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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Masa Esa atas segala Rahmad dan Hidayah-Nya, 

sehingga penyusunan Renstra Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 dapat diselesaikan dengan baik. 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Yogyakarta merupakan dokumen  induk rencana pembangunan  jangka  menengah  Dinas 

Kependudukan dan Pencaatatan Sipil Kota Yogyakarta yang disusun sesuai dengan Tugas dan 

Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, dengan berpedoman pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022, yang dalam 

pelaksanaan setiap tahunnya akan dijabarkan  dan  menjadi acuan  Rencana Kerja (Renja) 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta selam 5 ( lima ) Tahun kedepan. 

Disampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam proses 

penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Yogyakarta Tahun 2017 – 2022. Diharapkan dokumen  ini  dapat dipergunakan dan bermanfaat 

sebagai  instrument pertanggungjawaban dalam melaksanakan amanat yang diemban Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. 

 

 

 Yogyakaarta, 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Yogyakarta 

 

 

H. SISRUWADI, SH. M.Kn 

NIP. 19620204 198903 1 020 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana 

PembangunanJangka menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota 

Yogyakarta Tahun 2012-2016 dan Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2012-

2016, maka dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta 

Tahun 2017-2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 

berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2017-2022, untuk menentukan arah, 

tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 

5 (lima)tahun kedepan. 

Renstra Dinas Kependudukan dan Penbcatatan Sipil Kota yogyakarta 

Tahun 2017-2022 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka 

Menengah Organisasi Perengkat Daerah yang memuat, Tujuan, Sasaran, 

Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai 

dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

yogyakarta serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. 

Dokumen Renstra, berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam 

penyelenggaraan pembangunan daerah bidang Kependudukan dan Catatan 

Sipil Tahun 2017-2022 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang 

menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi 

permasalahan dan memanfaatkan peluang diwaktu kedepan. 

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang 

ingin dicapai sampai akhir periode Renstra pada Tahun 2022; penyusunannya 

melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan 

pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, 

mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang, 

dan kendala yang ada atau yang akan timbul. Proses tersebut telah 

menghasilkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Yogyakarta yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program 

dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2022. 

Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup Organisasi 

Perangkat Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang setiap tahun 

akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja 

(Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Rencana 

Pembangunan Tahunan (RPT) Organisasi Perangkat Daerah, yang 

selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. 

2. Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salah satu instrumen 

pertanggungjawaban pemerintah, maka Renstra atau perencanaan strategis 

ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi 

pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 

dan sekaligus langka awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas 

Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana 

ketentuan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi Kependudukan, Tugas Dan Fungsi dan Tata Kerja, Dinas 

Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. 

Dengan berlatar belakang hal tersebut diatas, maka Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menyusun Rencana 

Strategis (Renstra) yang bersifat indikatif dan merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang 

berorientasi pada hasil yang ingin dicapi selama kurun weaktu 1 sampai 

dengan 5 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan 

kendala yang ada. 

Dengan demikian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Tahun 2017-2022 mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta yang disesuaikan dengan visi 

dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Yogyakarta.  

 

1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam 

penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta; 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara; 



I - 3 
 

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Undang Nomor 23 Tagun 26 tentang Administrasi 

Kependudukan; 

7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

8) Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 58 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

11) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah.  

13) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006  tentang Tata Cara 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. 

14) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 

2005-2025  

15) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah. 

16) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta RTRW 
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17) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta; 

18) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-

2022; 

19) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 

Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 

Yogyakarta Nomor 119 Tahun2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota 

Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sususnan Organisasi, 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota 

Yogyakarta; 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

Penyusunan Rencana Startegis Dinas Kependudukan  dan Pencatatn Sipil 

Kota Yogyakarta Tahun 2017 -2022 adalah untuk menjadi pedoman 

perencanaan yang memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan 

urusan administrasi kependudukan selama 5 (lima) Tahun kedepan.dan 

untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, 

dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Yogyakarta. 

2. Tujuan 

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Tahun 2017 s/d 2022 ini yaitu : 

1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 

khususnya administrasi kependudukan. 

2) Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud 

pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan 

pembangunan daerah.  

3) Meningkatkan partisipasi masyarakat akan tertib administrasi 

kependudukan. 

4) Memantapkan penyajian data kependudukan yang valid, lengkap dan 

mutakhir. 
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1.4 Sistematika Penulisan Renstra 

Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 adalah sebagai 

berikut; 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan  hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISUTRATEGI PERANGKAT DAERAH 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah 

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

DaerahTerpilih 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY 

3.4 Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis 

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

 

 

BAB IV  TUJUAN DAN SASARAN 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

BAB VII        KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII       PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagai 

berikut : 

1. Perumusan kebijakan teknis urusan kependudukan dan pencatatan sipil; 

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil; 

3. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang kependudukan 

dan pencatatan sipil; 

4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan 

sipil; 

5. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, 

keuangan, evaluasi dan pelaporan; 

6. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil; 

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Fungsi dan Tugas Sekretariat, Bidang Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Bidang Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. 

1. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai fungsi : 

(1) penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program 

kerja di lingkungan Dinas; 

(2) penyiapan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; 

(3) pengelolaan administrasi kepegawaian; 

(4) pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan, 

rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan protokol; dan 

(5) penyiapan bahan penyusunan laporandan evaluasi pelaksanaan program 

kerja Dinas 

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Sekretariat mempunyai rinciantugas : 
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(1) mengumpulkan bahan dan data penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis 

yang berhubungan dengan tugas dan fungsi di bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil; 

(2) menyelenggarakan koordinasi pengumpulan dan pengolahan bahan 

perencanaan program kerja, kegiatan dan anggarandi lingkungan Dinas; 

(3) menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan 

program kerja, kegiatan dan anggaran; 

(4) menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional 

pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kepegawaian, tata naskah 

dinas dan kearsipan, pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, 

kehumasan, protokoler serta perjalanan dinas; 

(5) menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan teknis 

operasionalpengelolaan penatausahaan, pengelolaan keuangan dan umum 

yang meliputi kepegawaian, tata naskah dinas dan kearsipan, pengelolaa 

perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, protokoler serta perjalanan 

dinas; 

(6) menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis 

kebutuhan, perumusan rancangan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan ketugasan Dinas; 

(7) menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis 

kebutuhan, perumusan sistem, dan prosedur, tata hubungan kerja, serta 

permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata 

laksana; 

(8) menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis 

kebutuhan dan pengadaan perlengkapan / sarana kerja serta inventarisasi, 

pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya; 

(9) menyelenggarakanpenyiapan bahan kelengkapan persyaratan dalam 

rangka usulan pengadaan, mutasi, kedudukan, kesejahteraan pegawai, 

cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi / hukuman, tata 

usaha kepegawaian, pemberhentian / pensiun serta pendidikan dan 

pelatihan pegawai; 

(10) menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dengan masing-masing 

unsur organisasi di lingkungan dinas dalam rangka perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Dinas; 

(11) menyelenggarakan pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan 

memverifikasi lampiran pengajuan bukti bukti pembayaran; 

(12) menyelenggarakan pelaksanaan pencatatan seluruh transaksi dan realisasi 

penggunaan anggaran; 
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(13) menyelenggarakan pelaksanaan penyiapan laporan pertanggungjawaban 

keuangan di lingkungan Dinas secara berkala; 

(14) menyelenggarakan penyiapan bahan usulan kebutuhan pegawai; 

(15) menyelenggarakan penyiapan rancangan kebutuhan pendidikan dan 

pelatihan dan pengembangan pegawai; 

(16) menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai; 

(17) menyelenggarakan penyiapan bahan dan melaporkan formasi, 

penempatan pegawai, serta daftar urut kepangkatan; 

(18) menyelenggarakan penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat / gaji 

berkala; 

(19) menyelenggarakan penyiapan bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan di 

lingkungan Dinas; 

(20) menyelenggarakan penyiapan penyiapan bahan dan koordinasi 

penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanan progarm di lingkungan 

Dinas; 

(21) menyelenggarakan penyampaian dokumen laporan dan evaluasi 

pelaksanan program kepada pihak yang terkait; 

(22) menyelenggarakan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan / 

penggandaan / pendistribusian; 

(23) menyelenggarakan pelayanan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, 

ruang rapat / pertemuan dan sarana / prasarana kantor; 

(24) menyelenggarakan pelayanan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan 

dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggan lainnya; 

(25) menyelenggarakan pengadaan barang daerah sesaui kebutuhan; 

(26) menyelenggarakan pemeliharaan barang daerah; 

(27) melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja; 

(28) menyelenggarakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, 

anggaran, verifikasi, perbendaharaan, penghitungan gaji, lembur, 

kesejahteraan pegawai, pembinaan kebendaharaan; 

(29) menyelenggarakan pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub 

Bagian; dan 

(30) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan fungsi dan ketugasan; 

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rinciantugas : 

(1) menyusun rencana operasional kegiatan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian berdasrkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 

peraturan perundang-undangan; 



II - 9  
 

(2) membagi tugas kepada bawahan sesuai bidng tugasnya serta memberikan 

arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak 

langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

(3) menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di 

lingkungan Dinas Baik secra langsung maupun tidak langsung untuk 

mendapatakan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi 

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

(4) mempelajari dan mengkaji peraturan perunfdang-undngan di bidang 

administrasi umum dan kepegawian serta regulasi sektoral terkait lainnya 

guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

(5) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 

berkaitan dengan kegiatan administrasi umum dan administrasi 

kepegawian sesuai dengan peraturan perundanga-undangan 

(6) melayani kegiatan surat menyurat, tata laksana, perlengkapan/perbekalan, 

kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, pengurusan rumah 

tangga, dan pengelolaan barang; 

(7) memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, 

penggandaan dan pendistribusian; 

(8) memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler; 

(9) melaksanakan pengurusanperjalanan dinas, keamanan kantor dan 

pelayanan kerumahtanggaan lainnya; 

(10) melalyani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang 

rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana /prasarana kantor; 

(11) menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana  prasarana 

kantor; 

(12) melaksanakan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana kantor dan 

pemeliharaan gedung; 

(13) melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan 

usulan penghapusan sarana prasarana kantor; 

(14) melaksanakan pengendalian, perencanaan, pengadaan barang inventaris 

dinas; 

(15) melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan 

pelatihan pegawai; 

(16) melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya pegawai; 

(17) melaksanakan fasilitas penyusunan informasi jabatan dan beban kerja; 

(18) melaksanakan kompilasi inventarisasi barang, mutasi barang, dan usulan 

penghapusan sarana prasarana UPT; 

(19) melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat; 
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(20) melaksanakan administrasi kegiatan melalui Sistem Infrmasi yang 

berkaitan dengan Umum dan Kepegawaian; 

(21) melaksanakan pengumpulan dan mengelola penataan tatalaksana, 

Standar Operasional Prosedur, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), 

SPEKOP, dan Standar Pelayanan Publik (SPP), Sistem Pengendaliam 

Internal Pemerintah (SPIP), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi (PMPRB), Budaya pemerintahan, Pengembangan Zona 

Integritas(ZI), dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu (SMM); 

(22) melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan penyimpanan berkas-

berkas kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kegawaian di 

lingkungan dinas; 

(23) melaksanakan fasilitas usulan pengadaan, kenaikan pangkat, mutasi, 

kesejahteraan pegawai, cuti, penilaiaan, pemberian penghargaan, 

pemberian sanksi / hukuman pemberhentian / pensiun serta pendidikan 

dan pelatihan pegawai selain satuan pendidikan; 

(24) melaksanakan fasilitas pembinaan pegawai; 

(25) melaksanakan usulan pemberian penghargaan; 

(26) memfasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai; 

(27) melaksanakan Inovasi Pelayanan Publik Dinas; 

(28) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan 

tugas bawahann secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 

(29) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan 

kebijakan; 

(30) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan 

kajian dan ketentuanyang berlaku sebagai bahan masukan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

(31) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai 

rincian tugas : 

(1) menyusun rencana operasional program kegiatan Sub Bagian 

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan 

tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 

(2) membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung 

maupun tidak langsung guna kelancaran tugas; 
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(3) menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di 

lingkungan dinas baik secaralangsung maupun tidak langsung untuk 

mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi 

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

(4) mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta regulasi sektoral terkait lainnya 

guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

(5) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 

berkaitan dengan kegiatan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

(6) menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dinas 

(7) mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan; 

(8) melaksanakan pengadministrasian penerimaan, pendapatan dan 

penyetorannnyake Kas Daerah; 

(9) melaksanakan koordinasi penyerapan anggaran pada pelaksanaan 

program, kegiatan sesuai dengan tatakala kegiatan; 

(10) melaksanakan pengujian, penelitian, verifikasi permintaan pembayaran 

pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan surat permintaan membayar; 

(11) membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, 

pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai; 

(12) melaksanakn administrasi kegiatan melalui Sistem Informasi Keuangan; 

(13) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 

berkaitan dengan kegiaytan perencanaan, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

(14) menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, 

evaluasi dan pelaporan dengan masing-masing unsur organisasi di 

lingkungan dinas dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran dinas; 

(15) melaksanakan penyusunan Rwncana Kerja Anggaran Dinas; 

(16) melaksanakanpenyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas; 

(17) melaksanakan inventarisasi dataprogram, kegiatan dan anggaran dalam 

rangka prelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja dinas; 

(18) menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuj teknis kebutuhan, perumusan 

system dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang 

berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana 

(19) menyispksn bahan koordinasi, petunjuk teknis kebutuhan dan perumusan 

rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

ketugasan dinas; 
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(20) melaksanakan pengolahan data dan menyusun dokumentasi pelaksanaan 

teknis kegiatan; 

(21) menghimpun bahan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota  (LKPJ), LPPD, 

Renncana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana 

Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator KInerja Utama (IKU), 

INdikator Kinerja Kunci (IKK), Standar Pelayanan Minimal, Evaluasi Renja, 

Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, serta segala bentuk pelaporan lainnya 

lingkup dinas; 

(22) melaksanakan administarsi keuangan melaui system informasi yang 

berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 

(23) melaksankan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan 

tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia; 

(24) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan 

kebijakan; 

(25) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan kajian 

dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; dan 

(26) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi : 

(1) pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan 

program kerja di bidang pendaftaran penduduk; 

(2) perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah 

dinas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk; 

(3) pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di bidang 

pelayanan pendafaran penduduk;  

(4) pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang 

pelayanan pendaftaran penduduk; dan 

(5) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di bidang 

pelayanan pendaftaran penduduk. 

