POHON KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
KABUPATEN TAPIN
-

Kinerja Utama
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen
kependudukan

-

Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang kependudukan

-

Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga

-

Persentase Penduduk yang Memililiki KTP

-

Persentase Penduduk non muslim yang memiliki akta
perkawinan
Persentase perubahan status anak

-

Persentase Penduduk yang Memiliki Akta kelahiran

-

Persentase Penduduk meninggal yang berakte kematian

PENCATATAN SIPIL

Indikator Kinerja

-

Kinerja Utama

Kinerja Utama
Meningkatkan pelayanan pendaftaran
penduduk

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja

Peningkatan kualitas SDM Disdukcapil
Pelayanan administrasi keuangan

Indikator Kinerja

Persentase permohonan kk yg
diselesaikan tepat waktu

-

-

-

Persentase permohonan pindah
datang yg diselesaikan tepat waktu

-

Nilai SAKIP Disdukcapil

Pelayanan pengidentitasan
penduduk

terlaksananya input data penduduk yang
Pindah datang
-

pembinaan pengedintitasan KIA
- Persentase aset yang tercatat(harus 100%)

-

Jumlah KTP yang di cetak

-

jumlah data penduduk datang yang
di input tepat waktu
jumlah data penduduk pindah yang
di input tepat waktu

tersedianya blangko pelayanan
pencatatan sipil
terlaksananya pelayanan
pencatatan sipil
- jumlah blangko akta
kelahiran
- jumlah blangko akta
kematian

- rekap data pengaduan

- jumlah akta kelahiran yang di
cetak

- Persentase penyerapan anggaran Disdukcapil

- jumlah peserta sosialisasi

- jumlah aktakematian yang di
cetak

- Persentase ASN Disdukcapil yang memiliki sertifikat keahlian

- jumlah peserta yang dibimtek

Jumlah dokumen
kinerja sesuai ketentuan

-

Kinerja Utama
Merencanakan dan
mengadakan sarana dan
prasarana serta
Menyusun data
kepegawaian
Melaksanakan
peningkatan kapasitas
Indikator Kinerja

-

Jumlah aset yang tercatat

-

Jumlah dokumentasi
pelayanan surat

-

Jumlah dokumen terkait
sarana dan prasarana

-

Jumlah pegawai yang
administrasi
kepegawaiannya dilayani
secara tertib
Jumlah ASN yang
mengikuti pelatihan

-

-

Kinerja Utama
Menyusun perencanaan dan
administrasi keuangan SOPD
Indikator Kinerja

-

Jumlah dokumen laporan keuangan
secara berkala

Persentase stakholder yang
memanfaatkan data kependudukan

-

Jumlah Inovasi pelayanan dibidang
adminduk

Persentase permohonan
akta kelahiran yang
diselesaikan tepat waktu
Persentase permohonan
akta kematian yang
diselesaikan tepat waktu

- Persentase pemenuhan sarana dan prasaranan yang
dibutuhkan Disdukcapil

-

-

Indikator Kinerja
-

Tingkat Akurasi Data Perorangan pada
Kartu Keluarga

akta perkawinan yang
diselesaikan tepat waktu
Persentase permohonan
perubahan stastus anak
yang diselesaikan tepat

- Jumlah kk yang di cetak

Kinerja Utama
Menyusun perencanaan
dan pelaporan kinerja
Disdukcapil

Kinerja Utama
Meningkatkan pemanfaatan data&inovasi
pelayanan

Indikator Kinerja

IKM terhadap pelayanan
Akta kelahiran,akta
kematian dan Akta
perkawinan
Persentase permohonan

- Persentase pemenuhan pengurusan administrasi
kepegawaian PNS Disdukcapil

Indikator Kinerja
-

-

Persentase permohonan ktp yg
diselesaikan tepat waktu

-

- Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LKIP
Disdukcapil
- Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan pada LKIP
Disdukcapil

Kinerja Utama
Meningkatkan pengelolaan informasi
adm.kependudukan

Indikator Kinerja

IKM terhadap pelayanan KTP &Kartu
Keluarga

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Disdukcapil

-

Kinerja Utama
Meningkatkan pelayanan
Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja

Pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran

IKM terhadap pelayanan Disdukcapil

terlaksananya pelayanan akta
perkawinan,penceraian & perubahan status anak

tersedianya laporan data kependudukan
tepat waktu

- jumlah akta perkawinan yang di cetak

-

Jumlah dokumen laporan data
kependudukan yang disampaikan tepat
waktu

- jumlah akta penceraian yang di cetak

-

jumlah buku data kependudukan

-

Terlaksanaya update data
kependudukan
-

Jumlah data kependudukan
yang di input tepat waktu

tersedianya profil perkembangan
kependudukan
-

terlaksananya pemanfaatan data
kependudukan

Jumlah buku profil

-

jumlahpermohonan perubahan status anak
yang di cetak

`

jumlah stakholder yang
memanfaatkan data
kependudukan

