
BT'PATI KONAWE SELATA.!5
PROVIilSI SULAWESI TENGCiARA

PERATURAIT BUPATI KONAWE SELIITAI|
I|OMOR : 69 TAHUIT 2016

TEI{TAIIG

IIEDUDT'I{AIT, SUST'ITAII ORGAIISASI, TUGAS DAN tr'TIITGSI,
SERTA TATA XEN^'A DINAS XIPEI{DI'DUKAN DAIT PEI|CATA"AIT SIPIL

XABT'PATEI| KOI{AWE SEI.ATAIT

DENGAN RATIMAT TT'ITAN YAT{G MAIIA DSA

BT'PATI KOIYAWE SELIITAIT,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

IndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi

Sulawesi Tenggara (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan I€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturan Pemndang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor a2,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

52341;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

:
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

PERATITRAIT BITPATI TEI|TA.![G I(tDIrDIrXAJt, SUSInIAN
ORGAI|ISASI, TUGAS DAIT FI'NGSI, SERTA TATA XTRJA
DINAS KEPEITDUDUKAIS DAN PEIICATATAN SIPIL
KABT'PATEN KONAWE SELATAIT

BAB I
XETEITTUAII I'UUU

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Konawe Selatan;

6. Dinas adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Konawe Selatan;

Menetapkan
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7- Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat

UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau

kegiatan teknis penunjang tertentu;

8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut

UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu;

9. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya

dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;

11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;

12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan

potensi yang dimiliki Daerah.

B/IB II
BEI{TI'K, NOUEI{XLATI'R DAIT TIPE

PERAITGKAT DAIDRAII

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan

pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil diwadahi dalam bentuk dinas.

BagianKedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 adalab Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil.
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Pasal 4
(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.

(2) Penentuan tipe Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berdasarkan hasil

pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil.

(3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan

pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kesaht
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

(1) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil merupakan

unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.

(2) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh

kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

Pasal 6

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang

Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

menyelenggarakan fungsi :

BagianKetiga
Tipe Perangkat Daerah

BAB III
ITEDI'DUKAX DAIT SUSUI{AI{ ORGAITISASI
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a. Pen1rusunan program dan anggaran;

b. Pengelolaankeuangan;

c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah

tangga dan barang milik negara;

d. Pengelolaan urusan ASN;

e. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk,

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

kependudukan, keq'a sama administrasi kependudukan,

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta

inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi

administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data

dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan

administrasi kependudukan;

g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi

kependudukan;

j. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;

k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen

kependudukan;

l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi

kependudukan;

m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi

kependudukan;

n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan sipil; dan

o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

memiliki kewenangan sebagai berikut :

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;



-6-

b. koordinasi staf terhadap setiap kegiatan yang dilakukan

oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan

urusan pemerintahan di bidalg pendaftaran penduduk,

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan,

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta

inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

c. mengumpulkan dan menganalisis data, dan memantau

perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan

informasi administrasi kependudukan, ke{a sama

administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan

dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan

administrasi kependudukan; dan

d. pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana pada

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9
(1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Konawe Selatan, terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk'

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan;

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan strukhrr organisasi Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana

tercantum dalam lampiran peraturan ini.
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BAB IV
TUGAS DAN FUI{GSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 10

Kepa1a Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 1 1

(i) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan memberikan

pelayanan administratif dan teknis yang meliputi

perencanEran, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan

rumah tangga darr urusan ASN kepada semua unsur di

lingkungan Dinas.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;

b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah

tangga dan barang milik negara;

d. Pengelolaan urusan ASN; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(l) Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagran Perencanaan;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(2) Sub Bagran dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
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Pasal 14

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan koordinasi dan pen5rusunan program dan

anggarErn.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan

keuangan, penatausahatrn, akuntansi, verifikasi dan

pembukuan.

(3) Sub Bagran Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha,

kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan,

rumah tangga, dan penataan barang milik negara.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pasal 15
(l) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumus€rn kebijakan teknis dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran

penduduk.