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai 

rincian tugas: 
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(1) merumuskan program kerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan serta peraturan 

perundang-undangan; 

(2) menyelenggarakan koordinasi program kerja dengan Sekretaris dan 

Kepala Bidang di lingkungan Dinas maupun OPD lain baik secara langsung 

maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 

untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

(3) mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang 

Pelayanan Pendaftaran Penduduk serta regulasi sektoral terkait lainnya 

guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

(4) membina bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan 

arahan dan petunjuk secara langsung maupun tidak langsung guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

(5) mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk , berdasarkan rencana strategis dan rencana 

kinerja Dinas; 

(6) menyiapkan bahan dan konsep kebijakaan Kepala dinas di bidang 

pelayanan pendaftaran penduduk; 

(7) menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi 

pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk; 

(8) menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan 

perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan 

pendaftaran penduduk; 

(9) menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan Bidang; 

(10) menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

pendaftaran penduduk; 

(11) menyelenggarakan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran 

penduduk; 

(12) menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk 

dengan pihak terkait; 

(13) menyelenggaraakan sosialisasi terkait pendaftaran penduduk; 

(14) menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang; 

(15) menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi 

permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif 

pemecahaannya; 

(16) menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 

tersedia; 
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(17) menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

dasar pengambilan kebijakan; 

(18) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku guna 

kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan 

(19) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

Seksi Identitas Penduduk mempunyai rincian tugas : 

(1) menyusun rencana operasional kegiatan Seksi Identitas Penduduk 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 

perundang-undangan; 

(2) membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung 

maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

(3) menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di 

lingkungan Dinas maupun OPD lain baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk 

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

(4) mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 

Identitas Penduduk serta regulasi sektoral terkait lainnya guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

(5) melaksanakan program dan kegiatan Seksi Identitas Penduduk; 

(6) menyiapkan bahan kebijakan bimbingan dan pimpinan, petunjuk teknis dan 

naskah dinas yang berkaitan dengan Identitas Penduduk; 

(7) melaksanakan pelayanan dan penerbitan  Kartu Keluarga ( KK ), Kartu 

Tanda Penduduk Elektronik ( KTP-EL ) dan Kartu Identitas Anak ( KIA ) 

serta surat keterangan kependudukan lainnya di instansi pelaksana dan di 

wilayah; 

(8) melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta 

penerbitan nomor induk kependudukan ( NIK ); 

(9) melaksanakan  penyusunan pedoman dan arahan penerbitan KK, KTP-EL 

dan KIA serta surat keterangan kependudukan lainnya; 

(10) melaksanakan pengadaan formulir dan blangko identitas penduduk serta 

pengendalian terhadap distribusi dan penggunaannya; 

(11) melaksanakan legalisasi KK, KTP-EL, dan KIA dan surat keterangan 

kependudukan lainnya; 

(12) melaksanakan sosialisasi terkait Identitas Penduduk; 
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(13) mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta melaksanakan pemecahan pemasalahan yang 

berkaitan Identitas Penduduk; 

(14) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan 

bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersdia; 

(15) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan 

kebijakan; 

(16) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan kajian 

dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; dan 

(17) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya; 

 

Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk mempunyai rinciantugas : 

(1) menyusun rencana operasional kegiatan Seksi Pindah datang dan 

Pendataan Penduduk berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun 

sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 

(2) membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung 

maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

(3) menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang lingkungan 

Dinas maupun OPD lain baik secara langsung maupun tidak langsung 

untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi 

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

(4) mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 

Pindah Datang dan Pendataan Penduduk serta regulasi sektoral terkait 

lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

(5) melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pindah datang dan Pendataan 

Penduduk 

(6) menyiapkan bahankebijakan, bimbingan dan pembinaan, petunjuk teknis 

dan naskah dinas yang berkaitan dengan Pindah datang dan Pendataan 

Penduduk; 

(7) melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran pindah 

datang penduduk WNI dalam wilayah Republik Indonesia; 

(8) melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk 

pindah datang antar negara; 

(9) melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk 

pindah datang antar negara; 
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(10) melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran  penduduk 

transmigrasi; 

(11) melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran bagi 

penduduk tinggal sementara ; 

(12) melaksanakan pendataan penduduk rantan Administrasi akependudukan 

dan penduduk non permanen; 

(13) membuat laporan hasil pendataan penduduk rentan Administrasi 

Kependudukan dan penduduk non permanen; 

(14) membuat pedoman dan arahan penerbitan administrasi perpindahan 

penduduk; 

(15) melaksanakan pengadaan formulir dan blangko pindah dating serta 

pengendalian terhadap distribusi dan penggunaannya; 

(16) melaksanakan legalisasi terkait dokumen pindah dating dan surat 

keterangan kependudukan lainnya; 

(17) melaksanakan sosialisasi terkait pindah dating dan pendataan penduduk; 

(18) mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang 

berkaitan pindah datang dan pendataan penduduk; 

(19) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pindah datang 

dan pendataan penduduk; 

(20) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan 

tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 

(21) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan 

kebijakan; 

(22) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan kajian 

dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; dan 

(23) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya; 

 

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : 

(1) pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan 

program kerja di bidang pelayanan pencatatan sipil; 

(2) perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah 

dinas di bidang pelayanan pencatatan sipil; 

(3) pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang 

pelayanan pencatatan sipil; 
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(4) pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang pelayanan 

pencatatan sipil; dan 

(5) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang 

pelayanan pencatatan sipil; 

 

Untuk  melaksanakan fungsi tersebut, Bidang Pencatatan Sipil mempunyai 

rincian tugas: 

(1) merumuskan program kerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya serta 

peraturan perundang-undangan; 

(2) menyelenggarakan koordinasi program kerja dengan Sekretariat dan 

Kepala Bidang, di lingkungan Dinas maupun OPD lain baik secara 

langsung  maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, 

serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang 

optimal; 

(3) mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang pajak 

daerah dan pengelolaan keuangan serta regulasi sektoral terkait lainnya 

guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

(4) membina bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan 

arahan dan petunjuk secara langsung maupun tidak langsung guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

(5) mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan 

Pencatatan Sipil berdasarkan rencana strategik dan rencana kinerja Dinas; 

(6) menyiapkan bahan dan konsep kebijakan Kepala Dinas di bidang 

Pelayanan Pencatatan sipil; 

(7) menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan  dan koordinasi 

pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil; 

(8) menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan 

Pencatatan Sipil; 

(9) menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan Bidang; 

(10) menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

pencatatn sipil; 

(11) menyelenggarakan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil; 

(12) menyelenggarakan pengkoordinasian penyelenggaraan pencatatan sipil 

dengan pihak terkait; 

(13) menyelenggarakan sosialisasi terkait pencatatan sipil; 
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(14) menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang; 

(15) menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi 

permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

(16) menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 

tersedia; 

(17) menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

dasar pengambilan kebijakan; 

(18) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 

menghindari penyimpangan; dan 

(19) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai rincian tugas : 

(1) menyusun rencana operasional kegiatan Seksi Kelahiran dan Kematian 

berdasarkan hasil evalusi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 

perundang-undangan; 

(2) membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung 

maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

(3) menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di 

lingkungan Dinas maupun OPD lain baik secara langsung maupaun tidak 

langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk 

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

(4) mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 

kelahiran dan kematian serta regulasi sektoral terkait lainnya guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

(5) melaksanakan program dan kegiatan Seksi kelahiran dan kematian; 

(6) menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, petunjuk teknis 

dan naskah dinas yang berkaitan dengan kelahiran dan kematian; 

(7) melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan kelahiran, 

lahir mati, kematian, dan perubahan nama; 

(8) melaksanakan pelayanan pencatatan pembatalan akta; 

(9) melaksanakan pelayanan pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya; 

(10) melaksanakan pelayanan permohonan kutipan kedua, salinan akta, surat 

keterangan, bukti pelaporan; 
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(11) melaksanakan penulisan register akta kelahiran dan kematian; 

(12) melaksanakan penyusunan pedoman dan arahan penerbitan akta 

kelahiran, akta kematian dan perubahan nama serta pencatatan perubahan 

peristiwa penting lainnya; 

(13) melaksanakan pengadaan formulir dan blangko akta kelahiran dan 

kematian serta pengendalian terhadap distribusi dan penggunaannya; 

(14) melaksanakan legalisasi terkait dokumen akta kelahiran, dan akta 

kematian; 

(15) melaksanakan sosialisasi terkait akta kelahiran dan kematian; 

(16) melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, 

menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan 

permasalahan yang berkaitan dengan akta kelahiran dan kematian; 

(17) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerjapelaksanaan 

tugas bawahan secara berkalamelalui sistem penilaian yang tersedia; 

(18) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan 

kebijakan; 

(19) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarakan 

kajiandan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

(20) melaksanakan tugas kedinasan lain yangdiberikan pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

Seksi Akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan 

Pewarganegaraan mempunyai rincian tugas : 

(1) menyusun rencana operasional kegiatan Seksi Perkawinan, Perceraian, 

Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 

(2) membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung 

maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

(3) menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di 

lingkungan Dinas maupun OPD lain baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk 

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

(4) mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 

Perkawinan, Perceraian, PerubahanStatus Anak, dan Pewarganegaraan 

serta regulasi sektoral terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

(5) melaksanakan program dan kegiatan Seksi Perkawinan, Perceraian, Status 

Anak, dan Pewarganegaraan; 
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(6) menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, petunjuk teknis 

dan naskah dinas yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, 

perubahan status anak dan pewarganegaraan; 

(7) melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan 

perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, 

pengesahan anak dan perubahan status kewargenegaraan ; 

(8) melaksanakan pelayanan pencatatan pembatalan akta; 

(9) melaksanakan pelayanan pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya; 

(10) melaksanakan pelayanan permohonan kutipan kedua, salinan akta, surat 

keterangan, bukti pelaporan; 

(11) melaksanakan penulisan register akta perkawinan dan perceraian; 

(12) melaksanakan penyusunan pedoman dan arahan penerbitan akta 

perkawinan, perceraian, akta pengangkatan anak, akta pengakuan anak, 

akta pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan serta 

pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya; 

(13) melaksanakan pengadaan formulir dan blangko akta perkawinan, 

perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan serta 

pengendalian terhadap distribusi dan penggunaannya; 

(14) melaksanakan legalisasi terkait dokumen pencatatan perkawinan, 

perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, dan 

perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan perubahan peristiwa 

penting lainnya ; 

(15) melaksanakan sosialisasi terkait penerbitan akta perkawinan, akta 

perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan; 

(16) mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang 

berkaitan dengan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan 

pewarganegaraan ; 

(17) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerjapelaksanaan 

tugas bawahan secara berkalamelalui sistem penilaian yang tersedia; 

(18) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan 

kebijakan; 

(19) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan 

kajiandan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

(20) melaksanakan tugas kedinasan lain yangdiberikan pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 



II - 21  
 

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan 

Pemanfaatan Data 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan 

Data mempunyai fungsi : 

(1) pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan 

program kerja di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan 

dan pemanfaatan data ; 

(2) perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah 

dinas di bidang pengeloalaan informasi administrasi kependudukan dan 

pemanfaatan data; 

(3) pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di bidang 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data ;  

(4) pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data ; 

dan 

(5) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. 

