
 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. JABATAN : BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA 

2. TUGAS : melaksanakan penyiapan perumusan  kebijakan teknis dan pelasksanaan  di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, 

kerjasama Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan dokumen Kependudukan serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan. 

3. FUNGSI : a. perumusan rencana kerja dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang meliputi sistem informasi 

administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data, kerjasama dan inovasi pelayanan;  

b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang meliputi sistem 

informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data, kerjasama dan inovasi pelayanan; 

c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data 

yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data, kerjasama dan inovasi pelayanan; 

d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan dan pemanfaatan data yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data, 

kerjasama dan inovasi pelayanan; dan 

e. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. JABATAN : SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

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

dengan Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 

b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 

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

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 

e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan; 

f. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana serta infrastruktur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); 

g. melaksanakan pengendalian operator SIAK pada tiap-tiap kecamatan dan kelurahan; 

h. melaksanakan optimalisasi peningkatan kinerja sumber daya operator SIAK 

i. melaksanakan perlindungan terhadap pihak-pihak dan atau orientasi pemanfaatan atas hal-hal yang berkaitan dengan SIAK; 

j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 

k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;dan 

l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. JABATAN : SEKSI PENGELOLAAN DAN PENYAJIAN DATA 

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

dengan Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data; 

b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data; 

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

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data; 

e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data; 

f. melaksanakan penyimpanan dan perlindungan data pribadi penduduk dengan mempedomani regulasi dan ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan validasi dan akurasi database kependudukan secara sitematis, terstruktur dan terkoneksi antara perangkat lunak, perangkat 

keras, dan jaringan komunikasi data; 

h. melaksanakan pengolahan, pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database beserta data cadangannya; 

i. melaksanakan sinkronisasi, Akurasi dan pemutakhiran data hasil Pencocokan dan Penelitian Data Rumah Tangga (COKLIT DRT) dan 

pemandunya dengan data pencatatan sipil; 

j. melaksanakan kajian dan teknis berkaitan dengan hak akses data dan dokumen kependudukan, penyimpanan dan perlindungan data pribadi 

penduduk, persyaratan dan tata cara memperoleh dan menggunakan data pribadi penduduk; 

k. melaksanakan monitoring implementasi SIAK di Daerah; 

l. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data; 

m. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data; dan 

n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. JABATAN : SEKSI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN 

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

dengan Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; 

b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; 

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

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; 

e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; 

f. melaksanakan pengumpulan, fasilitasi dan penyediaan informasi berkaitan dengan data kependudukan, pencatatan sipil dan SIAK, beserta 

pendistribusiannya melalui media dan atau sarana publikasi lain; 

g. memfasilitasi penanganan pengaduan dan tindak lanjut permasalahan administrasi kependudukan; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dalam pelayanan administrasi kependudukan; 

i. menyiapkan bahan dan menyusun konsep inovasi pelayanan administrasi kependudukan;  

j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; 

k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; dan 

l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data 
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