(2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

menyelenggarakan fungsi :

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 penduduk;

e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;

f. Pelalsanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran

penduduk;
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Pasal 17

(1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas :

a. Seksi Identitas Penduduk;

b. Seksi Pindah Datang Penduduk;

c. Seksi Pendataan Peduduk.

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Pasal 18

(1) Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perenc€Inazrn, perumusan kebijakan

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan

penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.

(2) Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta

pelaksanaaan pelayanan pindah datang penduduk.

(3) Seksi Pendataan Peduduk mempunyai tugas melakukan

penylapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan

pendataan penduduk.

BagianKeempat
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Pasal 19

(1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan

pelaksanaan keb{jakan pelayanan pencatatan sipil.

(2) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran

penduduk; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan

fungsi:
a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;

b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan

pelayanan pencatatan sipil;

d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;

f. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan

sipil;

g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;

dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberil<an oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas :

a. Seksi Kelahiran;

b. Seksi Perkaurinan dan Perceraian;

c. Seksi Perubahan Status Anak.

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

Pasal22

(1) Seksi Kelahiran mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perencanaan, pemmusan kebijakan teknis,

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan

p€ncatatan kelahiran.

(2) Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta

pelaksanaaan pelayanan pencatatan perkawinan dan

perceraian.
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(3) Seksi Perubahan Status Anak mempunyai tugas melakukan

penylapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan

pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan

anak, pengesahaan anak, perubahan status

kewarganegaraan dan pencatatan kematian.

Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 23
(1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengelolan informasi administrasi kependudukan.

(2) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi

administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi

administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian

data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya

manusia teknologi informasi dan komunikasi;

b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi

administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi

administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian

data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya

manusia teknologi informasi dan komunikasi;

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan

pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang

meliputi sistem informasi administrasi kependudukan,

pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata

kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan

komunikasi;
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d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi

kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi

kependudukan, pengolahan dan penyajian data

kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia

teknologi informasi dan komunikasi;

e. Pengendalian dan evduasi pelaksanaan pengelolaan

informasi administrasi kependudukan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

(1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

terdiri atas :

a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;

c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi

Informasi dan Komunikasi;

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan

Pasal 26

(1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perenc€rnaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi

kependudukan.

(2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

mempunyai tugas melakukan penytapan bahan

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

koordinasi serta pelaksanaaan pengolahan dan penyajian

data kependudukan.
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(3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi

Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan

teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaaan tata

kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber

daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.

BagianKeenam
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Pasal 27
(1) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di
bidang Pemanfaatan data dan dokumen Kependudukan,

keq'asa sama administrasi kependudukan dan inovasi

pelayanan administrasi kependudukan.

(2) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin
oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

menyelenggarakan fungsi :

a. Pen5rusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen

kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan

administrasi kependudukan;

b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan

dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi

pelayanan administrasi kependudukan;

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan

pemanfaatan data dan dokumen kependududukan, kerja

sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen

kependududukan;

e. Pelaksanan kerja sama administrasi kependudukan;

f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi

kependudukan;
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g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data

dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi

pelayanan administrasi kependudukan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

(1) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri

atas :

a. Seksi Ke{a Sama;

b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;

c. Seksi Inovasi Pelayanan;

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Pasal 3O

(1) Seksi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perenc€rnaan, perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan keg'a sama

administrasi kependudukan.

(2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

koordinasi serta pelaksanaaan pemanfaatan data dan

dokumen kependudukan.

(3) Seksi Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perencanaan, pemmusan kebljakan

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan

inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 3l
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis

dinas secara operasional di lapangan.

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha

dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis

Dinas.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi

serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah

dikonsultasikan secara terfulis kepada Gubernur Sulawesi

Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPID/ UPTB yang

terbentuk denga:r Peraturan Bupati tentang susunan organisasi

dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap

melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan
F\rngsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

Bagian Kedelapan
Kelompof Jabatan Ftngsional

Pasal 33
Kelompok Jabatan F ungsional mempunyai tugas melaksanalan

sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimalsud
dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada kepala dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja.
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(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB V
TATA IIERT'A

Pasal 35
(1) Dalam melaksanalan tugas setiap pimpinan unit organisasi

dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi

dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi

lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas

masing-masing.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris

dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit
organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-

masing.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan

Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan

melekat.