 

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Bidang Pengelolaaan Informasi 

Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai rincian tugas : 

 

(1) merumuskan program kerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan dan Pemanfaatan Data berdasarkan hasil evaluasi program 

dan kegiatan serta peraturan perundang-undangan; 

(2) menyelenggarakan koordinasi program kerja dengan Sekretaris dan 

Kepala Bidang di lingkungan Dinas maupun OPD lain baik secara langsung 

maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 

umtuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

(3) mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang pajak 

daerah dan pengelolaan keuangan serta regulasi sektoral terkait lainnya 

guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

(4) membina bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan 

arahan dan petunjuk secara langsung maupun tidak langsung guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

(5) mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan 

Informasi administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data  , 

berdasarkan rencana strategik dan rencana kinerja Dinas; 

(6) menyiapkan bahan dan konsep kebijakan Kepala dinas di bidang 

Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; 
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(7) menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi 

pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan dan Pemanfaatan Data; 

(8) menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan 

perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data; 

(9) menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan Bidang; 

(10) menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan; 

(11) menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dengan pihak terkait; 

(12) menyelenggarakan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan dan pemanfaatan data ; 

(13) menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang; 

(14) menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi 

permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif 

pemecahaannya; 

(15) menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 

tersedia; 

(16) menyampaikan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

dasar pengambilan kebijakan; 

(17) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang 

berlakusebagaibahanmasukanguna kelancaran pelaksanaan tugas dan 

untuk menghindari penyimpangan; dan 

(18) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai rincian tugas : 

(1) menyusun rencana operasional kegiatan Seksi Kerjasama dan Inovasi 

Pelayanan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 

peraturan perundang-undangan; 

(2) membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung 

maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

(3) menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di 

lingkungan Dinas maupun OPD lain baik secara langsung maupun tidak 
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langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk 

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

(4) mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 

kerjasama dan inovasi pelayanan serta regulasi sektoral terkait lainnya 

guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

(5) melaksanakan program dan kegiatan Seksi kerjasama dan inovasi 

pelayanan; 

(6) menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, petunjuk teknis 

dan naskah dinas yang berkaitan dengan kerjasama dan inovasi 

pelayanan; 

(7) melaksanakan jalinan komunikasi dengan pihak terkait dalam rangka 

kerjasama pelayanan administrasi kependudukan dan kerjasama 

pemanfaatan data kependudukan; 

(8) melaksanakan penyusunan dokumen kerjasama; 

(9) melaksanakan legalitas dokumen kerjasama; 

(10) melaksanakan pengembangan kerjasama pelayanan administrasi 

kependudukan dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan; 

(11) melaksanakan perencanaan inovasi dengan pembuatan desain teknis atau 

sistem yang akan dilaksanakan dalam rangka pembangunan inovasi 

pelayanan administrasi kependudukan; 

(12) melaksanakan pembangunan inovasi pelayanan pelayanan administrasi 

kependudukan; 

(13) melaksanakan penyusunan dokumen pengesahan pemanfaatan hasil 

inovasi; 

(14) melaksanakan uji coba hasil pembangunan inovasi bila diperlukan ; 

(15) melaksanakan pengkoordinasian hasil kerjasama pelayanan administrasi 

kependudukan dan inovasi pelayanan dengan bidang terkait untuk 

pemanfaatan dan penerapannya; 

(16) melaksanakan sosialisasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan melalui media 

elektronik dan atau non elektronik; 

(17) melaksanakan, mengumpulkan, mengolah data dan informasi, 

menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan 

permasalahan yang berkaitan dengan kerjasama dan inovasi pelayanan; 

(18) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan 

tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 

(19) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan 

kebijakan; 
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(20) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan 

kajiandan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

(21) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya; 

 

Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai rincian 

tugas : 

(1) menyusun rencana operasional kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun 

sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 

(2) membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung 

maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

(3) menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di 

lingkungan Dinas maupun OPD lain baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk 

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

(4) mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta regulasi sektoral 

terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

(5) melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan; 

(6) menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, petunjuk teknis 

dan naskah dinas yang berkaitan dengan Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan; 

(7) melaksanakan pembuatan bank data kependudukan dan back up data 

kependudukan; 

(8) melaksanakan konsolidasi data kependudukan dengan data center; 

(9) menyiapkan tempat perekaman data kependudukan; 

(10) melaksanakan pengadaan perangkat keras pendukung pemanfaatan 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ); 

(11) melaksanakan penyediaan jaringan komunikasi data sampai dengan 

tingkat kecamatan sebagai tempat pelayanan dokumen kependudukan; 

(12) melaksanakan pemeliharaan jaringan komunikasi data; 

(13) melaksanakan perlindungan data pribadi penduduk pada bank data 

kependudukan; 

(14) melaksanakan bimbingan teknis bagi petugas perekaman data Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ); 
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(15) melaksanakan penyiapan data kependudukan untuk kepentingan 

komunikasi dengan pihak terkait; melaksanakan koordinasi dengan pihak 

terkait dalam Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan; 

(16) melaksanakan pengembangan teknologi informasi sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi daerah; 

(17) melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi 

dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan; 

(18) melaksanakan sosialisasi dan komunikasi informasi data kependudukan 

melalui media elektronik dan non elektronik; 

(19) melaksanakan pengelolaan website instansi; 

(20) melaksanakan penyusunan profil kependudukan, indikator kependudukan, 

proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan; 

(21) mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang 

berkaitan dengan Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan; 

(22) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan; 

(23) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan 

tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia; 

(24) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan 

kebijakan; 

(25) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan 

kajiandan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

(26) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

Struktur Organisasi 

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari : 

1. Sekretariat terdiri dari : 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

(2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari; 

(1) Seksi Identitas Penduduk; 

(2) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk; 

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari : 

(1) Seksi Kelahiran dan Kematian; 

(2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Status Anak dan Pewarganegaraan; 
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4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan 

Data, terdiri dari : 

(1) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; 

(2) Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; 

5. UPT 

6. Kelompok Jabatan Fungsional; 
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.2.1 Kepegawaian 

Jumlah karyawan : 44PNS, 6 orang PTT, 14 Tenaga Teknis Jumlah Total 

64 orang. 

Komposisi jumlah personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

berdasarkan pangkat dan golongan per 31 Desember 2016 

Jabatan Pangkat Gol. Ruang Jml Peg. 

Kepala Dinas Pembina Utama Madya IV/c 1 orang 

Sekretaris Pembina  IV/a 1 orang 

Kepala Bidang Pembina Tk. I IV/b 2 orang 

 Penata Tk. I III/d 1 orang 

Kepala Sub Bag. Pembina IV/a 1 orang 

 Penata Tk. I III/d 1 orang 

 Penata III/c 1 orang 

Kepala Seksi Pembina IV/a 2 orang 

 Penata Tk. I III/d 4 orang 

Staf Penata III/c 1 orang 

 Penata Muda Tk. I III/b 13 orang 

 Penata Muda III/a 14 orang 

 Pengatur Tk. I II/d 2 orang 

Naban   6 o

r

a

n

g 

 

2.2.2   Perlengkapan 

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil  Kota Yogyakarta, terdapat sarana dan prasarana yang dapat 

dilihat dalam Tabel 2.0 sebagai berikut: 

 

 

 

 



II - 29  
 

Tabel 2.0 

Daftar Jenis Barang dan Kondisinya 

Per 31 Desember 2016 

No Jenis Barang 

Kodisi 

Jumlah 
Baik Rusak 

Rusak 

Sekali 

1, 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

Meja Kerja ½ biro 

Meja Kerja 1 biro 

Meja Komputer 

Kursi Komputer 

Filling Cabinet 

Almari Lereg Kaca 

Jam Dinding 

Almari kayu 

Sound system 

Bran Kas 

Almaribesi metal 

Komputer 

Printer 

Mesinketik 

Laptop 

Kursi sandaran tinggi 

Kursi sandaran rendah 

Kursibiasa/staf 

Kursiliat 

Kursi tunggu 

Pesawat telephon 

LCD Display 

Air Conditioner (Ad) 

Papan data/program 

White board 

Layar OHP 

Mejasidang/rapat 

Burung Garuda 

Gambar Presidendan Wapres 

Tiang Bendera 

41 

6 

6 

12 

4 

9 

7 

20 

2 

2 

2 

45 

49 

10 

6 

3 

6 

43 

88 

7 

10 

1 

11 

- 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

41 

6 

7 

10 

35 

16 

8 

20 

2 

2 

2 

45 

49 

10 

12 

3 

7 

68 

88 

16 

10 

3 

16 

- 

6 

1 

1 

1 

2 

1 
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31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

Sepeda 

MejaRapat 

Kipasanginatap 

Kursihadap set/Zide 

TV 

RakKayu 

RoolOpadk/Rotary Filling 

Alatpenghisapdebu 

Scanner 

Dispenser 

UPS 

RakBesi 

Mesin Presensi 

Rodahias/pigura/alathiasan 

Genset 

Pompa air 

Exhouse Fun 

Meja Knap 

Cemera digital 

Pemotong KTP 

Lamipadker 

Mobil 

Sepeda Motor 

Toll kid 

Media Edukasi 

Almari es 1 pintu  

Tangga Aluminium 

1 

2 

7 

4 

1 

15 

4 

1 

12 

2 

17 

9 

1 

- 

15 

1 

1 

15 

29 

14 

14 

2 

18 

1 

1 

1 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

2 

7 

5 

8 

23 

4 

4 

12 

4 

17 

45 

3 

- 

16 

1 

1 

17 

29 

14 

14 

4 

18 

1 

1 

1 

2 

 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. 

Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil, Terdiri dari : 

1. Pelayanan Dokumen Peristiwa Kependudukan, meliputi : 

a) Penerbitan KartuTanda Penduduk Elektronik (KTP-El); 

b) Penerbitan Kartu Keluarga (KK); 

c) Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA); 

d) Surat Keterangan Kelahiran; 

e) Surat Keterangan Kematian; 
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f) Surat Keterangan Lahir mati; 

g) Surat Keterangan Pindah; 

h) Surat Keterangan Pindah Datang Dalam Daerah; 

i) Surat Keterangan Pindah Datang Luar Daerah; 

j) Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS); 

k) Surat Pengantar Pindah WNA; 

l) Surat  KeteranganTempat Tinggal (SKTI); 

m) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk; 

n) Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan; 

o) Surat Keterangan Tidak Keberatan Ganti Nama; 

p) Surat Keterangan Biodata Penduduk; 

q) Legalisasi Dokumen Peristiwa Kependudukan; 

2. Pelayanan Dokumen Peristiwa Penting, meliputi: 

a) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran; 

b) Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan; 

c) Penerbitan Kutipan Akta Perceraian; 

d) Penerbitan Kutipan Akta Kematian; 

e) Pengakuan Anak; 

f) Pengesahan Anak; 

g) Pengangkatan Anak; 

h) Pencatatan Perubahan Data; 

i) PembatalanAkta; 

j) Salinan Akta; 

k) Surat Keterangan Pencatatan Sipil; 

l) Legalisasi Dokumen Peristiwa Penting; 

 

Jenis-jenis pelayanan inilah yang diberikan oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam kapasitasnya sebagai institusi 

pelayananan publik khususnya bidang Administrasi Kependudukan 

(permohonan dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil). 

Selanjutnya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 

Tahun 2012-2016, menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan oleh 

Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan realisasi 

Tahun 2016 adalah sebagaimana yang tertera pada tabel dibawah ini: 

 

 

 

 



2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
Persentase Penerbitan Kartu 

Keluarga (KK)
100 96 97 98 99 100 100 100 100 100 100 104.17  103.09 102.04   101.01 100

2
Persentase Penerbitan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP-El)
98.84 96 97 98 99 100 96.04 97.11 98 98.68 98.84 100.04  100.11 100.00   99.68  98.84     

3
Persentase Penerbitan Akta 

Kelahiran
66.48 92.4 92.8 93.2 93.6 94 92.4 92.85 93.2 94.14 94.06 100 100.05 100 100.58 100.06  

4
Persentase Penerbitan Akta 

Kematian
0 -      35 40 45 50 -      81 83.7 85.5 87.6 0 231.43 209.25 190 175.2

5

Persentase Ketersediaan 

Sarana dan Prasarana 

Pengolahan Data dan 

Informasi Administrasi 

Kependudukan

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

II - 32

Target Renstra Perangkat Daerah 

Tahun 2012-2016
Realisasi Capaian Tahun 2012-2016 Rasio Capaian pada Tahun 2012-2016

Tabel T-C 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kota Yogyakarta

NO

Idikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah

Target 

NSPK
Target IKK

Target 

Indikator 

Lainnya



2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi

Penyediaan jasa surat 

menyurat
3,390,000      2,390,000         2,405,000        2,406,000         3,250,000       3,390,000      2,389,500      2,405,000       2,406,000        3,058,000       100 99.98 100 100 94.09 (1.03)          (2.45)           

Penyediaan jasa 

komunikasi, sumber 

daya air dan listrik

6,300,000      7,200,000         7,200,000        7,200,000         7,800,000       3,872,273      4,319,212      5,772,537       7,200,000        7,702,222       61.46 59.99 80.17 100 98.75 5.95            24.73           

Penyediaan jasa 

pemelh, perijinan kend 

dinas/ops

3,588,000      4,800,000         4,365,000        4,500,000         4,200,000       3,246,500      2,925,700      3,797,500       3,036,900        2,368,000       90.48      60.95 87.00   67.49 56.38 4.26            (6.76)           

