
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 

2. TUGAS : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan 

pelaporan dibidang pelayanan pencatatan sipil yang meliputi kelahiran perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan 

kematian. 

3. FUNGSI : a. perumusan rencana kerja dibidang pelayanan pencatatan sipil yang meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, 

perwarganegaraan dan kematian;  

b. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan pencatatan sipil yang meliputi kelahiran perkawinan, perceraian, perubahan status anak, 

perwarganegaraan dan kematian; 

c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pelayanan pencatatan sipil yang meliputi kelahiran perkawinan, perceraian, 

perubahan status anak, perwarganegaraan dan kematian; 

d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan pencatatan sipil yang meliputi 

kelahiran perkawinan, perceraian, perubahan status anak, perwarganegaraan dan kematian; dan 

e. penerbitan dokumen kependudukan hasil  pencatatan sipil; 

f. penatausahaan dokumen pencatatan sipil; 

g. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil; 

h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
 

SASARAN KINERJA 

PROGRAM 
INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatnya kualitas 

pelayanan pencatatan 

sipil 

Jumlah penduduk yang memiliki akta 

kelahiran usia 0-18 tahun 

Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran usia 0-18 tahun Data kependudukan dari sistem 

informasi kependudukan (SIAK) 

Jumlah penduduk meninggal yang 

memiliki akta kematian 

Jumlah penduduk meninggal yang memiliki akta kematian Data kependudukan dari sistem 

informasi kependudukan (SIAK) 

Jumlah penduduk yang dilayani 

pencatatan peristiwa penting 

 Jumlah akta perceraian 

 Jumlah akta perkawinan 

 Jumlah akta perubahan nama 

 Jumlah akta pembetulan nama 

 

Data kependudukan dari sistem 

informasi kependudukan (SIAK) 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. JABATAN : SEKSI KELAHIRAN 

2. FUNGSI : a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan 

dengan Seksi Kelahiran; 

b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Kelahiran; 

c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Kelahiran; 

e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kelahiran; 

f. menyusun standar dan pelaksanaan pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran; 

g. melaksanakan layanan pengurusan dan penerbitan Akta Kelahiran; 

h. menyimpan kutipan kedua dan seterusnya/ salinan Akta pencatatan sipil; 

i. melaksanakan pengadaan dokumen Buku register dan blanko kutipan Akta Kelahiran; 

j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kelahiran; 

k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Kelahiran; dan 

l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.  

 

SASARAN KINERJA 

KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatnya penanganan 

pelayanan pencatatan akta 

kelahiran 

 

Jumlah pemohon akta kelahiran yang 

diproses 

Jumlah akta kelahiran usia 0-18 tahun dan usia ≥ 18 tahun yang 

dicetak 

Jumlah pelayanan administrasi 

pencatatan kelahiran 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. JABATAN : SEKSI PERKAWINAN, PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK, PERWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN 
2. FUNGSI : a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan 

dengan Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian; 

b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan 

dan Kematian; 

c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan 

Kematian; 

e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan 

Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian; 

f. menyusun standar pelaksanaan pelayanan pencatatan dan penerbitan akta perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, 

perubahan status anak, pewarganegaraan,kematian dan peristiwa penting lainnya; 

g. melaksanakan pelayanan pengurusan dan penerbitan akta perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, 

perubahan status anak, pewarganegaraan,kematian dan peristiwa penting lainnya;  

h. melaksanakan penyimpanan register akta perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status 

anak, pewarganegaraan,kematian dan peristiwa penting lainnya; 

i. melaksanakan pengadaan dokumen Buku register dan blanko kutipan akta perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, 

pengesahan anak, perubahan status anak, pewarganegaraan,kematian dan peristiwa penting lainnya;  

j. melaksanakan sosialisasi pengurusan Akta Pencatatan Sipil; 

k. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, 

Pewarganegaraan dan Kematian; 

l. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, 

Pewarganegaraan dan Kematian; dan 



m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. 

 

 

SASARAN KINERJA 

KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatnya  kualitas 

pelayanan Administrasi 

pencatatan sipil 

 Jumlah pemohon Akta perkawinan 

 Jumlah pemohon Akta perceraian 

 Jumlah pemohon Akta Kematian 

 Jumlah pemohon Perubahan Nama 

 Jumlah pemohon Pembetulan Akta 

 Jumlah Akta perkawinan yang dicetak 

 Jumlah Akta perceraian yang dicetak 

 Jumlah Akta Kematian yang dicetak 

 Jumlah Perubahan Nama yang dicetak 

 Jumlah Pembetulan Akta yang dicetak 

Data kependudukan dalam SIAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


