

wilayah

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia

dan

meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap penduduk mempunyai hak
untuk memperoleh :
a.

Dokumen kependudukan

b.

Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

c.

Perlindungan atas data pribadi;

d.

Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
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e.

Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
atas dirinya dan/atau keluarganya; dan

f.

Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data
pribadi oleh instansi pelaksana.
Program pembangunan kependudukan di Negara Kesatuan Republik

Indonesia

walaupun telah dilaksanakan sejak lama namun sampai dengan

sekarang masih harus disempurnakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan
masyarakat yang semakin lama tingkat kompleksitasnya makin tinggi. Dengan
hadirnya era globalisasi menyebabkan tingkat mobilitas penduduk yang semakin
meningkat, hal ini menuntut kepada pemerintah agar penyelenggaraan
administrasi kependudukan yang semakin lancar, cepat,dan tertib. Sehingga
tidak akan terjadi kesenjangan harapan (expectation gap) yang bisa
menimbulkan ketidakharmonisan antara instansi pemerintah dengan para
pengguna layanan langsung dari masyarakat .
Tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada hakekatnya
bukan hanya berada pada tingkat pelayanan yang

langsung kepada

masyarakat, namun demikian harus dimulai dari informasi biodata penduduk
yang harus valid,sampai denganpengelolaan data agar tetap bisa disajikan
secara akurat dan mutakhir dalam rangka melindungi status kependudukan atau
peristiwa vital/penting yang dialami oleh penduduk, sehingga jika dibutuhkan
akan segera bisa disajikan secara cepat dan tepat.
Data kependudukan yang valid dan mutakhir merupakan salah satu data
pokok yang diperlukan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan
karena merupakan input utama yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan. Dengan kata lain bahwa proses perencanaan
pembangunan secara umum seharusnya didasarkan pada kualitas data
kependudukan, sehingga pengambilan keputusan pembangunan akan berdaya
guna dan berhasil guna bagi masyarakat.
Tertibnya dokumen kependudukan memang tidak saja menjadi tugas
Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi
pelaksana, namun diperlukan pula komitmen yang kuat dari masyarakat untuk
melaporkan setiap peristiwa kependudukan, yang dimulai dari perkawinan,
kelahiran, cerai hidup, cerai mati, pindah datang, kematian, pendidikan, dan lainlain yang harus dilaporkan oleh penduduk yang mengalaminya.
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