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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur tetap dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua, berkat 

hidayah dan inayah-Nya pula sampai saat ini kita masih dapat 

menjalankan tugas amanah sebagai abdi masyarakat dalam bentuk 

penyusunan Perubahan Rencana Kerja  (RENJA) Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2016 dapat diselesaikan. 

 

Perubahan Rencana Kerja (RENJA)  Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung disusun berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Tujuan Penyusunan 

Perubahan RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bandung adalah untuk merencanakan kegiatan organisasi yang 

disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas dalam 

kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2016. 

 

Dengan Perubahan RENJA 2016 ini diharapkan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dapat 

melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi mulai dari aspek perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi seluruh kegiatan yang berhubungan 

dengan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  

 

Demikian disampaikan, semoga Perubahan RENJA 2016 Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dijadikan bahan dalam 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan 

masyarakat Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya saing 

melalui tata kelola Pemerintahan yang baik dan pemantapan 

pembangunan pedesaan berlandasan religius, kultural, dan berwawasan 

lingkungan. Selain itu dapat dijadikan bahan acuan dalam penentuan 
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kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk 

terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Tahun 2016. 

 

 

Soreang,    Agustus 2016 

 

Kepala Dinas Kependudukan dan 
 Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bandung 
 

TTD 
 

Drs. H. Salimin, M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19620111 198603 1 010 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan 

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, 

serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu 

daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Oleh karena itu efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-

aspek hubungan antara susunan pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan 

persaingan global dengan memberikan kewenangan yang  seluas-luasnya 

kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban 

menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem 

penyelenggaraan pemerintahan Negara. 

Penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini membutuhkan upaya 

dalam menyiasati tuntutan perubahan yang berlangsung dengan cepat. 

Dalam penyelengaraaan saat ini pemerintah memberikan kesempatan 

dan keleluasaan setiap daerah sebagaimana dalam Undang-Undang 

tentang Pemerintah Daerah No. 23 Tahun 2014 dalam pemberian 

kewenangan otonomi kepada Kabupaten/Kota, membawa konsekuensi 

langsung pada penambahan tugas kepada daerah sehingga diperlukan 

Strukturisasi Lembaga. Dalam perubahan lembaga tersebut memerlukan 
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kesiapan sumber daya manusia yang potensial agar pelaksanaannya 

menghasilkan kinerja yang optimal, kemampuan sikap perangkat daerah 

dan motivasi untuk peningkatan kinerja pegawai harus mendapat 

perhatian, sehingga struktur Lembaga yang baru sesuai dengan kinerja 

yang diperlukan dan profesional. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 

berkewajiban antara lain memberikan pelayanan pendaftaran penduduk 

dan pencatatan sipil dan menerbitkan dokumen kependudukan. 

Sistem administrasi kependudukan merupakan sistem yang 

mengatur seluruh administrasi yang menyangkut masalah kependudukan 

pada umumnya. Dalam hal ini, terkait 3 (tiga) jenis pengadministrasian, 

yaitu pertama pendaftaran penduduk, kedua pencatatan sipil dan ketiga 

pengolahan informasinya. Ketiga sub sistem tersebut masing-masing 

memiliki pengertian dan definisi yang mampu memberikan gambaran 

tentang seluruh kegiatannya. 

Administrasi kependudukan menjadi semakin penting karena selalu 

bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan di Indonesia. Di antaranya 

saat Pemilu Legistalif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah, mengurus 

surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat  tanah, dan sebagainya, 

apabila kita akan berdomisili pada satu wilayah maka kita harus memiliki 

tanda domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

Masalah kependudukan memang sering menuai masalah, 

diantaranya adalah masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap) hingga saat ini 

menjadi masalah yang rumit di saat Pemilu. Partai politik memanfaatkan 

situasi ini untuk memanaskan situasi.  DPT tentu sangat terkait dengan 

data kependudukan, jika data kependudukan benar dan up-to-date tidak 

akan menjadi masalah. 

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka menyusun Sistem 

Informasi Kependudukan yang akurat, terpercaya dan up-to-date perlu 

dioptimalkan. Dengan kemajuan teknologi saat ini tentu bukan menjadi 
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masalah bagi negara kita, jika kita membuat Sistem Informasi terintegrasi 

maka memungkinkan kita melakukan pengolahan data kependudukan 

secara cepat dan akurat. 

Pencatatan Sipil sebagai pencatatan peristiwa penting yang dialami 

oleh seseorang dalam Register  Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana 

demi kepastian hukum. Perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya akta-akta Catatan Sipil dan Tertib Administrasi Kependudukan. 

Dalam rangka mengantisipasi dan menjawab tantangan ke depan 

yang makin berat dengan permasalahan yang semakin berkembang 

khususnya di Kabupaten Bandung, maka Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung sebagai Satuan Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Bandung  yang menangani Administrasi 

Kependudukan dan Catatan Sipil menyusun perencanaan kerja 

pembangunan yang lebih terencana, terkoordinasi, sinergis, terpadu dan 

berkesinambungan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bandung. 