Penyediaan jasa 

administrasi keuangan
105,716,940  37,200,000      36,225,000      48,300,000       46,800,000     103,516,940 31,650,000   31,950,000     47,500,000      46,800,000     97.92      85.08 88.20 98.34 100 (13.93)        (13.70)         

Penyediaan jasa 

kebersihan kantor
5,001,000      5,065,000         6,350,000        15,350,000       6,130,000       5,001,000      5,065,000      6,296,000       10,630,000      6,130,000       100 100 99.15 69.25 100 5.64            5.64             

Penyediaan jasa perb 

peralt kerja
47,272,200    74,590,200      54,400,000      80,950,000       83,800,000     47,272,200   73,157,200   49,484,000     34,160,000      73,615,000     100         98.08   90.96   42.20    87.85   19.32          (3.04)           

Belanja ATK 59,577,500    38,441,600      40,361,600      42,774,350       44,258,300     58,527,850   38,441,600   40,284,300     42,774,350      44,255,250     98.24      100      99.81   100       99.99   (6.43)          (6.10)           

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

54,236,000    27,710,000      21,375,000      20,900,000       21,125,000     50,927,265   20,043,330   15,375,691     14,768,490      19,823,815     93.90      72.33   71.93   70.66    93.84   (15.26)        (15.27)         

Penyediaan Komp 

instalasi 

listrik/Penerangan 

Bangunan kantor

4,274,800      9,484,800         6,507,000        9,260,000         10,150,000     4,274,800      9,253,800      6,507,000       8,988,000        10,148,000     100         98        100      97         100      34.36          (0.00)           

Penyediaan peralt dan 

perlk kantor
21,150,000    23,174,000      25,215,200      32,430,500       57,570,000     20,070,000   17,940,000   24,415,000     31,830,500      56,938,000     95           77        97        98         99        43.05          45.92           

Penyediaan peralatan 

rumah tangga
1,683,000      11,826,000      10,152,000      15,182,000       12,536,000     1,683,000      11,514,000   10,152,000     15,127,000      12,527,500     100 97.36   100 99.64 99.93   161.22       161.09         

Penyediaan bhn 

bacaan dan peraturan 

Perundang undangan

1,700,000      2,920,000         2,900,000        3,000,000         3,000,000       1,580,000      2,720,000      2,713,000       2,693,520        2,850,000       92.94 93.15 93.55 89.78 95 19.12          20.09           

Penyediaan makanan 

dan minuman
22,221,500    23,107,000      31,728,000      37,946,000       48,495,000     15,916,300   22,036,050   20,955,900     29,218,100      44,597,900     71.63 95.37 66.05 77.00 91.96 29.56          45.05           

Rapat koordinasi dan 

konsul ke luar daerah
231,465,000  372,750,000    190,800,000    303,350,000     223,750,000   224,996,600 335,838,400 169,976,329   216,765,170    196,146,012   97.21 90.10 89.09 71.46 87.66 (0.83)          (3.21)           

Penyediaan jasa 

tenaga teknis
84,191,055      94,161,600      102,101,520     125,703,480   -                 84,191,055   94,161,600     102,101,412    125,394,987   0.00 100 100 100.00 99.75 #DIV/0! #DIV/0!

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Kota Yogyakarta

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata Rata Pertumbuhan
Uraian



Pemeliharaan rutin 

berkala gedung kant
62,825,000    67,056,892      255,578,000    258,018,000     216,527,000   53,100,250   60,524,410   252,564,300   254,778,875    208,805,000   84.52      90.26   98.82   98.74    96.43   61.16          73.31           

Pemeliharaan rutin 

berkala/kend 

dinas/ops

68,087,000    104,617,000    107,638,000    107,638,000     149,096,000   47,027,009   46,227,138   59,618,600     53,343,679      61,450,901     69.07      44.19   55.39   49.56    41.22   29.74          7.67             

Bimbingan teknis 

implementasi 

peraturan perundang 

undangan

-                 -                    -                   72,790,000       37,200,000     -                 -                 -                  57,295,000      37,200,000     -          -       -       78.71    100      #DIV/0! #DIV/0!

Penyusunan lap 

capaian kinerja
30,472,000    55,660,000      71,684,000      78,075,000       76,522,000     30,444,000   44,941,000   48,852,600     76,720,485      69,533,500     100         80.74 68.15 98.27 90.87   37.78          32.10           

Pembuatan KK KTP 744,676,000  404,978,000    422,787,000    628,556,520     608,500,790   315,936,650 391,281,500 396,442,500   598,047,543    579,609,995   42.43 96.62 93.77 95.15 95.25   (4.57)          20.86           

Peningkatan 

administrasi 

kependudukan

533,852,500  1,005,139,000 736,301,000    544,996,000     666,995,000   377,941,500 984,057,000 703,990,000   530,574,000    652,475,000   70.80 97.90 95.61 97.35 97.82   6.23            18.16           

Pengelolaan Dok 

Pencapil
222,857,500  698,149,500    550,514,750    582,651,000     412,631,590   214,819,350 646,440,300 483,421,200   561,818,920    403,060,086   96.39 92.59   87.81 96.42 97.68   21.29          21.91           

Peningkatan Pelay 

Catatan Sipil
322,368,000  678,975,500    529,444,700    492,643,680     523,767,360   281,113,000 650,154,000 473,337,300   457,301,474    499,678,436   87.20 95.76   89.40 92.83 95.40   15.62          19.44           

Pengembangan dan 

Pemeliharaan SIAK
248,155,000  789,078,750    1,227,604,000 1,323,624,000  752,000,000   217,849,000 543,436,000 801,072,050   1,206,094,800 673,808,000   87.79 68.87 65.25 91.12 89.60   50.76          52.33           

Pengolahan dan 

penyusunan Lap Inf 

Kependudukan

-                 48,327,000      541,066,900    507,374,160     589,904,000   -                 27,249,500   494,586,438   446,365,380    564,969,734   -          56.39   91.41   87.98    95.77   #DIV/0! #DIV/0!
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Dari tabel, dapat dilihat indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan 

fungsi perangkat daerah antara lain : 

1) Persentase penerbitan Kartu Keluarga (KK) 

2) Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) 

3) Persentase penerbitan Akta Kelahiran 

4) Persentase penerbitan Akta Kematian. 

5) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan data dan 

informasi administrasi kependudukan. 

Indikator Kinerja yang mencapai target dari beberapa indikator tersebut 

diatas adalah : 

1) Persentase penerbitan Kartu Keluarga 

2) Persentase penerbitan Akta Kelahiran 

3) Persentase penerbitan Akta Kematian. 

4) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan data dan 

informasi administrasi kependudukan. 

Sedangkan indiktor kinerja yang belum mencapai target adalah : 

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), hal ini dapat dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

Dalam hal penerbitan KTP-el, realisasi sampai periode Renstra tahun 2016 

masih dibawah target yaitu dari target sebesar 100 % terealisasi sebesar 98,84 

% hal ini disebabkan keterbatasan blanko KTP el yang disediakan oleh 

kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Dukcapil. 

 

Sedangkan untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perengkat 

daerah pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan 

tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  pada periode 

Renstra 2012-2016 dilihat dari rasio antara realisasi dan anggaran adalah 

sebagai berikut: 

Dari kegiatan internal yaitu Pelayanan Administrasi perkantoran terdapat 

kegiatan antara lain : 

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat. 

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perijinan, Kendaraan 

Dinas/Operasional. 

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan. 

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. 

7) Belanja ATK. 

8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 
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9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguan 

Kantor. 

10) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 

11) Kegiatan Penyediaan Peraltan Rumah Tangga. 

12) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan. 

13) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman. 

14) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 

15) Penyediaan Jasa Tenaga Teknis. 

16) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor. 

17) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala/Kendaraan Dinas/ Operasinal. 

18) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan. 

19) Penyusunan Laporan Capaian KInerja  

Dari bebrapa kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat 2 (dua) 

kegiatan yang rasio antara realisasi dan anggaran dimana realisasi 

penyerapan anggaran  pada akhir periode renstra 2016 masih dibawah 80 % 

yaitu: 

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perijinan Kendaraan Dinas/ 

Operasional realisasinya sebesar 56,38 hal ini dikarenakan anggaran 

tersebut bersipat adang-adang. 

2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala/Kendaraan Dinas Operasional 

realisasinya sebesar 41,22 %, hal ini dikarenakan ada 3 penambahan 

kendaraan baru sebagai pengganti kendaraan yang lama, sehingga 

pemeliharaan kendaraan dinas yang baru tidak memerlukan biaya 

pemeliharaan dan kendaraan lainnya berkondisi baik, sehingga 

penyerapan tidak sesuai dengan rencana.  Sedangkan pada Kegiatan 

lainnya rata rata rasio antara realisasi dan penganggaran diatas 80 % 

sampai 90 %.  

Selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan output kegiatan 

adalah : 

1. Kegiatan Pembuatan KK/KTP. 

2. Kegiatan Peningkatan Administrasi kependudukan. 

3. Kegiatan Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil. 

4. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil. 

5. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan SIAK. 

6. Kegiatan Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan. 

Dari 6 kegiatan untuk rasio antara realisasi dan penganggaran rata rata 

diatas 80 % sampai 90 %.   
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2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN 

PERANGKAT DAERAH. 

Untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya 

identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adapun faktor dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

1. Faktor Internal 

Kekuatan 

a. Adanya Perda tentang Penyelenggaraan administrasi kependudukan 

b. Adanya dasar hukum pembentukan organisasi Dinas Kependudukan dan  

Pencatatan Sipil 

c. Adanya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

d. Adanya komitmen dari aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil untuk melaksanakan program  kegiatan  secara optimal. 

e. Dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan 

program kependudukan dan pencatatan sipil. 

f. Program SIAK mampu memberikan Identitas Tunggal secara Nasional 

berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan) 

g. Sudah memiliki database kependudukan dalam SIAK 

h. Register dan berkas permohohan Akta Catatan Sipil dikelola dengan baik. 

i. Mendekatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan ke tingkat 

Kecamatan 

 

Kelemahan 

a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia;  

b. Terbatasnya sarana dan prasarana. 

c. Terbatasnya penguasaan teknologi informasi 

 

2. Faktor Eksternal 

Peluang 

a. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan mudah 

diakses. 

b. Dokumen Kependudukan menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam 

mendapatkan kepastian hukum 

c. Adanya Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan 

pelaksanaannya 
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d. Komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tertib 

Administrasi kependudukan; 

e. Adanya pemangku kepentingan (stake holder) yang mensyaratkan 

dokumen administrasi kependudukan. 

Ancaman 

a. Mobilitas penduduk yang tinggi 

b. Kurangnya pemahanan masyarakat tentang arti pentingnyaadministrasi 

kependudukan. 

c. Kompleksitas permasalahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil. 

d. Kurangnya partisipasi masyarakat akan tertib administrasi kependudukan 

e. Kurangnya koordinasi antar lembaga/ lintas OPD terhadap pelayanan 

administrasi kependudukan. 

f. Database kependudukan belum terkoneksi secara optimal 

 

3. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan 

Dari analisis SWOT didapat 6 (enam) faktor penentu keberhasilan. 

Adapun faktor penentu tersebut sebagai berikut: 

a. Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelayanan 

administrasi kependudukan. 

b. Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan 

administrasi kependudukan. 

c. Termanfaatkannya  Renstra sebagai acuan untuk pelaksanaan Rencana 

Kerja (RENJA) 

d. Tersedianya hubungan kerja untuk perencanaan pembangunan yang 

partisipatif. 

e. Terciptanya kondisi yang kondusif bagi aparatur Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipildalam menjalankan tugas. 

f. Tersedianya dukungan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan 

pelaksanaan administrasi kependudukan 
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BAB III. 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

Isu-isu strategis organisasi perangkat daerah adalah kondisi yang 

harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan program kegiatan 

karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang.Kondisi yang 

dimaksud adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi,akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dan apabila tidak dimanfaatkan 

akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dalam jangka 

panjang. Isustrategis diperoleh dari analisis internal, berupa identifikasi 

permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal, berupa kondisi yang 

menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa 5 (lima) tahun 

mendatang 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Beberapa permasalahan-permasalahan pelayanan terutamayang 

berkaitan dengan aspek pokok kinerja diDinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Yogyakarta  beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya diuraikan 

dalam tabel berikut ini : 

Tabel 3.1.1 

Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 

Aspek Kajian 

Capaian 

/ 

Kondisi 

saat ini 

Standar yang 

digunakan 

Faktor yang mempengaruhi 

Permasalahan 

Pelayanan OPD Internal Eksternal 

PersentaseP

endudukber

KTP-el 

98,99 % Jumlah 

Kepemilikan 

KTP-el pada 

penduduk 

wajib KTP 

Penggunaan 

Peralatan rekam 

dengan intensitas 

tinggi 

menyebabkan 

cepatnya 

kerusakan 

peralatan . 

Belum 

tersedianya SDM 

khusus untuk 

pelayanan mobile 

- Kelancaran 
koneksi Jaringan 
dan penunggalan 
data ke Data 
Center di 
Kemendagri. 

