
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 

SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN 

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KOTA PROBOLINGGO 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip 

merupaka kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. 

Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu 

disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bidang 

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dispendukcapil Kota 

Probolinggo. 

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2019 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan 

keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian 

Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo. 

Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Probolinggo merupakan salah satu jabatan yang ada pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Probolinggo yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo 

Nomor 7 Tahun  2016  tentang Pembentukan dan Susunan  Perangkat Daerah Kota Probolinggo ( 

Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 24 ). 

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

susunan organisasi. Uraian tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Probolinggo, Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

dan Pemanfaatan Data.Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Pengolahan dan 

Penyajian Data mempunyai fungsi: 

a. Menghimpun dan menalaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk 

pelaksanaan dan pedoman / ketentuan lain berkaitan dengan seksi Pengelolaaan dan Penyajian 

Data; 

b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pas 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 dngan 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 sistematis, 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 sinkronisasasi, 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; 

n. Melaksanakan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. PERJANJIAN KINERJA 

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditandatangani antara Kepala 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan 

Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data memiliki 1 sasaran strategis yaitu : 

1. Ketepatan waktu dalam penyajian laporan data kependudukan rutin 

 

Sedangkan target kinerja pada tahun 2020 sebanyak 1 target kinerja yaitu : 

1. Jumlah laporan dan penyajian data kependudukan yang disusun tepat waktu Sebanyak 60 

laporan dan penyajian data 

 

B. CAPAIAN KINERJA 

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Semester 1 

tahun 2020 ; 

 

Tabel 2.1 

Capaian Kinerja Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

 

Ketepatan waktu 

dalam penyajian 

laporan data 

kependudukan rutin 

 

Jumlah laporan dan 

penyajian data 

kependudukan yang 

disusun tepat waktu 

 

 

60 laporan dan 

penyajian data 

 

31 laporan 

dan penyajian 

data 

 

 

51,66 % = 

(31:60)x100% 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.2 

Cost per outcome Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data 

 

No 
Sasaran/Kegiata

n 
Indikator Kinerja 

Anggaran Kinerja 
Efisiensi 

Pagu Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1 Ketepatan waktu 

dalam penyajian 

laporan data 

kependudukan 

rutin 

Jumlah laporan dan 

penyajian data 

kependudukan yang 

disusun tepat waktu 

 

127.742.000,

- 

 

8.103.000,- 

 

6,34% 

60 laporan dan 

penyajian data 

 31 laporan dan 

penyajian data 

 

51,66 % 

 

(100%-

51,66%)= 

48,34% 

EFISIEN 

 

 



C. EVALUASI  DAN  ANALISIS  KINERJA 

 

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja 

terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 

 

SASARAN STRATEGIS: 

Ketepatan waktu dalam penyajian laporan data kependudukan rutin  

Dalam rangka meningkatnya kualitas informasi administrasi kependudukan dan penyajian 

data, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo melalui seksi Pengelolaan dan 

Penyajian Data, telah melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

Berikut adalah uraian capaian dari indikator Pengelolaan dan penyajian data 

kependudukan. Mengolah, menyajikan, melaporkan, memelihara, menyimpan dan melindungi 

data kependudukan. 

Target jumlah Pengelolaan dan penyajian data kependudukan. Mengolah, menyajikan, 

melaporkan, memelihara, menyimpan dan melindungi data kependudukan adalah 60 laporan, 

realisasi kinerjanya mencapai 31 laporan sehingga capaian kinerjanya sebesar 51,66%. 

Hal ini dapat dilihat dari jumlah laporan data kependudukan rutin dan penyajian data yang 

diminta oleh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. 

Kegiatan yang mendukung indikator Pengelolaan dan penyajian data kependudukan. 

Mengolah, menyajikan, melaporkan, memelihara, menyimpan dan melindungi data kependudukan 

adalah penyusunan Data Penduduk Per Semester yang realisasinya anggarannya mencapai 

6,34% dari uraian capaian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mendukung sasaran dan target kinerja ini sudah efisien. 

 

D. RENCANA TINDAK LANJUT. 

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas informasi administrasi 

kependudukan dan penyajian data pada tahun depan akan dilaksanakan melalui kegiatan-

kegiatan pembangunan dalam upaya pencapaian target. 