 

1.2 LANDASAN HUKUM 

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kependudukan dan Catatan 

Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Cq. Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung berdasarkan 

kepada : 

1. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia  ; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional ; 
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5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah ; 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan ; 

8. Undang-Undang RI No 52 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan 

Pelaksanaaan Kependudukan ; 

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan ; 

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah ; 

11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 ; 

12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah; 

13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah ; 

15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 
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17. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata 

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ; 

18. Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 Tentang KTP Berbasis NIK 

Secara Nasional ; 

19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 ; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi 

Penduduk  Rentan Administrasi Kependudukan ; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tugas Pokok Pejabat 

Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi ; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang 

Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil ; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam 

Membantu Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan ; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  69 Tahun 2012 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 

2008 Tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di 

Kabupaten/ Kota ; 

29. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/sj tanggal 5 

Juli 2010 tentang Pemutakhiran data Kapendudukan, Penerbitan NIK 

dan Persiapan e-KTP ; 

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 065-348 

DUKCAPIL Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan 

Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan  

dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2015 

31. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Administrasi 

Kependudukan KTP dan KK ; 

32. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok0Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan ; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 

2005-2025 ; 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi 

Dinas Daerah Kabupaten Bandung ; 
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36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2010  tentang Juklak dan 

Juknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

37. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Bandung Nomor No. 5 Tahun 2008 tentang 

Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ; 

38. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016; 

39. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ; 

40. Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2015 tentang 

Rancana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2016. 

  

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) adalah 

untuk menciptakan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan 

antarwilayah antarsektor pembangunan daerah serta terciptanya 

efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan 

daerah. 

 

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah : 

1. Merupakan penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah 

tahap pertama (tahun 2016-2021) ; 

2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan 

antarsektor, antarwilayah, antarfungsi maupun tingkatan 

pemerintahan; 
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3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi hasil pembangunan ; 

4. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, 

efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan ; 

5. Merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) 

tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan 

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun 

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ; 

6. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1  Latar  Belakang 

1.2  Landasan Hukum 

1.3  Maksud dan Tujuan 

1.4  Sistematika Penulisan 

 

BAB II  EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja  2015 dan Capaian Renstra 

Sampai Dengan Renja Tahun Berjalan (2016) 

 2.2   Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 

 2.3   Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 

 2.4   Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat         
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BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja SKPD 

3.3 Program dan Kegiatan 

 

BAB IV PENUTUP  

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan RENJA  

4.2 Kaidah Pelaksanaan 

4.3 Rencana Tingkat Lanjut 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) 2015 DAN 

CAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN 2016 

 

2.1  EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015 DAN CAPAIAN 

RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN 2016 

 

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi 

oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai 

subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik 

sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari 

hasil kegiatan pembangunan.  Dengan demikian tingginya tingkat kualitas 

sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, 

pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya 

mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan 

perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus 

berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten 

Bandung khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, 

berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa 

kewirausahaan. Di sisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu 

akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan 

selanjutnya. 

Secara umum Perubahan Rencana Kerja (Renja) DISDUKCASIP 

Tahun 2016 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap 

memperhatikan potensi yang ada dalam rangka Percepatan Tertib 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021. 

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil 

evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan 

program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian 
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yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut 

sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-

kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.  

Pada tahun anggaran 2015 DISDUKCASIP telah melaksanakan 

kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsinya, telah 

menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu: 

a. Menyusun dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 

b. Menyusun Rencana Kerja SKPD. 

  

Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2016 merencanakan 5 (lima) 

Program, 32 (tiga puluh dua) kegiatan.  

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 

2016, pelaksanaan kinerja Disdukcasip Kabupaten Bandung ditunjang 

dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari 

Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan 

Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut: 
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2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, 

merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang 

Pemerintah Daerah dalam bidang Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. Berdasarkan Undang- Undang Nomor  24 Tahun 2013 

tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bandung melaksanakan pelayanan bidang kependudukan dan 

catatan sipil, yaitu : 

1.  Dokumen Kependudukan, meliputi : 

a.  Biodata Penduduk 

b.  Kartu Keluarga (KK) 

c.  Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

d.  Surat Keterangan Kependudukan dan 

e.  Akta Pencatatan Sipil 

2.  Surat Keterangan Kependudukan, meliputi : 

a.  Surat Keterangan Pindah 

b.  Surat Keterangan Pindah Datang 

c.  Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri 

d. Surat Keteragan Datang dari Luar Negeri 

e.  Surat Keterangan Tempat Tinggal 

f. Surat Keterangan Kelahiran 

g.  Surat Keterangan Lahir Mati 

h.  Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan 

i.  Surat Keterangan Pembatalan Perceraian 

j.  Surat Keterangan Kematian 

k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak 

l.  Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia 

m.  Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas  

n.  Surat Keterangan Pencatatan Sipil 
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3.  Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk 