- Ketergantungan 
ketersediaan 
blangko KTP 
pada Pusat. 

 

- Penduduk 
bertempat 
tinggal tidak 
sesuai dengan 
domisisli 

Terhambatnyape

ncetakan dan 

penerbitan KTP-el 
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dokumen 
kependudukanny
a. 

 

PersentaseP

endudukme

milikidokum

enkutipanakt

akelahiran 

75,00 % Jumlah 

kepemilikan 

akta kelahiran  

Terbatasnya SDM 

petugas 

pelayanan 

 

Perhatian 

pemerintah pusat 

(Kemendagri) 

terhadap SDM 

mendukung 

pelayanan kurang 

Adanya 

Perubahan 

peraturan 

administrasi 

kependudukan 

yang belum 

dipahami 

masyarakat 

PersentaseP

endudukmen

inggalmemili

kidokumenk

utipanaktake

matian 

85,00 % Jumlahkepemi

likanaktakema

tianbagipendu

dukmeninggal 

 

Terbatasnya SDM 

petugas 

pelayanan. 

Kesadaran 

masyarakat  atas 

pelaporan 

kematian masih 

kurang. 

Tidak semua user 

mempersyaratkan 

akta kematian 

Adanya 

Perubahan 

peraturan 

administrasi 

kependudukan 

yang belum 

dipahami 

masyarakat. 

Persentasep

emanfaatan 

data 

kependuduk

an 

50,00% Jumlah OPD 

yang 

menandatang

ani PKS 

pemanfaatan 

data 

Belumsemua OPD 

dalam pelayanan 

publik belum 

memiliki alat 

pemindai KTP el 

Dalam pelayanan 

publik masih bisa 

dikuasakan. 

Persentasepeman

faatan data 

kependudukan 

 

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah danWakil Kepala 

Daerah Terpilih. 

Menelaah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, yaitu 

Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat 

Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat 

Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan, selanjutnya upaya untuk 

mewujudkan visi tersebut dirumuskan melalui  7 (tujuh) misi pembangunan 

yaitu : 

a. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat 

b. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing kota yogyakarta 

c. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta. 

d. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya. 

e. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan 

f. Membangun sarana prasarana publik dan pemukiman 

g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 
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Adapun misi yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipilsebagai penyelenggaraan pelayanan 

publik di bidang administrasi kependudukan adalah misi ke tujuh yaitu 

meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 

Adapun Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta keterkaitannya terhadap 

Pencapaian VISI MISI dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1.2 

Faktor Pendorong dan Penghambat 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 

Visi :Meneguhkan kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa 

yang berdaya saing kuat untuk keberdayaaan masyarakat dengan berpijak pada 

nilai keistimewaan. 

Misi dan Program 

KDH dan Wakil KDH 

Terpilih 

Permasalahan 

pelayanan 

Perangkat Daerah 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

Meningkatkan 

tatakelola 

pemerintahan  

yang baik dan 

bersih 

Belum seluruh 

penduduk tertib 

administrasi 

kependudukan. 

- Masih adanya 

ketentuan denda 

administrasi 

kependudukan. 

- Belum optimalnya 

komunikasi dalam 

edukasi kepada 

masyarakat akan 

pentingnya 

memiliki dokumen 

kependudukan dan 

pencatatan sipil 

Adanya sarana 

pendukung dan inovasi 

pelayanan untuk 

memudahkan akses 

pelayanan dokumen 

kependudukan dan 

pencatatan sipil melalui 

penyelenggaraan 

sosialisasi,pelayanan 

jemput bola, pelayanan 

mobile, dan pelayanan 

3 in 1 

 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY 

Dalam penyusunan perencanaan program kegiatan, organisasi 

perangkat daerah perlu memperhatikan keterkaitan yang jelas antara kebijakan 

yang terdapat dalam dokumen perencanaan di kementerianatau lembaga. 

Karena sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan sebuah proses 

yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen 
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yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu 

dengan yang lainnya.  Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, 

tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai 

dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. 

Berdasarkan uraian diatas beberapa Permasalahan Pelayanan  Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta berdasarkan Sasaran 

Renstra tingkat Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut : 

 

Tabel.3.3.1 

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah  Kabupaten/Kota berdasarkan 

Sasaran Renstra K/L 

Sasaran Renstra K/L 

Permasalahan 

Perangkat Daerah 

terkait dengan 

Sasaran Renstra 

K/L 

Faktor 

Pendukung Penghambat 

Tertib database 

kependudukan 

berbasis NIK  

nasional dan 

pelayananan 

dokumen 

kependudukan 

Sistem jaringan 

data base 

kependudukan 

belum seluruhnya 

terkoneksi secara 

nasional 

Tersedianya sarana 

prasarana aplikasi 

sistem informasi 

kependudukan 

(SIAK)  dan hardware 

yang memadai 

Terbatasnya sarana 

prasarana pendukung dan 

SDM 

Terwujudnya 

pemberian NIK 

kepada setiap 

penduduk 

Adanya penduduk 

rentan adminduk 

yang tinggal di 

Kota Yogyakarta  

Tersedianya regulasi 

yang mengatur 

penerbitan NIK bagi 

penduduk rentan 

adminduk 

Kurangnya kepedulian 

masyarakat terhadap arti 

pentingnya kepemilikan 

NIK 

Terwujudnya NIK 

sebagai dasar 

penerbitan 

dokumen 

pelayanan oleh 

instansi terkait 

Gangguan koneksi 

dengan data center 

di Pusat sehingga 

menghambat 

pengecekan NIK 

penduduk 

Tersedianya 

database 

kependudukan 

berbasis NIK 

Belum semua  OPD 

berbasis NIK dalam 

pelayayanan publik 



III - 42  
 

Terwujudnya 

perencanaan 

kependudukan dan 

kebijakan 

perkembangan 

kependudukan 

sebagai dasar 

pembangunan 

nasional dan 

daerah 

Belum adanya 

sinkronisasidokum

en perencanaan 

kependudukan dan 

kebijakan 

perkembangan 

kependudukan 

Tersedianya data 

kependudukan yang 

valid sebagai dasar 

penyusunan 

perencanaan 

kebijakan 

kependudukan 

Belum tersedianya 

anggaran penyusunan 

dokumen perencanaan 

kebijakan kependudukan 

oleh tenaga ahli yang 

kompeten di bidang 

kependudukan 

Tersedianya 

pranata hokum 

daerah dan 

kelembagaan 

penyelenggaraan 

administrasi 

kependudukan 

yang mampu 

mendorong 

penduduk taat 

melaporkan dan 

mencatatkan 

peristiwa 

kependudukan dan 

peristiwa penting 

yang dialaminya. 

Peraturan tentang 

penyelenggaraan 

administrasi 

kependudukan di 

tingkat pusat 

belum 

menyesuaikan 

dengan peraturan 

perundangan yang 

baru. 

Perubahan 

Peraturan-peraturan 

penyelenggaraan 

administrasi 

kependudukan yang 

semakin memberi 

kemudahan pada 

masyarakat untuk 

melaporkan dan 

mencatatkan 

peristiwa 

kependudukan dan 

peristiwa penting 

Belum tersusunnya 

regulasi tentang 

perubahan peraturan 

administrasi 

kependudukan. 

 

Selanjutnya Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta berdasarkan Sasaran Renstra Daerah 

Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3.2 
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah  Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra 

DIY 
 

Sasaran Renstra 

Propinsi 

Permasalahan 

OPD terkait 

dengan Sasaran 

Faktor 

Pendukung Penghambat 
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Renstra Propinsi 

Terwujudnya 

peningkatan 

kualitas sumber 

daya manusia. 

Masih ada 

ketidak 

sinkronannya 

antara 

kompetensi 

pegawai yang ada 

dengan hasil 

anjab . 

Adanya 

penyelenggaraan 

diklat teknis oleh 

lembaga terkait 

Terbatasnya anggaran 

pendidikan dan diklat 

pegawai 

Terwujudnya 

peningkatan 

kualitas bahan 

perumusan 

kebijakan 

Masih 

terbatasnya 

jumlah SDM yang 

memiliki 

kompetensi 

sesuai dengan 

kebutuhan Dinas 

 

EtoskerjaSDM yang 

tinggi 

Keterbatasan anggaran 

belanja pegawai. 

Terwujudnya 

peningkatan 

koordinasi, 

integrasi, 

sinkronisasi, dan 

kerjasama yang 

sinergis antara 

pemerintah, 

masyarakat dan 

sector swasta 

Masih kurangnya 

koordinasi, 

sinkronisasi dan 

kerjasama 

dengan lembaga 

pemerintah 

terkait dalam 

mengatasi 

permasalahan 

pelayanan 

administrasi 

kependudukan 

kepada 

masyarakat 

Adanya regulasi yang 

membuka peluang 

dilaksanakannya 

sinkronisasi, 

integrasi dan 

kerjasama  

Masihadanyalembaga 

yang 

tidakbersediauntukkerjas

ama 

Terwujudnya 

hubungan yang 

harmonisasi 

antar 

pemerintah 

Adanya kendala  

koordinasi  data 

dan antar daerah 

yang cepat 

berbasis IT  

Adanya media 

komunikasi 

elektronik telepon, e 

mail dan media 

sosial untuk 

Belum dikembangkannya 

SIAK untuk fungsi 

koordinasi data antar 

daerah 
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pusat, 

pemerintah 

daerah dan 

antar daerah. 

pendukung 

pelayanan 

administrasi 

kependudukan 

koordinasi antar 

daerah 

Terwujudnya 

pelayanan 

prima 

Masih ada 

pegawai  yang 

belum 

melaksanakan 

prinsip-prinsip 

pelayanan prima 

Telah direncanakan 

kegiatan bintek  

service excellent 

Adanya masyarakat  yang 

belum memahami 

peraturan dan prosedur 

permohonan dokumen 

administrasi 

Kependudukan 

Terwujudnya 

profesionalisme 

SDM 

danpelayanan 

internal instansi 

Masih rendahnya 

pemahaman 

penduduk akan 

pentingnya 

kepemilikan 

dokumen 

kependudukan 

melalui 

pelaporan 

peristiwa 

kependudukan 

dan peristiwa 

penting yang 

dialaminya. 

Adanya regulasi 

yaitu UU No.24/2013 

tentang Administrasi 

kependudukan 

terkait stelsel aktif 

ada pada 

penyelenggara 

administrasi 

kependudukan yaitu 

Dinas kependudukan 

dan pencatatan sipil. 

Belum adanya pranata 

hokum daerah dan 

kelembagaan 

penyelenggaraan 

administrasi 

kependudukan yang 

mampu mendorong 

penduduk taat 

melaporkan dan 

mencatat peritiwa 

kependudukan dan 

peristiwapenting yang 

dialaminya 

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis. 

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota 

Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara 

fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat 

pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota 

Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan 

budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar 

tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan 

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
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Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang 

pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam 

koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik 

Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain : 

a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;  

b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan 

Daerah  

c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka 

memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif 

terhadap lingkungan;  

d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan 

kawasan budidaya;  

e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, 

maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;  

f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, 

melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan 

kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;  

g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka 

memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk 

perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum. 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota 

Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, 

Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan 

Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyelelenggaraan penataan 

ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang 

dilaksanakan meliputi (1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem 

perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang 

merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan 

Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang 

Berwawasan Lingkungan, (2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan 

jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan 

lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh 

wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota 

Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan 

Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.  
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Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakata, 

rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola 

ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan 

lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan 

dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan 

masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa 

merusak kelestaria lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang 

bersangkutan. Arahan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan 

industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak 

menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan 

mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada 

kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan 

Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata 

seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, 

museum dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan 

fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, 

pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan 

kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan 

perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelolaar parkir dan 

sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan 

peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota 

Yogyakarta memperharhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai 

pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, 

dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung 

kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi 

sejarah dan masa depan.Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 

Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota 

Yogyakarta 2015-2035 telah ditetapkan  lima kawasan prioritas penanganan 

yaitu Kawasan Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang 

diarahkanpada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang 

mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.  

 

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan 

memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan 

dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkugan alam serta karakteristik 

budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaran penataan ruang Kota 

Yogyakarta dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak 

diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang 
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dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan 

serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi 

sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan 

sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, 

tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.  

 

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan 

terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk 

mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. 

Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan 

alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya 

alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia 

serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif 

terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan 

ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat 

sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini 

dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk 

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. 

 

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang 

sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip 

Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 

pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program 

(KRP). 

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk 

melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah 

daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.Melalui 

KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan 

pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan 

hidup dan pembangunan berkelanjutan. 

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta 

menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai 

juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam 

penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin 

sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. 
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Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota 

Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan 

menyusun KLHS.  

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 

dilakukan dengan partispasi para stakeholders meliputi Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan 

Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Kelurahan (LPMK)) dan akademisi.Hasil KLHS RPJMD yang didapat 

merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan. 

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebh 

diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku 

kepentingan Takan empunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan 

program lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan 

Industri Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, 

Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan 

dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS 

diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan 

daya tampung  lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai 

dampak dan risiko  lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, 

efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas 

adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi 

keanekaragaman hayati. 