 

E. TANGGAPAN  ATASAN  LANGSUNG. 

Laporan kurang baik 

Laporan sudah baik 

Laporan diperbaiki 

Target dan realisasi diteliti ulang 

Capaian diteliti ulang 

Lain-lain …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

  



BAB III 

PENUTUP 

 

 

Laporan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2020 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut: 

 

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data 

berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 94 Tahun 2016, telah dapat dilaksanakan 

sebagaimana mestinya; 

 

2. Laporan pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 1 (satu) Target Kinerja dengan 1 (satu) 

Sasaran Strategis yang ditetapkan semua berhasil diwujudkan dengan baik.  

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

ATASAN LANGSUNG 

KEPALA BIDANG 

PIAK DAN PEMANFAATAN DATA 

 

 

 

PAULUS DIAN C, AP, MM 

Pembina 

NIP. 19731215 199311 1 001 

Probolinggo, 31 Maret  2019 

 

 

KEPALA SEKSI 

PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA 

KEPENDUDUKAN 

 

 

CHAMIDAH TUROFIAH, S.Sos 

Penata  

NIP. 19690416 199003 2 007 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II 

SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN 

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KOTA PROBOLINGGO 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip 

merupaka kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. 

Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu 

disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bidang 

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dispendukcapil Kota 

Probolinggo. 

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2020 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan 

keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian 

Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo. 

Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Probolinggo merupakan salah satu jabatan yang ada pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Probolinggo yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo 

Nomor 7 Tahun  2016  tentang Pembentukan dan Susunan  Perangkat Daerah Kota Probolinggo ( 

Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 24 ). 

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

susunan organisasi. Uraian tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Probolinggo, Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

dan Pemanfaatan Data.Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Pengolahan dan 

Penyajian Data mempunyai fungsi: 

a. Menghimpun dan menalaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk 

pelaksanaan dan pedoman / ketentuan lain berkaitan dengan seksi Pengelolaaan dan Penyajian 

Data; 

b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pas 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 dngan 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 sistematis, 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 sinkronisasasi, 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; 

n. Melaksanakan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. PERJANJIAN KINERJA 

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditandatangani antara Kepala 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan 

Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data memiliki 1 sasaran strategis yaitu : 

1. Ketepatan waktu dalam penyajian laporan data kependudukan rutin 

 

Sedangkan target kinerja pada tahun 2020 sebanyak 1 target kinerja yaitu : 

1. Jumlah laporan dan penyajian data kependudukan yang disusun tepat waktu Sebanyak 60 

laporan dan penyajian data 

 

B. CAPAIAN KINERJA 

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Semester 1 

tahun 2020 ; 

 

Tabel 2.1 

Capaian Kinerja Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

 

Ketepatan waktu 

dalam penyajian 

laporan data 

kependudukan rutin 

 

Jumlah laporan dan 

penyajian data 

kependudukan yang 

disusun tepat waktu 

 

 

60 laporan dan 

penyajian data 

 

52 laporan 

dan penyajian 

data 

 

 

86,66 % = 

(52:60)x100% 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.2 

Cost per outcome Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data 

 

No 
Sasaran/Kegiata

n 
Indikator Kinerja 

Anggaran Kinerja 
Efisiensi 

Pagu Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

 

1 

 

Ketepatan waktu 

dalam penyajian 

laporan data 

kependudukan 

rutin 

 

Jumlah laporan dan 

penyajian data 

kependudukan yang 

disusun tepat waktu 

 

127.742.000,- 

 

18.987.500,- 

 

13,23% 

 

60 laporan dan 

penyajian data 

 

 52 laporan dan 

penyajian data 

 

 

86,66 % 

 

 

(100%-86,66%)= 

13,33% 

EFISIEN 

 

 



C. EVALUASI  DAN  ANALISIS  KINERJA 

 

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja 

terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 

 

SASARAN STRATEGIS: 

Ketepatan waktu dalam penyajian laporan data kependudukan rutin  

Dalam rangka meningkatnya kualitas informasi administrasi kependudukan dan penyajian 

data, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo melalui seksi Pengelolaan dan 

Penyajian Data, telah melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

Berikut adalah uraian capaian dari indikator Pengelolaan dan penyajian data 

kependudukan. Mengolah, menyajikan, melaporkan, memelihara, menyimpan dan melindungi 

data kependudukan. 