Warga Negara Indonesi antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan 

antar Provinsi dalam wilayan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

Surat Keterangan Pindah datang Penduduk warga Negara Indonesia 

antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam 

Wilayah NKRI, Surat Keterangan Pindah Datang  Penduduk orang 

asing dalam Wilayan NKRI Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri, 

Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat 

Tinggal Untuk orang Asing tinggal Terbatas, Surat Keterangan untuk 

Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati Untuk Orang Asing, Surat 

Kematian untuk Orang Asing, Surat Pembatalan Keterangan 

Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat 

Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani 

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

4.  Pelayanan Pencatatan Sipil : 

a.  Akta Kelahiran 

b.  Akta Kematian 

c.  Akta Perkawinan 

d.  Akta Perceraian 

e.  Pengakuan Anak ( recognition) 

f.  Pengesahan Anak (Legitimation) 

 

Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

tersebut dilaksanakan pada Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bandung dan di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten 

Bandung 

Pembangunan Kependudukan dan Catatan Sipil secara teknis 

telah dilaksakanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bandung secara professional. 

Untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul perlu 

peningkatan koordinasi dengan instansi terkait baik horizontal maupun 
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vertikal serta membuat  komitmen bersama antara pemerintah pusat, 

propinsi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan  Penataan 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Sedangkan pembangunan SIAK Online di seluruh kecamatan 

dalam wilayah Kabupaten Bandung, telah dituntaskan pada Tahun 2011. 

Hal ini sebagai upaya mendukung program pemerintah, melalui 

kementrian Dalam Negeri, bahwa Tahun 2011 di seluruh Wilayah 

Kesatuan Republik Indonesia harus  sudah menerapkan Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) Nasional. Selanjutnya pada Tahun 2012  penerapan 

KTP elektronik (KTP-el) di seluruh wilayah Indonesia. 

Untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang menjadi 

kebutuhan mendasar dalam mengefektifkan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dalam pemenuhan hak publik dan hak sipil, maka Pemerintah 

Pusat bersama Pemerintah Daerah  melaksanakan kegiatan dalam bentuk 

pemutakhiran data Kependudukan Kabupaten Bandung, dengan 

penertiban NIK kepada seluruh penduduk dan penerapan KTP-el secara 

bertahap. 

 

2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI 

SKPD 

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 

No. 16 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Tugas Pokok dan Fungsi 

berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bandung. 

Selanjutnya, tugas pokok pada DISDUKCASIP Kabupaten 

Bandung diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu: 
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2.3.1   Kepala 

a.  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas 

pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, 

mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan  kebijakan teknis 

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi 

dan tugas pembantuan di bidang pelayanan kependudukan dan 

administrasi pencatatan sipil. 

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) Pasal 117 ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

menyelenggarakan fungsi : 

1)   perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

2)   penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

sesuai dengan lingkup tugasnya; 

3) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

 

2.3.2 Sekretariat  

a.  Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan 

kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, 

pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. 

b.  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada  ayat 

(2) pasal ini Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 
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1) penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan 

pelayanan kesekretariatan; 

2) penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program 

dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu; 

3) penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas; 

4) penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum 

dan kerumahtanggaan; 

5) penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; 

6) penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi 

kepegawaian; 

7) penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan 

keuangan; 

8) penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi 

dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; 

9) penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi 

pelaksanaan tugas Dinas. 

10) penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan 

penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

Dinas; 

11) pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan 

kesekretariatan; 

12) evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan 

kesekretariatan; 

13) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya; 

14) pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan 

pelayanan kesekretariatan. 
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Sekretariat, membawahkan : 

1) Sub Bagian Penyusunan Program; 

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

3) Sub Bagian Keuangan. 

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian. 

a. Tugas Pokok 

 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas 

pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan 

pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas. 

b. Fungsi 

1) penyusunan rencana dan program kerja operasional 

kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan 

rencana dan program kerja Dinas; 

2) penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan 

dan program kerja Dinas; 

3) pelaksanaan penyusunan rencana strategis Dinas; 

4) pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan 

perundang – undangan penunjang pelaksanaan tugas; 

5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

6) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

7) pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan 

program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan 

Dinas. 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian. 

a. Tugas Pokok 

 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai 

tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi 
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dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi 

umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. 

b. Fungsi : 

1) penyusunan rencana dan program kerja operasional 

kegiatan pelayanan administrasi umum dan 

kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian; 

2) pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman 

surat–surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi 

dan kearsipan; 

3) pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas; 

4) pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan 

pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit 

kerja di lingkungan Dinas; 

5) penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan 

pengendalian administrasi perjalanan dinas; 

6) pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan 

penyelenggaraan rapat–rapat dinas; 

7) pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat; 

8) pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan 

dan ketertiban kantor; 

9) pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta 

pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan 

dinas dan aset lainnya; 

10) penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana 

dan prasarana perlengkapan Dinas; 

11) pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian 

dan inventarisasi perlengkapan dinas; 

12) penyusunan bahan penataan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas; 

13) pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan 

pendokumentasian peraturan perundang–undangan; 
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14) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan 

dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian; 

15) penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi 

dan mutasi pegawai; 

16) penyusunan dan penyiapan bahan administrasi 

kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji 

berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, 

askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan 

kesejahteraan pegawai; 

17) penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti 

pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional 

serta ujian dinas; 

18) fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan 

pengembangan karier serta disiplin pegawai; 

19) penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi 

pensiun dan cuti pegawai; 

20) pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, 

sumpah/janji pegawai; 

21) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

22) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

23) pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum 

dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian 

dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

(3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian. 

a. Tugas Pokok 

 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas. 
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b. Fungsi: 

1) penyusunan rencana dan program kerja operasional 

kegiatan pengelolaan administrasi dan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas; 

2) pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, 

belanja dan pembiayaan Dinas; 

3) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan 

anggaran pendapatan dan belanja; 

4) pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian 

pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi 

pegawai negeri sipil; 

5) perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana 

dan program adminstrasi pengelolaan keuangan; 

6) pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran 

pendapatan dan belanja Dinas; 

7) pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan 

penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi 

anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas; 

8) penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan 

anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas; 

9) pelaksanaan  pengkoordinasian penyusunan rencana dan 

program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala 

Bidang di lingkungan Dinas; 

10) pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas 

pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan; 

11) pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan 

rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas 

Dinas; 

12) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

13) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 
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14) pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas 

dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

 

2.3.3 Bidang Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang. 

a.  Tugas Pokok 

 Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok 

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–

tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk yang meliputi 

identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengawasan dan 

penyidikan dokumen pendaftaran penduduk. 

b. Fungsi : 

1) penetapan penyusunan rencana dan program kerja 

pelayanan pendaftaran penduduk yang meliputi identitas 

penduduk, pindah datang penduduk, pengawasan dan 

penyidikan dokumen pendaftaran penduduk; 

2) penetapan kebijakan pendaftaran penduduk; 

3) penetapan rumusan kebijakan pengelolaan pelayanan 

pendaftaran penduduk yang meliputi identitas penduduk, 

pindah datang penduduk, pengawasan dan penyidikan 

dokumen pendaftaran penduduk; 

4) penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan 

pembinaan dan pelayanan identitas penduduk; 

5) penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan 

pembinaan dan pelayanan pindah datang penduduk; 

6) penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan 

pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran 

penduduk; 

7) penetapan rumusan kebijakan pembinaan dan 

pengendalian pendaftaran penduduk yang meliputi identitas 
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penduduk, pindah datang penduduk, pengawasan dan 

penyidikan dokumen pendaftaran penduduk; 

8) penetapan penyusunan kebutuhan blanko/formulir 

pendaftaran penduduk; 

9) penetapan upaya pemecahan permasalahan di bidang 

pelayanan pendaftaran penduduk; 

10) penetapan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan 

pendaftaran penduduk; 

11) penetapan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas 

pelayanan pendaftaran penduduk; 

12) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

13) pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan 

unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang 

pendaftaran penduduk. 

 

Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan : 

1) Seksi Identitas Penduduk; 

2) Seksi Pindah Datang Penduduk; 

3) Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran 

Penduduk. 

 

(1) Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi. 

a) Tugas Pokok 

 Kepala Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan identitas 

penduduk. 

b) Fungsi: 
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1) penyusunan rencana dan program kerja operasional 

kegiatan pembinaan dan pelayanan identitas penduduk; 

2) pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan pendaftaran 

penduduk; 

3) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran 

penduduk; 

4) pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dalam 

sistem administrasi kependudukan; 

5) pelaksanaan pencatatan dan pemutakhiran biodata 

penduduk serta penerbitan nomor induk kependudukan 

(NIK); 

6) pelaksanaan pendaftaran perubahan alamat; 

7) pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dalam 

sistem informasi administrasi kependudukan; 

8) pelaksanaan penerbitan kartu keluarga (KK); 

9) pelaksanaan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP); 

10) pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian formulir dan 

blanko KK dan KTP; 

11) pelaksanaan pengendalian terhadap penggunaan formulir 

dan blanko KK dan KTP; 

12) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

13) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

14) pelaksanaan koordinasi identitas penduduk dengan sub unit 

kerja lain di lingkungan Dinas. 