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup 

untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan 

daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas 

lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan 

manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya 

dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan 

pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-

penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta 

tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan 

di Kota Yogyakarta.  Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, 

munculnya limbah infeksius dan sampah domestik.KRP juga berpengaruh 

terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air 

tanah.Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung 
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lingkungan.Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat 

mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan. 

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan 

hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan 

KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan 

diantaranya: pencamaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya 

jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, 

dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas 

meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat. 

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa 

ekosistem merukapan  analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP 

diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, 

tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan 

dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, 

sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian 

fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatis penggunaan air tidak 

hanya berasal dari air tanah.  

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam 

merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) 

yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: 

menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam 

(SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas 

yang lebih tinggi sedangkan biaya operasioanal lebih rendah. Diharapkan 

dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke 

depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak 

terjadi di kota Yogyakarta.  

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap 

perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi 

manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP 

dilaksanakan.Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap 

perubahan temperatur udara yang semakin tinggi. 

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati 

merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman 

hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: 

terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota 
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Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman 

hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan. 

Selanjutnya telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi 

rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan 

OPD.Sedangkan telaahan KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi program 

dan kegiatan pelayanan OPD yang berimplikasi negative terhadap 

Lingkungan Hidup. 

Secara umum, berdasarkanhasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, faktor-

faktor penghambat dan  faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi 

permasalahan pelayanan, ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah :  

1. Faktor Penghambat 

(1) Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai unsur 

pelaksana daerah yang menjalankan urusan Administrasi Kependudukan 

yang merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam 

penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran 

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 

pembangunan sektor lain, namun hal ini tidak didukung dengan  Sumber 

Daya Manusia yang memadai. 

(2) Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang semakin hari semakin 

bertambah besar, maka sudah menjadi keharusan bagi kita untuk 

membangun penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib, 

teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK 

dan tertib dokumen kependudukan sehingga dibutuhkan masyarakat yang 

memiliki kesadaran tinggi dalam rangka mengurus dokumen 

kependudukan dan pencatatan sipil secara aktif. 

 

2. Faktor Pendorong. 

(1) Adanya dukungan dalam bidang penganggaran dan kebijakan yang 

memadai dari unsur pimpinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil dan stakholder lainnya dalam mendukung pelaksanaan pelayanan 

administrasi kependudukan  . 

(2) Adanya komitmen yang tinggi unsur pegawai Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan  administrasi 

kependudukan,walaupun keterbatasan SDM yang dimiliki. 
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3.5 Penentuan Isu Isu Strategis. 

Dokumen KLHS-RPJMD Yogyakarta tahun 2017-2022, memutuskan 5 isu 

strategis prioritas dari hasil partisipasi pemangku kepentingan penyusun KLHS-

RPJMD yaitu, pencemaran lingkungan, pelaksanaan regulasi tata ruang yang 

belum optimal sarana dan prasarana yang belum memadai, kesenjangan 

ekonomi dan derajat kesehatan yang belum optimal. 

Ketersediaan ruang publik di wilayah perkotaan merupakan isu yang 

selalu menjadi sorotan. Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari ruang 

publik menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang 

publik pengganti akan menjadi permasalahan sosial. Ketersediaan ruang 

terbuka hijau sebagai ruang publik juga diperlukan sebagai sarana berinteraksi 

dan menciptakan Kota Yogyakarta yang nyaman. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan 

ruang bahwa 30% lahan dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau, yang dibagi 

menjadi 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat 

dari luas wilayah Kota Yogyakarta perlu segera diwujudkan. Berdasarkan 

perhitungan terbaru dengan merujuk pada regulasi yang ada, bahwa Ruang 

Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta masih memerlukan capaian dengan 

upaya besar. 

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperkuat dengan adanya  

instansi yang menangani Tata Ruang dan Pertanahan yang baru saja berdiri, 

diperlukan waktu untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan keruangan yang 

optimal. Demi terwujudnya pembangunan wilayah perkotaan yang 

berkelanjutan, diperlukan penataan ruang sesuai dengan daya dukung wilayah 

yang ada. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu berfungsi sesuai 

dengan kemampuan wilayahnya, dicerminkan dengan sarana prasarana 

perkotaan yang memadai, kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta 

standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan yang baik dan 

seimbang. Dengan adanya lembaga khusus yang tersedia diharapkan mampu 

menangani masalah berupa alih fungsi lahan, keterbatasan ruang publik, ruang 

terbuka hijau dan penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan. 

Sehingga tidak akan menjadi masalah dasar pada perkotaan untuk 

perencanaan kedepan. 

Permasalahan Kota Yogyakarta sebagai wilayah yang luasnya kecil tidak 

hanya diselesaikan dengan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur saja 

tanpa terintegrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya. 

Hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi di Kota Yogyakarta 
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muncul sebagai akibat dari interaksi kegiatan antar wilayah satu dengan yang 

lain, sehingga muncul suatu ketergantungan antar Kota/Kabupaten dalam 

merencanakan dan mengelola infrastruktur. Pemerintah Kota Yogyakarta, 

Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan 

kerjasama dalam penanganan permasalahan dibidang persampahan, air 

limbah, drainase, air bersih, jalan, dan transportasi. 

Masalah yang dihadapi Kota Yogyakarta saat ini adalah ketimpangan 

distribusi pendapatan yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan.Kesenjangan 

pendapatan dan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat pada dampak 

yang dihasilkan.Kemiskinan di Kota Yogyakarta menujukkan angka yang relatif 

lebih tinggi dibandingkan DIY yang cenderung meningkat. Selama kurun waktu 

2012 – 2016, persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Yogyakarta 

naik dari 90,62% menjadi 93,30%. Proporsi keluarga miskin dari tahun 2013 – 

2014 menurun dari 16,51% menjadi 14,65% namun meningkat bila 

dibandingkan tahun 2011 dengan persentase 13,11%.  

Isu strategis terkait kesehatan masyarakat secara nasional juga diangkat 

dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, antara lain: peningkatan kesehatan ibu, 

anak, remaja, dan lansia, percepatan perbaikan status gizi masyarakat, 

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan 

sehat. Berkaitan dengan isu strategis nasional tersebut, di Kota Yogyakarta 

kesehatan ibu menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama Angka Kematian 

Bayi (AKB) dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun 

persentase ini masih di bawah angka rerata nasional. 

Selanjutnya faktor-faktor dari Pelayanan Perangkat Daerah yang 

mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah di tinjau dari : 

1. Gambaran Pelayanan Perangkat  Daerah. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Yogyakarta adalah sebagai 

unsur pelaksana daerah yang menjalankan urusan Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, berupaya menyikapi isu-isu strategis yang relevan dan 

tantangan perubahan lingkungan eksternal yang terjadi sertadalam upaya 

mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah 5 tahun kedepan  sebagai pedoman 

arah mencapai tujuan. 

Selanjutnya pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Yogyakarta, Hasil telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, serta Hasil telaahan terhadap RTRW dan KLHS 

Pemerintah Kota Yogyakarta, juga Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan 
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Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, dapat 

dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut:  

1) Belum tuntasnya kepemilikan identitas penduduk bagi seluruh warga Kota 

Yogyakarta. 

2) Masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk (seluruh 

kelompok umur) di Kota Yogyakarta. 

3) Perlunya mensukseskan Program pencanangan pemberian Kartu Identitas  

Anak (KIA) bagi seluruh anak dibawah usia 17 tahun. 

4) Masih rendahnya tertib administrasi kependudukan bagi pendatang dan 

orang asing. 

5) Masih rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi 

kependudukan karena belum optimal sosialisasi terkait pemanfaatan data 

kependudukan bagi penyelenggaraan pelayanan publik. 

 

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L. 

Dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-

2019 telah dirumuskan Tujuan Jangka Menengah   untuk  Urusan   

Kependudukan   dan  Pencatatan   Sipil  yang ditargetkan dalam rangka 

mewujudkan Visi dan Misi Kemendagri Tahun 2015-2019 adalah Peningkatan 

kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan 

dukungan database yang akurat dan terpercaya. 

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang 

akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program 

pembangunan Urusan   Kependudukan  dan  Pencatatan   Sipil periode 2015-

2019, yaitu : 

a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar 

penerbitan dokumen kependudukan; 

b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi 

pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional. 

 

Adapun arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan kemanfaatan 

database kependudukan nasional, melalui strategi:  

a. Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam 

pelayanan kepada masyarakat; 

b. Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el secara nyata 

dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung 

penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak; 
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c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan; 

d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 

 

Tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan urusan kependudukan dan 

pencatatan sipil di tingkat kementerian tersebut dijabarkan secara lebih sebagai 

sasaran yang lebih spesifik pada dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

sebagai berikut : 

a. Tertib database kependudukan berbasis NIK  nasional dan pelayananan 

dokumen kependudukan. 

b. Terwujudnya pemberian NIK kepada setiap penduduk. 

c. Terwujudnya NIK sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan oleh 

instansi terkait. 

d. Terwujudnya perencanaan kependudukan dan kebijakan perkembangan 

kependudukan sebagai dasar pembangunan nasional dan daerah. 

 

3. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Perangkat Daerah. 

Dari hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah terdapat beberapa 

faktor penghambat ataupun faktor pendorong yang berpengaruh pada 

permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditinjau 

dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah, antara lain : 

a. Faktor Penghambat Implikasi RTRW, adalah : 

1. Faktor Keterbatasan Anggaran; 

2. Faktor Keterbatasan Kopetensi SDM; 

b. Faktor Pendorong Implikasi RTRW, adalah : 

1. Faktor Regulasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

 

4. Implikasi KLHS bagi Pelayanan  Perangkat daerah. 

Dari hasil telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terdapat 

beberapa faktor penghambat ataupun faktor pendorong yang berpengaruh pada 

permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditinjau 

dari implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis, antara lain : 

a. Faktor Penghambat KLHS, adalah : 

1. Latar belakang pendidikan aparatur; 

2. Budaya/ Etos kerja; 

b. Faktor Pendorong KLHS, adalah : 

1. Faktor Regulasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

2. Koordinasi yang baik antar aparatur; 

3. Solidaritas yang tinggi antara aparatur; ( Pimpinan dan Bawahan) 
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BAB.IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

4.1.1 Tujuan 

Tujuan adalah sesuatu yang akan diacapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1 (satu) samapi 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan 

dengan mengacu kepeda pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-

isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan 

strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visid 

an Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dapat mengetahui hal-hal yang dicapai 

dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan 

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta fakto 

rlingkungan yang mempengaruhinya. 

 

4.1.2 Sasaran. 

Merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai 

atau dihasilkan olehl embaga dalam rangka waktu tertentu. Sasaran adalah 

salah satu dasar didalam penilaian dan pemantauan keinerja sehingga 

merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, 

sejalan dengan hal tersbut sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang telah dirumuskan dalam RPJMD 

pada sasaran strategis daerah yaitu Peningkatan Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah yaitu Meningkatkan 

dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam rangka mencapai Tujuan 

danS asaran Dinas Kependuduakan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 

menetapkan tujuan yaltu untuk menangani isu isu strategis yang terjadi. Tujuan 

tersebut untuk memecahkan permasalahan yang timbul untuk mencapai 

sasaran yang menjadi Visi Misi Kepala Daerah, Visi Misi Kementerian Dalam 

Negeri dan Visi Misi Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  Yogyakarta 

dalam rangka melaksanakan dan mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan 

Wakil Kapala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah 

Daerah PeriodeTahun 2017 – 2022 pada misi yang ke 7, yaitu : Meningkatkan 

tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka tujuan yang ditetapkan 
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Dinas Kependudukan dalam rangka mendukung misi tersebut, tujuannya 

adalah Meningkatkan tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat. 

Sasaran Merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang 

diformulasikan secarat erukur,  spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat 

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan. Perumusan sasaran 

perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok 

sasaran yang dilayani. 

Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 

menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut : 

Untuk mewujudkant tujuan, yaitu“ Meningkatkan tertib administrasi 

kependudukan bagi masyarakat, maka ditetapkan sasarannya adalah “ Tertib 

administrasi kependudukan masyarakat meningkat “ 

Sebagai indicator keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah 

indeks tertib administrasi kependudukan dengan formula indicator sasaran 

OPD yaitu 50 % kepemilikan dokumen kependudukan di tambah 50 % 

penerbitan dokumen pencatatan sipil. 

Dengan indicator sasaran OPD sebagai mana tersebut diatas maka 

target sasaran OPD adalah : 

1. Meningkatnya persentase kepemilikan dokumen kependudukan terkait 

dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) . 

2. Meningkatnya persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil berupa 

cakupan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 sampai 

dengan18 tahun dan atau dari jumlah penduduk dan cakupan kepemilikan 

akta kematian.  

3. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data dan informasi 

kependudukan serta inovasi berbasis teknologi. 

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD 

beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel ibawah ini. 