Pasal 36

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaaa tugas bawahannya

masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil

langkahJangkah yang diperlukan sesuai ketentuar perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 37

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya

masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk

terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi

wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugiawab

pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan

berkala tepat pada waktunya.
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Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari

bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk
men5rusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan

petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 4O

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan
pula kepada satuErn organisasi lain yang secara fungsional

mempunyai hubungan keq'a.

Pasal 4l
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala

Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian

bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat

berkala.

Pasal 42

(1) Dafam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan

tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku;

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala

Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi

tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 43

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-

masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat

mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada

pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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BAB VI
XTPANGXATAIT, PENGAITGKATAIT, ESEIOI{ISASI DAI|

PEUBERHEI{TIAI| DALIIU JABATAIT

Pasal 44

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam
jabatan struktural dilingkungan Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, berpedoman

pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas

usul Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIb.

(4) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIa,

(5) Kepala Bidang lingkup Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan merupakan
jabatan eselon IIIb.

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Selatan merupakan jabatan eselon IVa.

(7) Pejabat Eselon III dan tV dilingkungan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Selatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul
Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten

ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang

ditetapkan oleh Pemerintah.
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BAB VII
PEITUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya p€raturan ini, maka peraturan Bupati
Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2Ol4 tentang T\rgas Pokok

dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan

ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan
- -pada tanggal

Andoolo
uQvubcr zoto

di
e4

INSTANSI RAF
Y44 SELATAN,

N
YAbr

4. KI.:As I-iUKUM

5.

H DANGGA

Diundangkan di Andoolo
padatanggal 7a PoUimber2Ol6

SEKRE"TARIS DAERAH,

H. $IARIT SAJA"ITG

BERTTA DAERAH KABUeATEN KoNAwE sELATAN TAHUN zoro lrouon d5

At\ It

brE'3.

t9,



LIIUPIRA,!T PERATI'RAII BI'PATI KOIfAWE SELITTAIC
NOUOR . 65 TAIrrnr 2016
TAIf(rcAL | '14 tb(En4bcr 2OL6
TEIITAI|G : XtIrUDt XAI|, SUSIII|AIT ORGAIUSASI,

TUGAS DAlt FT'NGSI, SERTA TATA IIER.IA
DINAS I{EPII|DUDUXAIf DAIT ?EIfCATATAIT
SIPIL KABI'PATEIY KOI|AWE SELITTAI|

BAGAJT STRI'I(TUR ORGAI|ISAAI
DIIfAS I(TPEITI'I'DI'KAIT DAIT PETCATATAJT SIPL

KABTTPATET| KOT|AWE SELITTAN (TrpE Al

EPIU DIITS

B AWE SEI.,ATAN,
SI PARAF.-INSTA

r.,
Atlqo/
r4b^6 o

f

IurrP(}r l$rilt
I'IIIGSIOTT!

lrb }rti.r
Paucanrr

Sr! legiar &urqu ld lrri.r Uur
dII ri

lllug khyuar
lrdrfimr hrddil

lilug Pchyua
P&ir.ru Sbil

lilug hry.Llar
hhrrrri ldrhietreri

Icprddrhr

lihrt Prrrrr,rtu lhtr
drr hond Prlafuu

&bi &datalrSrhi ldotitar hrdrdrl Lbi tirtlf hbDti
fdrLirui lOdrfthr$hi ldaliru

ldd lrhrirll du
lgrrrirr

l&i lrf*fa aa
hnii.r D.tr
&foddilr

irbi hufutu Drtr do
hhrr &rdrdrhr

Lhi hdrtar Patrftt
8.bi kr!.h lhtu

I{lmqmguiu
Iilti[

l&i Id. IdJr dr
Su!.r Dr7a lrruil
f.hl.|i hfrr.ri lo

Imrif.ri
l&i howi tlrruu

IIPTD

H. X'ATGGA

----..-.-----

5

strtEfrrs

lei lilrf Drlq
lridrdrt

) i :.,;<uM