(2) Seksi Pindah Datang Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi. 

a. Tugas Pokok 

 Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan pindah datang 

penduduk. 
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b. Fungsi : 

1) penyusunan rencana dan program kerja operasional 

kegiatan pembinaan dan pelayanan pindah datang 

penduduk; 

2) pelaksanaan pendaftaran pindah datang antar negara; 

3) pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk dalam 

wilayah;  

4) pelaksanaan pendaftaran pindah datang warga negara 

asing;  

5) pelaksanaan pendaftaran warga negara Indonesia tinggal 

sementara; 

6) pelaksanaan pendataan penduduk rentan administrasi 

kependudukan; 

7) pelaksanaan pelayanan surat keterangan pindah dan surat 

keterangan pindah datang; 

8) pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian formulir dan 

blanko surat keterangan pindah dan surat keterangan 

pindah datang; 

9) pelaksanaan penerbitan surat keterangan tempat tinggal 

dan surat keterangan tinggal sementara; 

10) pelaksanaan pengendalian terhadap penggunaan formulir 

dan blanko surat keterangan tempat tinggal dan surat 

keterangan tinggal sementara; 

11) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

12) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

13) pelaksanaan koordinasi pindah datang penduduk dengan 

sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

(3) Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran 

Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 

a. Tugas Pokok 
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 Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pelayanan pengawasan dan penyidikan 

dokumen pendaftaran penduduk. 

b. Fungsi : 

1) penyusunan rencana dan program kerja operasional 

kegiatan pelayanan pengawasan dan penyidikan dokumen 

pendaftaran penduduk; 

2) pelaksanaan penertiban dokumen kependudukan hasil 

pendaftaran penduduk; 

3) pelaksanaan penatausahaan dokumen pendaftaran 

penduduk; 

4) pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan 

pendaftaran penduduk; 

5) pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, 

advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan 

pendaftaran penduduk; 

6) pelaksanaan operasi yustisi dokumen kependudukan; 

7) pelaksanaan kerjasama pelaksanaan operasi yustisi 

dokumen kependudukan dengan instansi terkait; 

8) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

9) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

10) pelaksanaan koordinasi pengawasan dan penyidikan 

dokumen pendaftaran penduduk dengan sub unit kerja lain 

di lingkungan Dinas. 

 

 

2.3.4  Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. 

a. Tugas Pokok  

 Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas 

di bidang pelayanan administrasi pencatatan sipil yang meliputi 
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pencatatan perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, 

pengawasan dan penyidikan dokumen pencatatan sipil. 

b. Fungsi  

1) penetapan penyusunan rencana dan program kerja 

pelayanan administrasi pencatatan sipil yang meliputi 

pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan, 

pengesahan / pengakuan anak, kelahiran, kematian, 

pengawasan dan penyidikan dokumen pencatatan sipil; 

2) penetapan kebijakan pencatatan sipil; 

3) penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi 

pencatatan sipil yang meliputi pencatatan perkawinan, 

perceraian, pengangkatan, pengesahan/pengakuan anak, 

kelahiran, kematian, pengawasan dan penyidikan dokumen 

pencatatan sipil; 

4) penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan 

administrasi pencatatan perkawinan, perceraian, 

pengangkatan, pengesahan/pengakuan anak; 

5) penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan 

administrasi pencatatan kelahiran dan kematian; 

6) penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan 

pengawasan dan penyidikan dokumen pencatatan sipil; 

7) penetapan rumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian 

pelayanan administrasi pencatatan sipil yang meliputi 

pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan, 

pengesahan/pengakuan anak, kelahiran, kematian, 

pengawasan dan penyidikan dokumen pencatatan sipil; 

8) penetapan pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan pencatatan sipil; 

9) penetapan pembinaan dan pengembangan sumber daya 

manusia pengelola pencatatan sipil; 
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10) penetapan penyusunan kebutuhan formulir/blanko dokumen 

pencatatan sipil; 

11) penetapan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan 

administrasi pencatatan sipil; 

12) penetapan evaluasi dan pengendaian pelaksanaan tugas 

pelayanan administrasi pencatatan sipil; 

13) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

14) pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan 

unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang 

pelayanan administrasi pencatatan sipil. 

 

Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan : 

1) Seksi Perkawinan dan Perceraian; 

2) Seksi Kelahiran dan Kematian; 

3) Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil. 