 

 

 

 

 

 



IV - 57  
 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

NO Tujuan Sasaran 

Indikat

or 

Tujuan

/Sasar

an 

Target KinerjaTujuan/ SasaranPadaTahunKe 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Meningka

tkan 

tertib 

administr

asi 

kependud

ukan 

masyarak

at 

Tertib 

administrasi 

kependuduk

an 

masyarakat 

meningkat 

Indeks

tertiba

dminis

trasike

pendu

dukan 

89,75 91,75 93,63 95,50 97,38 99,25 
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BAB V 

STRATEGI  DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

5.1 Strategis dan Arah Kebijakan OPD 

5.1.1 Strategis 

Strategis pencapaian tujuan dan sasaran adalah langka-langka yang 

diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota 

Yogyakarta sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. 

Strategis tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai 

upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan 

memperhatikan ketersediaan sumberdaya organisasi. 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang 

dilaksanakan Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Yogyakarta, 

meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang 

akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2017-2022. Adapun strategi yang akan 

dilaksanakan meliputi : 

1. Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong 

terakomodirnya hak-hak penduduk serta perlindungan sosial,dalam bentuk 

pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan dokumen pencatatan sipil. 

2. Menciptakan sistem administrasi kependudukan melalui komitmen berbagai 

pihak dan peran serta masyakat, dalam proses pelayanan pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil yang melibatkan peran serta masyarakat baik 

secara langsung maupun tidak. 

3. Pembentukan forum koordinasi dan komunikasi antar berbagai pihak dalam 

memecahkan permasalahan administrasi kependudukan. . 

Mengelola program dan kegiatan dengan prinsip-prinsip good governance, 

dengan cara mengerjakan proses kegiatan pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil serta pengelolaan informasi secara transparan dan memenuhi 

standar akuntabilitas kinerja. 

 

5.1.2 Kebijakan 

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh instansi 

pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang 

dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam 
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pengembangan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan 

keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. 

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 

2017 – 2022 Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan tujuan yang 

hendak dicapai 5 (lima) tahun kedepan adalah: 

Untuk mewujudkan sasaran “Tertib administrasi kependudukan 

masyarakat meningkat” maka ditetapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut : 

a. Meningkatkan implementasi asas stelsel aktif dengan sosialisasi pendaftaran 

penduduk, pelayanan jemput bola dan pelaksanaan pelayanan bagi 

penduduk lansia dan penduduk yang mengalami keterbasan fisik dengan 

pelayanan Mobile Keliling, serta pendelegasian sebagian kewenangan pada 

kecamatan. 

b. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan 

serta inovasi berbasis tekhnologi dengan integrasi semua data Administrasi 

Kependudukan ke database SIAK dan kembangkan inovasi untuk layanan 

pelayanan jemput bola, optimalkan fungsi tugas registra kelurahan, 

meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kerjasama 

pemanfaatan data kependudukan. 

c. Untuk mewujudkan layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Yogyakarta akan melakukan kegiatan pengelolaan dan 

penelusuran arsip Akta Pencatatan Sipil dengan Tehnolog iInformasi (TI) 

agar arsip dapat tersimpan dengan aman , dan dapat ditelusuri dengan 

cepat serta akurat. 

 

Selanjutnya dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan 

Pemerintah Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, berikut disajikan dalam 

bentuk table dibawah ini: 

Tujuan, Sasaran, StrategidanKebijakan 

VISI Meneguhkan kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat 

pelayanan jasa  yang berdaya saing kuat untuk keberdayaaan 

masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan. 

Misi 7 Meningkatkan tatakelola pemerintahan  yang  baik dan bersih 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatkan 

tertib 

Tertib administrasi 

kependudukan 

Peningkatan 

pelayanan 

Meningkatkan 

pelayanan 
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administrasi 

kependudukan 

masyrakat 

masyarakat 

meningkat 

pendaftaran  

penduduk 

penerbitan Kartu 

Tanda Penduduk 

(KTP) dan Kartu 

Keluarga (KK) 

  

 Meningkatkan  

pelaksanaan 

pelayanan jemput 

bola  pendaftaran 

penduduk 

  

 Meningkatkan 

pelaksanaan mobile 

KTP—El untuk lansia 

dan keterbatasan 

fisik. 

  

 Meningkatkan 

Pelayanan Pindah 

Datang dan 

Pendataan 

Penduduk. 

  

Peningkatan 

pelayanan 

pencatatan sipil 

Meningkatkan 

Pelayanan Akta 

Kelahiran dan 

Kematian 

  

 Meningkatkan 

Pelayanan 

Pencatatan 

Perkawinan, 

Perceraian, 

Perubahan Status 

Anak dan 

Kewarganegaraan. 

  

Peningkatan 

pengelolaan 

informasi 

administrasi 

kependudukan 

dan 

pemanfaatan 

Meningkatkan 

kerjasama 

administrasi 

kependudukan 
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data 

  

 Meningkatkan 

Pengelolaan 

Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

  

 Meningkatkan 

sarana dan 

prasarana 

pengelolaan 

informasi 

kependudukan 

  

 Meningkatkan 

kapasitas SDM 

teknologi informasi 

dan komunikasi 
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BAB. VI 

          RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 

yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan tugas dan 

fungsi OPD. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang memuat 

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukan (input), untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang jasa atau modal. 

Pada bab VI ini diuraikan beberapa program dan kegiatan yang 

direncanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang 

disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya yang 

kesemuanya adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, 

menangani isu isu strategis yang terjadi dan tentunya dalam kerangka menggapai 

visi-misi yang ditetapkan. 

Program yang  direncana akan pada dasarnya untuk melaksanakan program 

prioritas RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Namun untuk keberhasilan 

pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan 

menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut 

dijabarkan lebih lanjut kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-

masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun  2017-2022. 

Rencana program, kegiatan dan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif 

dimaksud sebagaimana diuraikan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran
100% 692,619,201 770,113,285 793,216,684 817,013,184 841,523,580 866,769,287 100% 866,769,287 Disdukcapil Kec UH

001.018 Penyediaan Rapat 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi

155,090,000 202,691,500 208,772,245 215,035,412 221,486,475 228,131,069 228,131,069

Makanan dan 

Minuman  yang 

tersedia untuk pegawai

63 orang 46 orang 46 orang 46 orang 46 orang 46 orang

Makanan dan 

Minuman  yang 

tersedia untuk 

koordinasi

67 kali 89 kali 89 kali 89 kali 89 kali 89 kali

Makanan dan 

minuman yang 

tersedia  untuk tamu 

dinas

116 kali 149 kali 149 kali 149 kali 149 kali 149 kali

Laporan hasil 

koordinasi dan 

konsultasi keluar 

daerah

7 laporan 31 laporan 31 laporan 31 laporan 31 laporan 31 laporan

001.019 Penyediaan Jasa, 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor
351,654,721 419,496,825 432,081,730 445,044,182 458,395,507 472,147,372 472,147,372

Penyediaan materai 

Rp. 3000

400 buah 400 buah 400 buah 400 buah 400 buah 400 buah

Penyediaan materai 

Rp. 6000

450 buah 400 buah 400 buah 400 buah 400 buah 400 buah

Penyediaan perangko 50 buah 150 buah 150 buah 150 buah 150 buah 150 buah

Jasa Pengiriman/paket 1 kali

60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali

Pembayaran jasa 

komunikasi

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

STNK roda 4 yang 

terbayar

4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit

STNK roda 2 yang 

terbayar

18 unit 18 unit 18 unit 18 unit 18 unit 18 unit

Jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Jasa perbaikan 

peralatan kerja 

7 jenis 11 jenis 11 jenis 11 jenis 11 jenis 11 jenis
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Meningkatkan 

tertib administrasi 

kependudukan 

bagi masyarakat

Tertib 

administrasi 

kependudukan 

masyarakat 

meningkat

Tujuan Sasaran Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran Program 

(outcome) Kegitan 

(output)

Data Capaian 

pada tahun awal 

perencanaan

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Yogyakarta

Target Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi Kenerja padaakhir 

Periode Renstra PD
Unit kerja PD 

Penanggung 

jawab

Lokasi
2017 2018 2019 2020 2021 2022



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tujuan Sasaran Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran Program 

(outcome) Kegitan 

(output)

Data Capaian 

pada tahun awal 

perencanaan

Target Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi Kenerja padaakhir 

Periode Renstra PD
Unit kerja PD 

Penanggung 

jawab

Lokasi
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Alat tulis kantor yang 

tersedia

55 jenis 56 jenis 56 jenis 56 jenis 56 jenis 56 jenis

Jasa penggandaan 80095 lembar 90000 lembar 90000 lembar 90000 lembar 90000 lembar 90000 lembar

Jasa Penjilidan 150 buku 150 buku 150 buku 150 buku 150 buku 150 buku

Komponen instalasi 

listrik/ penerangan 

bangunan kantor yang 

tersedia

13 jenis 13 jenis 13 jenis 13 jenis 13 jenis 13 jenis

Komponen peralatan 

dan perlengkapan 

kantor yang tersedia

13 jenis 17 jenis 17 jenis 17 jenis 17 jenis 17 jenis

Peralatan rumah 

tangga yang tersedia

17 jenis 22 jenis 22 jenis 22 jenis 22 jenis 22 jenis

Bahan bacaan / surat 

kabar yang tersedia

3 jenis

Buku kependudukan / 

Capil

10 buku

Jasa Percetakan 1 jenis
16 jenis 16 jenis 16 jenis 16 jenis 16 jenis

Buku kependudukan / 

Capil dan surat kabar 

yang tersedia

2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis

001.020 Penyediaan Jasa 

Pengelola 

Perkantoran 185,874,480 147,924,960 152,362,709 156,933,590 161,641,598 166,490,846 166,490,846

Dokumen administrasi 

penatausahaan 

keuangan 

SPP,SPM,SPJ, dan 

laporan akuntasi yang 

tersusun dan laporan 

barang.

5     jenis 5     jenis 5     jenis 5     jenis 5     jenis 5     jenis

Dokumen administrasi 

kepegawaian terkelola.

63  dokumen 

ASN

46 dokumen 

ASN

46 dokumen 

ASN

46 dokumen 

ASN

46 dokumen 

ASN

46 dokumen 

ASN

Jasa tenaga bantuan

6    orang 6    orang 6    orang 6    orang 6    orang 6    orang

Jasa pengelola 

kearsipan 1    orang 2  orang 2  orang 2  orang 2  orang 2  orang
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Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tujuan Sasaran Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran Program 

(outcome) Kegitan 

(output)

Data Capaian 

pada tahun awal 

perencanaan

Target Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi Kenerja padaakhir 

Periode Renstra PD
Unit kerja PD 

Penanggung 

jawab

Lokasi
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur.

100% 227,685,000 173,250,000 281,782,250 183,800,925 295,749,745 194,994,401 100% 301,429,194 Disdukcapil Kec UH

002.022 Pemeliharaan 

rutin / berkala 

gedung /bangunan 

100,325,000 103,334,750 106,434,793 106,434,793

Jasa pemeliharaan 

gedung kantor

2  jenis 2  jenis 2  jenis

002.024 Pemeliharaan 

rutin / berkala 

kendaraan dinas 

/operasional
127,360,000 173,250,000 178,447,500 183,800,925 189,314,953 194,994,401 194,994,401

Jasa pemeliharaan 

rutin/berkala 

kendaraan dinas / 

operasional roda 2

18    unit 18    unit 18    unit 18    unit 18    unit 18    unit

Jasa pemeliharaan 

rutin/berkala 

kendaraan dinas / 

operasional roda 4

4      unit 4      unit 4      unit 4      unit 4      unit 4      unit

Program 

Peningkatan 

Kapasitas SD 

Aparatur

100%

0

45,000,000 46,350,000 47,740,500 49,172,715 50,647,896 100% 50,647,896 Disdukcapil Kec UH

005.006 Bimbingan teknis 

dan diklat 

peningkatan 

kapasitas aparatur 45,000,000 46,350,000 47,740,500 49,172,715 50,647,896 50,647,896

Pelaksanaan diklst 

teknis service 

excellent

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
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Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tujuan Sasaran Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran Program 

(outcome) Kegitan 

(output)

Data Capaian 

pada tahun awal 

perencanaan

Target Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi Kenerja padaakhir 

Periode Renstra PD
Unit kerja PD 

Penanggung 

jawab

Lokasi
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem 

Pelaporan 

Capaian Kinerja 

dan Keuangan

100% 90,198,000 41,643,000 42,892,290 44,179,059 45,504,430 46,869,563 100% 46,869,563 Disdukcapil Kec UH

006.005 Penyusunan 

dokumen 

perencanaan, 

pengendalian dan 

laporan capaian 

kinerja  SKPD

90,198,000 41,643,000 42,892,290 44,179,059 45,504,430 46,869,563 46,869,563

Laporan kinerja SKPD  

( Lakip, laporan 

keuangan dan fisik, 

SPM,IKM,SPIP,LPPD

, Profil yang tersusun.

7     

dokumen

7     

dokumen

7     dokumen 7     

dokumen

7     

dokumen

7     

dokumen

Dokumen 

perencanaan dan 

penganggaran (Review 

Renstra, 

Renja,RKT,RKA,RKP

A,DPA,DPPA,Tapkin 

yang tersusun.

