
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 

SIPIL KOTA MADIUN 

No. Jabatan Tugas: 
1. Kepala Dinas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil 
berdasarkan asas  otonomi daerah dan tugas pembantuan 

  Fungsi: 
  a. perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan, 

mobilitas penduduk, pencatatan sipil, data dan evaluasi 
serta pengendalian berdasarkan tentuan 
peraturan perundang-undangan ; 

  b. Penyelenggaraanurusanpemerintahandanpelayananumum 
dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; 

  c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan lingkup 
kesekretariatan, pelayanan pendaftaran penduduk, 
pelayanan pencatatan sipil dan pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan dan pemanfaatan data 
dokumen kependudukan ; 

  d. pelaksanaan koordinasi dengan Kantor Urusan Agama 
Kecamatan, Kantor DepartemenAgama Kota Madiun dan 
Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, 
talak, cerai dan rujuk ; 

  e. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan 

pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 

kegiatan dinas. 

  f.  pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait 

dalampenerbitan pelayanan administrasi kependudukan dan 

memelihara hubungan timbal balikmelalui pembinaan masing-

masing kepada instansi vertikal ; 

  g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan 

yang diberikan oleh Walikota. 

 

 Jabatan Tugas: 
2. Sekretariat melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua 

unsur dilingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, 

perencanaan, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi 

keuangan 



  Fungsi: 

  a. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan 

program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas 

pada Sekretariat;  

  b.  Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan 

dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu 

dan tugas pelayanan administratif; 

  c. Pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan 

perlengkapan; 

  d. Pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di 

lingkungan Dinas; 

  e.  Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di 

lingkungan dinas; 

  f. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji 

pegawai di lingkungan Dinas; 

  g. Pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan, 

implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup 

kependudukan dan catatan sipil; 

  h. Pelaksanaan tugas lailn yang bersifat kedinasan yang 

diberikan oleh Kepala Dinas. 

 Jabatan Tugas: 
3 Sub Bagian 

Umum dan 
Kepegawaian 

a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan 

evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian; 

b. Melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan; 

c. Melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor; 

d. Melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan 

rapat dinas; 

e. Melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, 



penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan 

perawatan barang-barang inventaris dinas sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undanga; 

f. Melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, 

penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan 

perawatan barang-barang inventaris sesuai peraturan 

perundang-undangan; 

g. Menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi 

kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan 

dengan kepegawaian di lingkungan Dinas; 

h. Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang 

diberikan oleh Sekretaris. 

 Jabatan Tugas: 
4 Sub Bagian 

Perencanaan dan 
Keuangan 

a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan 

evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian 

Perencanaan dan Keuangan; 

b. Melakukan penyusunan perencanaan program, 

evaluasi dan pelaporan dilingkungan Dinas; 

c. Mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan 

untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan 

dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, 

rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta 

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD 

serta perubahannya di lingkungan Dinas; 

d. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan 

pertanggungjawaban keuangan; 

e. Melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji 

pegawai; 

f. Mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan 

untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat 



pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 

anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas; 

g. Melakukan penatausahaan keuangan dan 

pertanggungjawaban keuangan; 

h. Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang 

diberikan oleh Sekretaris. 

 Jabatan Tugas: 

5. Bidang Pelayanan 
Pendaftaran 
Penduduk 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran 

penduduk 

  a. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran 

penduduk; 

b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk; 

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

pelayanan pendaftaran penduduk; 

d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan penerbitan 

dokumen kependudukan ;  

e. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan 

pendaftaran penduduk; 

f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran 

penduduk ; 

g. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, 

pengawasan dan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan 

lingkup pendaftaran dan  mobilitas penduduk.  

h. penyediaan dan penyerahan blangko dokumen 

kependudukan dan formulir untuk pelayanan 

pendaftaran penduduk ; 

i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam 



penertiban administrasi kependudukan;  

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan 

yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 Jabatan Tugas: 

6. Seksi Identitas 
Penduduk 

a. melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan 

evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Indentitas 

penduduk; 

b. melakukan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

koordinasi serta pelayanan dan penerbitan Identitas 

Penduduk; 

c. melakukan penyelenggaraan pelayanan identitas penduduk 

dalam sistem administrasi kependudukan ; 

d. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang 

diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk.  