 

(1) Seksi Perkawinan dan Perceraian dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi. 

a. Tugas Pokok 

 merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan perkawinan, 

perceraian, pengangkatan, pengesahan/pengakuan anak. 

b. Fungsi : 

1) penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pembinaan dan pelayanan perkawinan, perceraian, 

pengangkatan, pengesahan/pengakuan anak; 

2) pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan 

perceraian dalam sistem administrasi kependudukan; 

3) pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan; 

4) pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta perceraian; 
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5) pelaksanaan pencatatan pengangkatan anak, pengesahan 

anak dan pengakuan anak; 

6) pelaksanaan pencatatan peristiwa penting lainnya; 

7) pelayanan permohonan kutipan kedua dan seterusnya akta 

perkawinan dan perceraian; 

8) pelaksanaan pengelolaan register akta perkawinan dan 

perceraian; 

9) pelaksanaan penyiapan data perkawinan dan perceraian 

sebagai bahan sistem informasi administasri kependudukan 

(SIAK); 

10) pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan 

dengan pencatatan perkawinan dan perceraian; 

11) pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; 

12) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

13) pelaksanaan koordinasi perkawinan dan perceraian dengan 

sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

 

(2) Seksi Kelahiran dan Kematian dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi. 

a. Tugas Pokok 

 merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan kelahiran dan 

kematian. 

b. Fungsi 

1) penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pembinaan dan pelayanan kelahiran dan kematian; 

2) penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem 

administrasi kependudukan dibidang pencatatan kelahiran, 

pencatatan lahir mati, pencatatan kematian, pencatatan 
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perubahan nama, pencatatan perubahan status 

kewarganegaraan; 

3) pelayanan permohonan kutipan kedua dan seterusnya akta 

kelahiran dan kematian; 

4) pelaksanaan pengelolaan register akta kelahiran dan 

kematian; 

5) pelaksanaan penyiapan data kelahiran dan kematian sebagai 

bahan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK); 

6) pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran; 

7) pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta kematian; 

8) pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan 

dengan pencatatan kelahiran dan kematian; 

9) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

10) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

11) pelaksanaan koordinasi kelahiran dan kematian dengan sub 

unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

 

(3) Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 

a. Tugas Pokok  

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pelayanan pengawasan dan penyidikan 

dokumen pencatatan sipil. 

b.  Fungsi 

1) penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pelayanan pengawasan dan penyidikan dokumen pencatatan 

sipil; 

2) penatausahaan dokumen pencatatan sipil yang meliputi 

penjilidan, penyimpanan dan pemeliharaan; 
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3) pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana penyimpanan 

dokumen pencatatan sipil; 

4) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan pencatatan sipil; 

5) pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan 

sipil; 

6) pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, 

supervisi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil; 

7) pelaksanaan penerbitan dokumen perubahan akta pencatatan 

sipil; 

8) pelaksanaan legalisasi dokumen pencatatan sipil; 

9) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan 

blanko akta dan register pencatatan sipil; 

10) pelaksanaan koordinasi penyidikan pelanggaran terhadap 

penggunaan dokumen pencatatan sipil; 

11) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

12) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

13) pelaksanaan koordinasi pengawasan dan penyidikan 

dokumen pencatatan sipil dengan sub unit kerja lain di 

lingkungan Dinas. 
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2.3.5  Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. 

a.  Tugas Pokok 

 Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–

tugas di bidang pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan yang meliputi pengelolaan dan penyajian data, 

pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan jaringan dan 

komunikasi data. 

b. Fungsi : 

1. penetapan penyusunan rencana dan program kerja 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang 

meliputi pengelolaan dan penyajian data, pengelolaan 

teknologi informasi, pengelolaan jaringan dan komunikasi 

data; 

2. penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan; 

3. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan yang meliputi pengelolaan dan 

penyajian data, pengelolaan teknologi informasi, 

pengelolaan jaringan dan komunikasi data; 

4. penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan 

pengelolaan dan penyajian data kependudukan; 

5. penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan 

pengelolaan teknologi informasi kependudukan; 

6. penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan 

pengelolaan jaringan dan komunikasi data kependudukan; 

7. penetapan rumusan kebijakan pembinaan dan 

pengendalian pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan yang meliputi pengelolaan dan penyajian 

data, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan jaringan 

dan komunikasi data; 
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8. penetapan upaya pemecahan permasalahan dibidang 

informasi administrasi kependudukan; 

9. penetapan pelaksanaan perencanaan dan pemeliharaan 

jaringan sarana dan prasarana informasi administrasi 

kependudukan; 

10. penetapan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan; 

11. penetapan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan; 

12. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

13. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan 

unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan. 

 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, 

membawahkan : 

a. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data; 

b. Seksi Teknologi Informasi; 

c. Seksi Jaringan dan Komunikasi Data. 