Target jumlah Pengelolaan dan penyajian data kependudukan. Mengolah, menyajikan, 

melaporkan, memelihara, menyimpan dan melindungi data kependudukan adalah 60 laporan, 

realisasi kinerjanya mencapai 52 laporan sehingga capaian kinerjanya sebesar 86,66%. 

Hal ini dapat dilihat dari jumlah laporan data kependudukan rutin dan penyajian data yang 

diminta oleh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. 

Kegiatan yang mendukung indikator Pengelolaan dan penyajian data kependudukan. 

Mengolah, menyajikan, melaporkan, memelihara, menyimpan dan melindungi data kependudukan 

adalah penyusunan Data Penduduk Per Semester yang realisasinya anggarannya mencapai 

13,23% dari uraian capaian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mendukung sasaran dan target kinerja ini sudah efisien. 

 

D. RENCANA TINDAK LANJUT. 

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas informasi administrasi 

kependudukan dan penyajian data pada tahun depan akan dilaksanakan melalui kegiatan-

kegiatan pembangunan dalam upaya pencapaian target. 

 

E. TANGGAPAN  ATASAN  LANGSUNG. 

Laporan kurang baik 

Laporan sudah baik 

Laporan diperbaiki 

Target dan realisasi diteliti ulang 

Capaian diteliti ulang 

Lain-lain …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

  



BAB III 

PENUTUP 

 

 

Laporan Kinerja Triwulan 1I Tahun 2020 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut: 

 

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data 

berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 94 Tahun 2016, telah dapat dilaksanakan 

sebagaimana mestinya; 

 

2. Laporan pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 1 (satu) Target Kinerja dengan 1 (satu) 

Sasaran Strategis yang ditetapkan semua berhasil diwujudkan dengan baik.  

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

ATASAN LANGSUNG 

KEPALA BIDANG 

PIAK DAN PEMANFAATAN DATA 

 

 

 

PAULUS DIAN C, AP, MM 

Pembina 

NIP. 19731215 199311 1 001 

Probolinggo,   Juli  2020 

 

 

KEPALA SEKSI 

PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA 

KEPENDUDUKAN 

 

 

CHAMIDAH TUROFIAH, S.Sos 

Penata  

NIP. 19690416 199003 2 007 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN KINERJA TRIWULAN III 

SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN 

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KOTA PROBOLINGGO 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip 

merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. 

Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu 

disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bidang 

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dispendukcapil Kota 

Probolinggo. 

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2020 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan 

keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian 

Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo. 

Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Probolinggo merupakan salah satu jabatan yang ada pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Probolinggo yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo 

Nomor 7 Tahun  2016  tentang Pembentukan dan Susunan  Perangkat Daerah Kota Probolinggo               

( Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 24 ). 

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

susunan organisasi. Uraian tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Probolinggo, Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

dan Pemanfaatan Data.Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Pengolahan dan 

Penyajian Data mempunyai fungsi: 

a. Menghimpun dan menalaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk 

pelaksanaan dan pedoman / ketentuan lain berkaitan dengan seksi Pengelolaaan dan Penyajian 

Data; 

b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pas 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 dngan 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 sistematis, 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 sinkronisasasi, 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; 

n. Melaksanakan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. PERJANJIAN KINERJA 

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditandatangani antara Kepala 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan 

Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data memiliki 1 sasaran strategis yaitu : 

2. Ketepatan waktu dalam penyajian laporan data kependudukan rutin 

 

Sedangkan target kinerja pada tahun 2020 sebanyak 1 target kinerja yaitu : 

2. Jumlah laporan dan penyajian data kependudukan yang disusun tepat waktu Sebanyak 60 

laporan dan penyajian data 

 

B. CAPAIAN KINERJA 

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Semester 1 

tahun 2020 ; 

 

Tabel 2.1 

Capaian Kinerja Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

 

Ketepatan waktu 

dalam penyajian 

laporan data 

kependudukan rutin 

 

Jumlah laporan dan 

penyajian data 

kependudukan yang 

disusun tepat waktu 

 

 

60 laporan dan 

penyajian data 

 

69 laporan 

dan penyajian 

data 

 

 

