
INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

1. JABATAN : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PROBOLINGGO 

2. TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil 

3. FUNGSI : a. Perumusan kebijakan darah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;  

b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;  

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;  

d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan  

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

4. Tujuan : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik terkait kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 

 

SASARAN 

KINERJA UTAMA 

INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

PENANGGUNG 

JAWAB 

Meningkatnya 

kepemilikan dokumen 

administrasi 

kependudukan dan 

pencatatan sipil 

Persentase penduduk 

yang memiliki KTP-el 

 

 

Data kepemilikan 

dokumen 

kependudukan dan 

pencatatan sipil SIAK 

Bidang Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk  

 Persentase penduduk 

yang memiliki Kartu 

Keluarga (KK) 

   

 Persentase penduduk 

yang memiliki akta 

kelahiran usia 0-18 

tahun 

  Bidang Pelayanan 

Pencatatan Sipil 

 Persentase penduduk 

meninggal yang 

memiliki akta 

kematian 

   

  

 

                                          

                                          
        

                                

                                             
        

                                                        

                           
         

                                     

                                                         
         



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. JABATAN : SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PROBOLINGGO 

2. TUGAS : merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan 

program dan keuangan 

3. FUNGSI : a.    pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Dinas;  

b.  pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan kearsipan;  

c.  pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;  

d.  pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;  

e.  pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Dinas;  

f.  pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Dinas;  

g.  pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas;  

h.  pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;  

i.  pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;  

j.  pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas;  

k.  pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas; dan  

l.  pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

    

 

SASARAN KINERJA 

PROGRAM 

INDIKATOR KINERJA 

PROGRAM 
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatnya kelancaran 

pelaksanaan tugas 

pelayanan administrasi 

perkantoran 

Tingkat kepuasan aparatur 

SKPD terhadap pelayanan 

administrasi perkantoran 

Hasil Survey Kepuasan aparatur Survey Kepuasan 

Karyawan 

Meningkatnya Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

Kependudukan dan 

pencatatan sipil 

Prosentase sarana dan prasarana 

dalam kondisi baik 

Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik 

                --------------------------------------------------------------------  x 100% 

Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 

 

Data Inventaris Barang 

Meningkatnya kinerja 

sumber daya aparatur 

kependudukan dan 

pencatatan sipil 

Prosentase pegawai yang 

mengikuti bimtek 

Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek 

             -----------------------------------------------------------------------------   x 100% 

Jumlah seluruh pegawai 

 

Data Kepegawaian 



Meningkatnya Kualitas 

Dokumen Perencanaan dan 

Pelaporan kependudukan 

dan pencatatan sipil 

Prosentase Laporan 

Perencanaan, Laporan Kinerja 

dan Laporan Keuangan yang di 

susun tepat waktu 

Jumlah Laporan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan 

Keuangan yang di susun tepat waktu Th. n 

              -------------------------------------------------------------------     x 100% 

Jumlah Laporan Perencanaan, Laporan Kinerja dan 

Laporan Keuangan Th. n 

Data Penyusunan Laporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

2. TUGAS : a.    menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;  

b.  membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;  

c.  melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan tata kearsipan;  

d.  melaksanakan administrasi kepegawaian Dinas;  

e.  mengoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi pegawai Dinas;  

f.  mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;  

g.  menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;  

h.  melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja;  

i.  melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Dinas;  

j.  melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;  

k.  menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan  

l.  melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.  
 

SASARAN KINERJA 

KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatnya kinerja 

dan pelayanan 

administrasi  

Prosentase surat yang 

didistribusikan sesuai tujuan 

Jumlah surat yang didistribusiakn sesuai tujuan Th.n 

          ----------------------------------------------------------x 100% 

Jumlah surat yang masuk Th. n 

Subbag Umum dan Kepegawaian 

Meningkatnya Kinerja 

Sumber Daya Aparatur 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Jumlah pegawai yang mengikuti 

bimtek 

 

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek 

Data Peserta Pendidikan dan Pelatihan  

 

Meningkatnya sarana dan 

prasarana aparatur 

kependudukan dan 

pencatatan sipil 

Jumlah sarana dan prasarana dalam 

kondisi baik 

Jumlah sarana dan prasarana dukcapil dalam kondisi baik  Th. n Data inventaris barang 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 

2. FUNGSI : a. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan;  

b.  membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;  

c.  mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;  

d.  menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;  

e.  menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan 

kegiatan pada Website Dinas;  

f.  melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);  

g.  melaksanakan fasilitasi pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);  

h.  melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas;  

i.  melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai;  

j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan Dinas;  

k.  melaksanakan Akuntabilitasi Kinerja Dinas;  

l.  melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Dinas;  

m.  menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;  

n.  menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan  

o.  melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

SASARAN KINERJA 

KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatnya Kualitas 

Dokumen Perencanaan 

dan Pelaporan  

Jumlah Laporan Perencanaan, 

Laporan Kinerja dan Laporan 

Keuangan yang disusun tepat waktu 

 

Jumlah Laporan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang 

disusun tepat waktu Th. n 

 

Dokumen Laporan 

Dispenduk Capil 

 

 