 

(1) Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi. 

a. Tugas pokok  

  merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas  pelayanan pengelolaan dan penyajian 

data. 

b. Fungsi : 

1) penyusunan rencana dan program kerja operasional 

kegiatan pelayanan pengelolaan dan penyajian data; 
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2) pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan 

komunikasi data; 

3) pelaksanaan pembangunan replikasi data kependudukan; 

4) pelaksanaan pembangunan bank data kependudukan; 

5) pelaksanaan pembangunan tempat perekaman data 

kependudukan di kecamatan; 

6) pelaksanaan perlindungan data pribadi penduduk pada 

bank data kependudukan; 

7) pelaksanaan perlindungan data pribadi penduduk dalam 

proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan 

sipil; 

8) pelaksanaan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data 

penduduk menggunakan sistem informasi administrasi 

kependudukan; 

9) pelaksanaan upaya pemecahan permasalahan dibidang 

pengelolaan dan penyajian data; 

10) pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; 

11) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

12) pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan penyajian data 

dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

 

(2) Seksi Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 

a. Tugas pokok  

 Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengembangan teknologi 

informasi. 

b. Fungsi : 
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1) penyusunan rencana dan program kerja operasional 

kegiatan pengelolaan dan pengembangan teknologi 

informasi; 

2) penyusunan rumusan kebijakan pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan; 

3) pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, 

advokasi, supervisi dan konsultasi pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan; 

4) pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan; 

5) pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan; 

6) pelaksanaan penyajian dan diseminasi informasi penduduk; 

7) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan; 

8) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya 

manusia pengelola informasi administrasi kependudukan; 

9) pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan; 

10) pelaksanaan upaya pemecahan permasalahan dibidang 

teknologi informasi; 

11) pelaksanaan pengembangan teknolgi informasi sesuai 

dengan kebutuhan dan potensi daerah; 

12) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

13) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

14) pelaksanaan koordinasi teknologi informasi dengan sub unit 

kerja lain di lingkungan Dinas. 
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(3) Seksi Jaringan dan Komunikasi Data dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi. 

a. Tugas pokok  

 Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengembangan jaringan 

dan komunikasi data. 

b. Fungsi : 

1) penyusunan rencana dan program kerja operasional 

kegiatan pengelolaan dan pengembangan jaringan dan 

komunikasi data; 

2) pelaksanaan penyediaan perangkat keras dan 

perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data 

sampai dengan tingkat kecamatan sebagai tempat 

pelayanan dokumen penduduk; 

3) pelaksanaan perencanaan pengembangan jaringan 

komunikasi data; 

4) pelaksanaan pemeliharaan jaringan komunikasi data; 

5) pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan 

perlengkapan lainnya sampai dengan tingkat kecamatan; 

6) pelaksanaan penyiapan bahan dan petunjuk pembinaan 

teknis bagi petugas perekaman data kependudukan; 

7) pelaksanaan pembinaan teknis bagi petugas perekaman 

data kependudukan; 

8) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

9) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

10) pelaksanaan koordinasi jaringan dan komunikasi data 

dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 
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2.3.6 Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang 

a. Tugas pokok  

 Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas 

di bidang pendayagunaan data dan informasi yang meliputi 

perkembangan kependudukan, penyerasian kebijakan 

kependudukan, perencanaan kependudukan dan komunikasi 

informasi dan edukasi. 

b. Fungsi : 

1. penetapan penyusunan rencana dan program kerja 

pendayagunaan data dan informasi yang meliputi 

perkembangan kependudukan, penyerasian kebijakan 

kependudukan, perencanaan kependudukan dan komunikasi 

informasi dan edukasi; 

2. penetapan rumusan kebijakan pendayagunaan data dan 

informasi yang meliputi perkembangan kependudukan, 

penyerasian kebijakan kependudukan, perencanaan 

kependudukan dan komunikasi informasi dan edukasi; 

3. penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan 

perkembangan kependudukan; 

4. penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan penyerasian 

kebijakan kependudukan; 

5. penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan 

perencanaan, komunikasi informasi dan edukasi 

kependudukan; 

6. penetapan rumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian 

pendayagunaan data dan informasi yang meliputi 

perkembangan kependudukan, penyerasian kebijakan 

kependudukan, perencanaan kependudukan dan komunikasi 

informasi dan edukasi; 
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7. penetapan upaya penyelesaian permasalahan dibidang 

pendayagunaan data dan informasi; 

8. penetapan penyusunan profil perkembangan kependudukan; 

9. penetapan pelaporan pelaksanaan tugas pendayagunaan 

data dan informasi; 

10. penetapan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas 

pendayagunaan data dan informasi; 

11. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

12. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang 

pendayagunaan data dan informasi. 

 

Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi, membawahkan : 

a. Seksi Perkembangan Kependudukan; 

b. Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan; 

c. Seksi Perencanaan Kependudukan dan Komunikasi Informasi dan 

Edukasi. 