 Jabatan Tugas: 

7. Seksi Pindah 
Datang dan 
Pendataan 
Penduduk 

a. melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan 

evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pindah Datang  

dan Pendataan Penduduk ; 

b. melaksanakan pembinaan, pelatihan dan koordinasi 

serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;  

c. melaksanakan pendataan penduduk rentan administrasi 

kependudukan ; 

d. melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan 

pendataan penduduk;  

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan 

yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk. 

 Jabatan Tugas: 



8. Bidang Pelayanan 
Pencatatan Sipil 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup 

pencatatan sipil. 

  Fungsi 

  a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja 

lingkup pencatatan sipil;  

b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil; 

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

pelayanan pencatatan Sipil;  

d. penyediaan dan penyerahan blanko dokumen 

pencatatan sipil dan formulir untuk pelayanan 

pendaftaran pencatatan sipil 

e. pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen 

pencatatan sipil; 

f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan 

pencatatan sipil; 

g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; 

h. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang 

diberikan oleh Kepala Dinas;  

 Jabatan Tugas: 

9. Seksi Kelahiran 
dan Kematian 

a. melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan 

evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Kelahiran 

dan Kematian; 

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 

terkait lingkup pencatatan Kelahiran dan Kematian; 

c. melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen 

berkaitan dengan peristiwa kelahiran dan kematian; 

d. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang 

diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.  

 Jabatan Tugas: 



10. Seksi 
Perkawinan, 
Perceraian 
perubahan status 
anak dan 
pewarganegaraan 

a. melakukan penyusunan perencanaan, program kerja 

dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi 

Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan 

Pewarganegaraan; 

b. melaksanakan pembinaan, pelatihan dan pengembangan 

kebijakan teknis lingkup Perkawinan, Perceraian 

perubahan status anak dan pewarganegaraan; 

c. melakukan penataan, perawatan dan pengawasan atas 

penyelenggaraan penataan dokumen pencatatan sipil; 

d. melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen 

berkaitan dengan peristiwa perkawinan, perceraian, 

perubahan status anak dan pewarganegaraan; 

e. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang 

diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan 

Sipil. 

 Jabatan Tugas: 

11. Bidang 

Pengelolaan 

Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

dan Pemanfaatan 

Data 

melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan dan perkembangan 

kependudukan 

 Jabatan Fungsi: 

  a. penyusunan perencanaan, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta 

inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 

b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen 



kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta 

inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 

c. Pelaksanaan Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan 

data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi 

kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan; 

d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, 

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama 

adminstrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan; 

e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta 

inovasi pelayanan administrasi kependudukan ; 

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang 

diberikan oleh Kepala Dinas. 

 Jabatan Tugas: 

12. Seksi Pengelolaan  
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 

a. melakukan penyusunan perencanaan, program kerja 

dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi 

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; 

b. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, 

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta 

pelaksanaan sistem informasi administrasi 

kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan 

komunikasi serta sumber daya manusia teknologi 

informasi dan komunikasi; 

c. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta 

pelaksanaan pengolahan dan penyajian data 

kependudukan; 



d. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang 

diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. 

 Jabatan Tugas: 

13. Seksi Kerja Sama 
dan Inovasi 
Pelayanan 

a. melakukan penyusunan perencanaan, program kerja 

dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Kerja 

Sama dan Inovasi Pelayanan; 

b. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan 

pelaksanaan kerjasama administrasil kependudukan, 

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta 

inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 

c. melakukan koordinasi dan kerjasama antar daerah 

dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas 

penduduk, pengembangan kualitas penduduk, 

pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, 

perlindungan penduduk serta pembangunan 

berwawasan kependudukan; 

d. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang 

diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. 

 