115 % = 

(69:60)x100% 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.2 

Cost per outcome Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data 

 

No 
Sasaran/Kegiata

n 
Indikator Kinerja 

Anggaran Kinerja 
Efisiensi 

Pagu Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

 

1 

 

Ketepatan waktu 

dalam penyajian 

laporan data 

kependudukan 

rutin 

 

Jumlah laporan dan 

penyajian data 

kependudukan yang 

disusun tepat waktu 

 

127.742.000,- 

 

66.329.500,- 

 

51,92% 

 

60 laporan dan 

penyajian data 

 

 69 laporan dan 

penyajian data 

 

 

115 % 

 

 

(100%-115%)= 

- 15% 

EFISIEN 

 

 



C. EVALUASI  DAN  ANALISIS  KINERJA 

 

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja 

terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 

 

SASARAN STRATEGIS: 

Ketepatan waktu dalam penyajian laporan data kependudukan rutin  

Dalam rangka meningkatnya kualitas informasi administrasi kependudukan dan penyajian 

data, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo melalui seksi Pengelolaan dan 

Penyajian Data, telah melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

Berikut adalah uraian capaian dari indikator jumlah laporan dan penyajian data 

kependudukan yang disusun tepat waktu. 

Target jumlah laporan dan penyajian data kependudukan yang disusun tepat waktu 

adalah 60 laporan, realisasi kinerjanya mencapai 69 laporan sehingga capaian kinerjanya 

sebesar 115%. 

Hal ini dapat dilihat dari jumlah laporan data kependudukan rutin dan penyajian data yang 

diminta oleh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. 

Kegiatan yang mendukung indikator jumlah laporan dan penyajian data kependudukan 

yang disusun tepat waktu adalah pengolahan dan penyajian data kependudukan dan penyusunan 

Data Penduduk Per Semester yang realisasinya anggarannya mencapai 51,92% dari uraian 

capaian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran 

dan target kinerja ini sudah efisien. 

 

D. RENCANA TINDAK LANJUT. 

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas informasi administrasi 

kependudukan dan penyajian data pada tahun depan akan dilaksanakan melalui kegiatan-

kegiatan pembangunan dalam upaya pencapaian target. 

 

E. TANGGAPAN  ATASAN  LANGSUNG. 

Laporan kurang baik 

Laporan sudah baik 

Laporan diperbaiki 

Target dan realisasi diteliti ulang 

Capaian diteliti ulang 

Lain-lain …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

  



BAB III 

PENUTUP 

 

 

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2020 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut: 

 

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data 

berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 94 Tahun 2016, telah dapat dilaksanakan 

sebagaimana mestinya; 

 

2. Laporan pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 1 (satu) Target Kinerja dengan 1 (satu) 

Sasaran Strategis yang ditetapkan semua berhasil diwujudkan dengan baik.  

 

 

 

Mengetahui, 

ATASAN LANGSUNG 

KEPALA BIDANG 

PIAK DAN PEMANFAATAN DATA 

 

 

 

PAULUS DIAN C, AP, MM 

Pembina 

NIP. 19731215 199311 1 001 

Probolinggo,   Oktober  2020 

 

 

KEPALA SEKSI 

PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA 

KEPENDUDUKAN 

 

 

CHAMIDAH TUROFIAH, S.Sos 

Penata  

NIP. 19690416 199003 2 007 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV 

SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN 

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KOTA PROBOLINGGO 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip 

merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. 

Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu 

disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bidang 

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dispendukcapil Kota 

Probolinggo. 

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2020 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan 

keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian 

Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo. 

Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Probolinggo merupakan salah satu jabatan yang ada pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Probolinggo yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo 

Nomor 7 Tahun  2016  tentang Pembentukan dan Susunan  Perangkat Daerah Kota Probolinggo               

( Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 24 ). 

