
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. JABATAN : BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 

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

pelaporan dibidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang meliputi pendaftaran penduduk, pelayanan KTP-el, KK, KIA dan perpindahan penduduk 

3. FUNGSI : a. Perumusan rencana kerja dibidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang meliputi pendaftaran penduduk, pelayanan KTP-el, KK, KIA dan 

perpindahan penduduk;  

b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang meliputi pendaftaran penduduk, pelayanan KTP-el, KK, KIA dan 

perpindahan penduduk; 

c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang meliputi pendaftaran penduduk, pelayanan 

KTP-el, KK, KIA dan perpindaha npenduduk; 

d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang meliputi 

pendaftaran penduduk, pelayanan KTP-el, KK, KIA dan perpindahan penduduk; dan 

e. Pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; 

 

SASARAN KINERJA 

PROGRAM 

INDIKATOR KINERJA 

PROGRAM 
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatnya kualitas 

penyelenggaraan 

pelayanan pendaftaran 

penduduk 

Jumlah penduduk yang 

memiliki KTP-el 

Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el Data pelayanan bidang 

pendaftaran penduduk 

 Jumlah penduduk yang 

memiliki Kartu Keluarga 

(KK) 

Jumlah penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK) Data pelayanan bidang 

pendaftaran penduduk 

 Jumlah penduduk pindah 

datang/ keluar yang didata 

Jumlah penduduk pindah datang/ keluar yang didata Data pelayanan bidang 

pendaftaran penduduk 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. JABATAN : 
SEKSI IDENTITAS PENDUDUK 

2. TUGAS : a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjukteknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ ketentuan lain berkaitan dengan 

Seksi IdentitasPenduduk; 

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

c. membagitugas, memberipetunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Identitas Penduduk; 

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

f. melaksanakansosialisasi tentang kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA); 

g. melaksanakan pembinaan dalam rangka tertib administrasi dan pemrosesan, pengurusan serta penerbitan KK dan KTP-el, KIA di tingkat 

kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kota; 

h. melaksanakan pelayanan penerbitan KK, KTP-el, KIA dan KTP Khusus; 

i. melaksanakan pengadaan blanko KK, KTP-el, KIA dan KTP Khusus; 

j. melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana penerbitan KK, KTP-el, KIA dan KTP Khusus; 

k. melaksanakan penyusunan langkah dan solusi konkritatas kemungkinan munculnya permasalahan, kendalateknis, dampak serta akibat hokum 

berkaitan KK, KTP-el, KIA dan KTP Khusus; 

l. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Identitas Penduduk; 

m. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Identitas Penduduk; dan 

n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

 

SASARAN KINERJA 

KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 

PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Meningkatnya kualitas 

penanganan pelayanan 

identitas penduduk 

Jumlah pemohon KTP-el yang dilayani Jumlah KTP-el yang dicetak Data jumlah pelayanan administrasi 

kependudukan Jumlah pemohon KK yang dilayani Jumlah KK yang dicetak 

Jumlah pemohon KIA yang dilayani Jumlah KIA yang dicetak 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

STAF PENGELOLA DATA ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI 

 

 

UNIT KERJA : Seksi Identitas Penduduk 

NO. URAIAN KEGIATAN/ AKTIVITAS PENJELASAN SUMBER DATA 

1. Merekap permohonan KK dari Kecamatan Jumlah KK yang direkap Kecamatan 

2. Melaksanakan cetak KK Jumlah KK yang dicetak Hasil cetak KK 

3. 
Menyiapkan KKuntuk diparaf dan ditanda tangani pejabat 
berwenang 

Jumlah KK yang sudah 
diparaf/ditandatangani 

Data Permohonan dan Hasil cetak 
KK 

4. Mendistribusikan KK pada petugas kecamatan 
Jumlah KK yang didistribusikan ke 
kecamatan 

Data Permohonan dan hasil cetak 
KK 

5. Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan pada atasan Jumlah laporan pelaksanaan tugas Data Laporan Pelaksanaan tugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. JABATAN : 
SEKSI PINDAH DATANG 

2. TUGAS : a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjukteknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ ketentuan lain berkaitan dengan 

Seksi Pindah Datang; 

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

c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahand alam pelaksanaan tugas; 

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pindah Datang; 

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

f. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban pelanggaran proses perpindahan penduduk; 

g. melaksanakan kerjasama antar daerah dalam rangka koordinasi perpindahan penduduk; 

h. melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI); 

i. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pindah Datang; 

j. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pindah Datang; dan 

o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

 

SASARAN KINERJA 

KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatnya kualitas 

pelayanan administrasi 

pindah datang dan pindah 

keluar penduduk 

 

 

 Jumlah pemohon pindah datang yang diproses 

 Jumlah pemohon pindah keluar yang diproses 

 Jumlah pemohon pindah datang yang diproses 

 Jumlah pemohon pindah keluar yang diproses 

Data pelayanan bidang pendaftaran 

penduduk 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. JABATAN : 
SEKSI PENDATAAN PENDUDUK 

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

dengan Seksi Pendataan Penduduk; 

b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pendataan Penduduk; 

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

d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pendataan Penduduk; 

e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pendataan Penduduk; 

f. Melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); 

g. mengumpulkan, memelihara dan mengolah data hasil Pendataan penduduk; 

h. melaksanakan pendataan penduduk dengan jalan pencocokan dan penelitian (Coklit) Daftar Rumah Tangga (DRT) setiap 3 (tiga) tahun sekali 

untuk memperbarui data kependudukan; 

i. melaksanakan pendataan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, korban bencana alam, penduduk rentan dan penduduk 

yang dating secara ilegal/ tanpa dilengkapi dokumen kependudukan, serta yang belum mempunyai kelengkapan dokumen kependudukan; 

j. menyelenggarakan pendataan penduduk Warga Negara Asing tinggal tetap/ terbatas yang bekerja pada perusahaan berikut kelengkapan 

dokumen kependudukan; 

k. memproses permohonan dan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Warga Negara Asing yang memiliki Dokumen dari Imigrasi; 

l. melaksanakan tertib pencatatan, pelaporan dan pengendalian, serta pendokumentasian/ penyusunan laporan secara berkala atas penerbitan 

surat keterangan kependudukan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ; 

m. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pendataan Penduduk; 

n. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pendataan Penduduk; dan 

o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.  

 

 



SASARAN KINERJA 

KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatnya kualitas 

pelayanan pendataan 

penduduk 

 

 

Jumlah penduduk yang diberikan 

NIK 

Jumlah penduduk yang diberikan NIK  Data hasil prndataan penduduk 

Data penduduk kota 

probolinggo valid 

Jumlah KK yang didata pada 29 

kelurahan 

Jumlah KK yang didata pada 29 kelurahan 

 

 

 

 

 

 

 