8     

dokumen

5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen

Penyusunan SOP 

Adminduk. 1     

dokumen

-

047.001 Kegiatan Pelayanan 

Identitas Penduduk
783,901,990 163,440,230 168,343,437 173,393,740 178,595,552 183,953,418

Pemberian dokumen 

KK/KTP bagi 

pemegang SKOT 150   orang

Pengawalan pelayanan 

pendaftaran Penduduk

14      

kecamatan
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99.50 1,393,899,570 99.75 411,914,640 99.75 424,272,079

Meningkatkan 

tertib administrasi 

kependudukan 

bagi masyarakat

Tertib 

administrasi 

kependudukan 

masyarakat 

meningkat

Program pelayanan 

pendaftaran 

penduduk,

Indek tertib administrasi 

kependudukan

99.50% 99.75 463,613,556 Disdukcapil Kota Yk99.75 437,000,242 99.75 450,110,249 99.75 463,613,556



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tujuan Sasaran Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran Program 

(outcome) Kegitan 

(output)

Data Capaian 

pada tahun awal 

perencanaan

Target Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi Kenerja padaakhir 

Periode Renstra PD
Unit kerja PD 

Penanggung 

jawab

Lokasi
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pelayanan percepatan 

KTP-El

14      

kecamatan

Pelaksanaan 

pelayanan jemput bola 

pendaftaran penduduk
18      lokasi 

pelayanan

Pelaksanaan mobile 

KTP-El untuk lansia 

dan keterbatasan fisik 45      

kelurahan

Mobile KIA untuk 

pelajar SLTA

12      

sekolah

Penilaian dan 

penghapusan arsip 

adminduk 46      bendel

Pengadaan 

blanko.formulir 

pendaftaran penduduk 10      jenis
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2. Frekuensi 

Pengawalan pelayanan 

pendaftaran penduduk 

di 14 kecamatan

20 Dokumen 20 Dokumen 20 Dokumen20 Dokumen 20 Dokumen

3. Frekuensi Pelayanan 

Percepatan KTP-EL di 14 

Kecamatan

154 kali 154 kali 154 kali154 kali 154 kali

4. Jumlah Lokasi 

Pelaksanaan Pelayanan 

Jemput Bola 

Pendaftaraan Penduduk

154 kali 154 kali 154 kali154 kali 154 kali

5. Jumlah Lokasi 

Pelaksanaan Mobile KTP 

EL untuk lansia dan 

keterbatasan fisik

18 lokasi 18 lokasi 18 lokasi18 lokasi 18 lokasi

6. Sekolah Dasar dan 

SLTP yang Dikunjungi 

Pelayanan Mobile KIA 

45 kelurahan 45 kelurahan 45 kelurahan45 kelurahan 45 kelurahan

35 sekolah 30 sekolah 30 sekolah37 sekolah 35 sekolah

1. Jumlah Pemberian 

Dokumen KK KTP bagi 

pemegang SKOT



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tujuan Sasaran Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran Program 

(outcome) Kegitan 

(output)

Data Capaian 

pada tahun awal 

perencanaan

Target Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi Kenerja padaakhir 

Periode Renstra PD
Unit kerja PD 

Penanggung 

jawab

Lokasi
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evaluasi pelaksanaan 

pindah datang 

penduduk

20     

laporan

Penyelenggaraan 

sosialisasi Adminduk

45     

kegiatan

Penyelenggaraan 

diseminasi informasi 

rentan adminduk

100   orang

Entry pendataan 

penduduk non 

permanen

48.000 unit 

data

1. Laporan Evaluasi 

pelaksanaan pindah 

datang  penduduk

20 laporan 20 laporan 20 laporan 20 laporan 20 laporan

2. Jumlah Orang Rentan 

Adminduk Yang 

Teridentifikasi dan 

Terverifikasi

150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang

3. Data Penduduk Non 

Permanen

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

4. Laporan Pelayanan 

Pindah Datang 

Pendaftaran Penduduk

22 laporan 22 laporan 22 laporan 22 laporan 22 laporan
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7. Laporan Penilaian 

dan Penyusutan Arsip 

Adminduk

8. Laporan Pelayanan 

Identitas Penduduk

1 laporan 1 laporan 1 laporan1 laporan 1 laporan

047.002 Kegiatan pelayanan 

pindah dating  dan 

pendataan 

penduduk

66 laporan 66 laporan 66 laporan66 laporan 66 laporan

           279,660,138 

Program pelayanan 

pencatatan Sipil

Indek tertib administrasi 

kependudukan
80,00 %

263.606.502 271.514.697 279.660.138609.997.580 248.474.410 255.928.642

98,75 471,503,294 Disdukcapil Kota Yk91,25 444,437,076 95,00 457,770,189 98,75 471,503,294 80,00 891,166,310 83,75 418,924,570 87,50 431,492,307



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tujuan Sasaran Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran Program 

(outcome) Kegitan 

(output)

Data Capaian 

pada tahun awal 

perencanaan

Target Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi Kenerja padaakhir 

Periode Renstra PD
Unit kerja PD 

Penanggung 

jawab

Lokasi
2017 2018 2019 2020 2021 2022

048.001 Kegiatan pelayanan 

kelahiran dan 

kematian 519,752,150 364,731,115 375,673,048 386,943,239 398,551,536 410,508,082            410,508,082 

 Pelayanan proses 

pencatatan kelahiran 

dan kematian 6000 Suket 

Kelahiran

1500 Suket 

Kematian 

Penataan dan 

pengelolaan 

digitalisasi dokumen 

pencatatan sipil

15.000  

berkas

Pengadaan dokumen 

sekurity dan non 

security printing 

pencatatan sipil

22     jenis

 Percepatan pelayanan 

akta wilayah

45     

kelahiran

 Pelayanan pencatatan 

kelahiran kerjasama 

dengan rumah sakit

4       rumah 

sakit

Entry data register 

akta

6375 unit 

data

1. Jasa Pengadaan 

Documen Sekurity dan  

Non Sekurity Pencatatan 

Sipil

16 jenis 16 jenis 16 jenis 16 jenis 16 jenis

2. Frekuensi Sosialisasi 

Bidang Pencatatan Sipil

45 kali 45 kali 45 kali 45 kali 45 kali

3. Frekuensi Layanan 

Percepatan Akta di 

wilayah

45 kali 45 kali 45 kali 45 kali 45 kali

4. Rumah Sakit Yang 

Bekerjasama Dalam 

Pelayanan Pencatatan 

Kelahiran

4 RS 4 RS 10 RS 4 RS 4 RS

5. Laporan Pelayanan 

Akta Kelahiran dan 

Kematian Pencatatan 

Sipil

33 laporan 33 laporan 44 laporan 44 laporan 44 laporan
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Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tujuan Sasaran Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran Program 

(outcome) Kegitan 

(output)

Data Capaian 

pada tahun awal 

perencanaan

Target Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi Kenerja padaakhir 

Periode Renstra PD
Unit kerja PD 

Penanggung 

jawab

Lokasi
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Forum komunikasi 

dan advokasi

8    

pertemuan

Sosialisasi pencatatan 

sipil

2250  orang

Keikutsertaan Stand 

PMPS

1     kegiatan

Persidangan dan 

Pencatatan 

perkawinan di lokasi

450 

persidangan

1. Jumlah Persidangan 

& Pencatatan 

Perkawinan di Lokasi

450 

persidangan 

450 

persidangan 

450 

persidangan 

450 

persidangan 

450 

persidangan 

2. Data Register 

Perkawinan dan 

Perceraian Lama yang 

Dientry dalam Database 

SIAK

5,000 data 5,000 data 5,000 data 5,000 data 5,000 data

3. Jasa Cetak Non 

Sekurity Printing

28 jenis 28 jenis 28 jenis 28 jenis 28 jenis

4. Laporan Pelayanan 

Akta Perkawinan dan 

Perceraian Pencatatan 

Sipil

11 laporan 11 laporan 11 laporan 11 laporan 11 laporan

049.001 Kegiatan kerjasama 

dan inovasi 1.000.553.000 126.295.000 130.083.850 133.986.366 138.005.957 142.146.136            142,146,136 

Fasilitas sarana dan 

prasarana PIAK

15   titik
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048.002 Pelayanan 

perkawinan, 

perceraian, 

perubahan status 

anak dan 

pewarganegaraan

Program 

pengelolaan 

informasi 

administrasi 

kependudukan dan 

pemanfaatan data

Indek tertib administrasi 

kependudukan

50.00%

57,493,837 59,218,653 60,995,212371,414,160 54,193,455 55,819,259

100 992,212,894 Disdukcapil Kota Yk80 935,255,815 90 963,313,489 100 992,212,894

50

1,277,109,890 60 881,568,305 70 908,015,354

60,995,212



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tujuan Sasaran Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran Program 

(outcome) Kegitan 

(output)

Data Capaian 

pada tahun awal 

perencanaan

Target Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi Kenerja padaakhir 

Periode Renstra PD
Unit kerja PD 

Penanggung 

jawab

Lokasi
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pembinaan SDM 

teknologi informasi 

dan komunikasi 4     kali

Inovasi pelayanan 

administrasi 

kependudukan 1     modul

Pelaksanaan 

kerjasama 

administrasi 

kependudukan
1    kali

Sosialisasi dengan 

lembaga terkait

1     kali

Sosialisasi inovasi 

layanan adminduk

1     kali

1.    Laporan Inovasi 

Pelayanan  Administrasi 

Kependudukan

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

2. Jumlah Kerjasama 

Administrasi 

Kependudukan

4 kerjasama 6 kerjasama 6 kerjasama 6 kerjasama 6 kerjasama

3. Publikasi Media 

Elektronik

4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali

049.002 Kegiatan 

pengelolaan 

informasi 

administrasi 

kependudukan

   276.556.890               755,273,305 777.931.504 801.269.449 825.307.532 850.066.758            850,066,758 

Pengelolaan data 

perkembangan 

kependudukan 

tahun 2016
1     buku 

profil

Pengelolaan data 

laporan 

kependudukan 

tahun 2017
19   buku 

laporan

Penerbitan buku 

analisis 

kependudukan

1     jenis

Penyajian 

Informasi 

kependudukan 

malalui web dan 

SMS masking

1     kegiatan 

VI - 71



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tujuan Sasaran Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran Program 

(outcome) Kegitan 

(output)

Data Capaian 

pada tahun awal 

perencanaan

Target Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi Kenerja padaakhir 

Periode Renstra PD
Unit kerja PD 

Penanggung 

jawab

Lokasi
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Penerbitan buku 

induk 1     kegiatan 

1. Profil Perkembangan 

Penduduk Tahun N-1

1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku

2. Laporan Pengelolaan 

Data Kependudukan 

Tahun N

19 buku lap 19 buku lap 19 buku lap 19 buku lap 19 buku lap

3. Fasilitas Sarana dan 

Prasarana Pengelolaan 

Informasi Administrasi 

Kependudukan

15 titik 15 titik 15 titik 15 titik 15 titik

4. Frekuensi Pembinaan 

SDM PIAK

4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali

5. Laporan Pelayanan 

Pengelolaan Informasi 

Administrasi 

Kependudukan

11 laporan 22 laporan 22 laporan 22 laporan 22 laporan
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat 

pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan OPD atau ukuran 

kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai 

hasil kerja yang dicapai.Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan 

terwujudnya kinerja yang di inginkan. 

Pada bagian ini diuraikan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang secara langsung menunjukkan kinerja 

yang ditargetkan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai 

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang 

dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 

2017-2022. 

Adapun Indikator Kinerja Sasaran dan Program Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dimaksud, dapat diuraikan 

sebagaimana tabel berikut ini : 

Tabel T-C.28  Indikator Kinerja Perangkat Daerah 

yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

 

No Indikator 

Kondisi 
Kinerja 
pada 
awal 

periode 
RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 
Kinerja 

pada akhir 
periode 
RPJMD 

2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Sasaran         

Indeks tertib 
administrasi 
kependudukan 

89,75 89,75 91,75 93,63 95,50 97,38 99,25 99,25 

2 Program         

Persentase penduduk 
yang memiliki 
dokumen 
kependudukan 

99,50 99,50 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 

Persentase 
penerbitan dokumen 
pencatatan sipil 

80,00 80,00 83,75 87,50 91,25 95,00 98,75 98,75 

Persentase 
pemanfaatan data 
kependudukan 

50,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 
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       BAB.VIII 

P E N U T U P 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, 

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai 

dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Yogyakarta. Renstra ini disusun secara tekhnokratis dan disesuaikan dengan 

kebijakan politis yaitu dengan mengejawantahkan janji janji kampanye Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. 

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renstra Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ini disampaikan kaidah 

pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut: 

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini selanjutnya akan dijadikan 

pedoman dalam menyusun Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sampai dengan 

Tahun  2022. 

2. Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Yogyakarta Tahun 2017-2022 ini, maka semua pihak dan pemangku 

kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait untuk menjadikannya sebagai 

acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan 

program dan rencana kegiatan tahunan. 

3. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2022 ini akan 

dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara komulatif dari tahun 

2017-2022 dan sekaligus dijadikan sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun  2022. 

4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ini dapat dibangun komitmen bersama 

dari seluruh jajaran orgnisasi untuk taat azaz dalam perencanaan kinerja 

tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahun 

yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini. 
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