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

susunan organisasi. Uraian tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Probolinggo, Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

dan Pemanfaatan Data.Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Pengolahan dan 

Penyajian Data mempunyai fungsi: 

a. Menghimpun dan menalaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk 

pelaksanaan dan pedoman / ketentuan lain berkaitan dengan seksi Pengelolaaan dan 

Penyajian Data; 

b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pas 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 dngan 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 sistematis, 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 sinkronisasasi, 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; 

n. Melaksanakan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

PERJANJIAN KINERJA 

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditandatangani antara Kepala 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan 

Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data memiliki 1 sasaran strategis yaitu : 

1. Ketepatan waktu dalam penyajian laporan data kependudukan rutin 

 

Sedangkan target kinerja pada tahun 2020 sebanyak 1 target kinerja yaitu : 

2. Jumlah laporan dan penyajian data kependudukan yang disusun tepat waktu Sebanyak 60 

laporan dan penyajian data 

 

CAPAIAN KINERJA 

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Semester 1 

tahun 2020 ; 

 

Tabel 2.1 

Capaian Kinerja Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

 

Ketepatan waktu 

dalam penyajian 

laporan data 

kependudukan rutin 

 

Jumlah laporan dan 

penyajian data 

kependudukan yang 

disusun tepat waktu 

 

 

60 laporan dan 

penyajian data 

 

82 laporan 

dan penyajian 

data 

 

 

136,66 % = 

(82:60)x100% 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.2 

Cost per outcome Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data 

 

No 
Sasaran/Kegiata

n 
Indikator Kinerja 

Anggaran Kinerja 
Efisiensi 

Pagu Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

 

1 

 

Ketepatan waktu 

dalam penyajian 

laporan data 

kependudukan 

rutin 

 

Jumlah laporan dan 

penyajian data 

kependudukan yang 

disusun tepat waktu 

 

149.042.000,- 

 

135.883,000,- 

 

91,17% 

 

60 laporan dan 

penyajian data 

 

 82 laporan dan 

penyajian data 

 

 

136,66% 

 

(136,66%-

91,17%)= 

45,49% 

EFISIEN 

 

 



 

 

EVALUASI  DAN  ANALISIS  KINERJA 

 

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja 

terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 

 

SASARAN STRATEGIS: 

Ketepatan waktu dalam penyajian laporan data kependudukan rutin  

Dalam rangka meningkatnya kualitas informasi administrasi kependudukan dan penyajian 

data, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo melalui seksi Pengelolaan dan 

Penyajian Data, telah melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

Berikut adalah uraian capaian dari indikator jumlah laporan dan penyajian data 

kependudukan yang disusun tepat waktu. 

Target jumlah laporan dan penyajian data kependudukan yang disusun tepat waktu 

adalah 60 laporan, realisasi kinerjanya mencapai 82 laporan sehingga capaian kinerjanya 

sebesar 136,66%. 

Hal ini dapat dilihat dari jumlah laporan data kependudukan rutin dan penyajian data yang 

diminta oleh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. 

Kegiatan yang mendukung indikator jumlah laporan dan penyajian data kependudukan 

yang disusun tepat waktu adalah pengolahan dan penyajian data kependudukan dan penyusunan 

Data Penduduk Per Semester yang realisasinya anggarannya mencapai 91,17% dari uraian 

capaian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran 

dan target kinerja ini sudah efisien. 

 

RENCANA TINDAK LANJUT. 

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas informasi administrasi 

kependudukan dan penyajian data pada tahun depan akan dilaksanakan melalui kegiatan-

kegiatan pembangunan dalam upaya pencapaian target. 

 

TANGGAPAN  ATASAN  LANGSUNG. 

Laporan kurang baik 

Laporan sudah baik 

Laporan diperbaiki 

Target dan realisasi diteliti ulang 

Capaian diteliti ulang 

Lain-lain …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

  



 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

 

Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2020 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut: 

 

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data 

berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 94 Tahun 2016, telah dapat dilaksanakan 

sebagaimana mestinya; 

 

2. Laporan pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 1 (satu) Target Kinerja dengan 1 (satu) 

Sasaran Strategis yang ditetapkan semua berhasil diwujudkan dengan baik.  

 

 

 

Mengetahui, 

ATASAN LANGSUNG 

KEPALA BIDANG 

PIAK DAN PEMANFAATAN DATA 

 

 

 

PAULUS DIAN C, AP, MM 

Pembina 

NIP. 19731215 199311 1 001 

Probolinggo, 30 Desember 2020 

 

 

KEPALA SEKSI 

PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA 

KEPENDUDUKAN 

 

 

CHAMIDAH TUROFIAH, S.Sos 

Penata  

NIP. 19690416 199003 2 007 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