 

(1) Seksi Perkembangan Kependudukan dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi. 

a. Tugas pokok  

 Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan perkembangan 

kependudukan. 

b. Fungsi : 

1) penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pembinaan dan pelayanan perkembangan kependudukan; 

2) pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan perkembangan 

kependudukan; 
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3) pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan 

kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, 

pengembangan kualitas, pengarahan  mobilitas dan 

persebaran penduduk serta perlindungan penduduk; 

4) pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, 

pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / 

penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk 

dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan; 

5) pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, 

pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / 

penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk 

serta pembangunan berwawasan kependudukan; 

6) pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, 

pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / 

penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk 

dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan; 

7) pelaksanaan upaya penyelesaian permasalahan dibidang 

perkembangan kependudukan; 

8) pelaksanaan upaya peningkatan pemahaman pembangunan 

kependudukan; 

9) pelaksanaan penyusunan profil perkembangan 

kependudukan; 

10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

11) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

12) pelaksanaan koordinasi perkembangan kependudukan 

dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 
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(2) Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi. 

a. Tugas pokok  

 Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pengembangan penyerasian kebijakan 

kependudukan. 

b. Fungsi : 

1) penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pengembangan  penyerasian kebijakan kependudukan; 

2) penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar 

dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah; 

3) pelaksanaan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan 

dalam rangka tertib administrasi kependudukan; 

4) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam 

penetapan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, 

pengembangan kualitas penduduk, pengarahan 

mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan 

penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan; 

5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

6) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

7) pelaksanaan koordinasi penyerasian kebijakan kependudukan 

dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

 

(3) Seksi Perencanaan Kependudukan dan Komunikasi Informasi 

dan Edukasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 

a. Tugas pokok  

 Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas penyusunan dan pengelolaan perencanaan 

kependudukan dan komunikasi informasi dan edukasi. 

b. Fungsi : 
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1) penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

penyusunan dan pengelolaan perencanaan kependudukan 

dan komunikasi informasi dan edukasi; 

2) pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan 

kependudukan; 

3) pelaksanaan  penyusunan indikator kependudukan, proyeksi 

penduduk dan analisis dampak kependudukan; 

4) pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan 

indikator, proyeksi dan analisis dampak kependudukan serta 

kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran; 

5) pelaksanaan penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan 

kependudukan secara periodik;  

6) pelaksanaan pendayagunaan informasi atas indikator 

kependudukan dan analisis  dampak kependudukan untuk 

perencanaan pembangunan berbasis penduduk; 

7) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan indikator 

kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak 

kependudukan serta penyerasian kebijakan kependudukan; 

8) pelaksanaan pelayanan komunikasi informasi kependudukan 

melalui media elektronik dan media cetak; 

9) pelaksanaan pelayanan edukasi kependudukan kepada 

masyarakat dan lembaga kemasyarakatan; 

10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

11) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

12) pelaksanaan koordinasi perencanaan kependudukan dan 

komunikasi informasi dan edukasi dengan sub unit kerja lain di 

lingkungan Dinas. 
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2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD 

Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2016 

berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 

tahun anggaran 2016. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan 

dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan 

besaran dana yang dibutuhkan. 

Pada tahun anggaran 2016 review rancangan awal Perubahan 

RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai 

berikut:
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 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) DISDUKCASIP Tahun 2016 

merupakan perubahan rencana kerja tahunan penjabaran dari 

pelaksanaan pembangunan  yang telah direncanakan di dalam dokumen 

Rencana Strategis (Renstra) DISDUKCASIP Kabupaten Bandung Tahun 

2016–2021. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) DISDUKCASIP Tahun 

2016 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap 

memperhatikan kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2016.  

Proses penyusunan Perubahan Renja DISDUKCASIP Tahun 

Anggaran 2016 didasarkan kepada Renstra DISDUKCASIP Tahun 2016-

2021 dan penyesuaian dengan turunnya Anggaran Program dan Kegiatan 

bagi Penataan Administrasi di Kabupaten/Kota dari APBN. Sehingga ada 

beberapa point (sub kegiatan) yang tidak kami serap dari APBD 

Kabupaten Bandung karena sudah teranggarkan dalam biaya APBN 2016 

Kemendagri Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan 

dilakukan pergeseran atau pengalihan pada kegiatan dengan tetap 

memperhatikan program prioritas serta terwujudnya Tertib Administrasi 

Kependudukan. 

 

 

 

  



 

Perubahan RENJA 2016_Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil III -  1 

 

BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten 

Untuk mencegah kesimpangsiuran pemahaman, maka Dokumen 

Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW), RPJPD, RPJMD, RENSTRA, dan RKPD yang diaktualisasikan 

melalui Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD, 

selanjutnya diimpelemtasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (RAPBD). 

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, Perubahan 

Rencana Kerja DISDUKCASIP Tahun 2016 dalam proses penyusunan 

RENJA harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik 

oleh pemerintah pusat, maupun provinsi.  

 

3.1.1. Kebijakan Nasional 

Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil berkewajiban dan bertanggung jawab 

menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan 

berpedoman pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 

Administrasi Kependudukan. 

Anggaran APBN 2016 bagi Kabupaten/Kota telah turun pada bulan 

Juli 2016. Dengan demikian program dan kegiatan berdasarkan APBD 

Kabupaten Bandung perlu disesuaikan dengan program kegiatan dan 

anggaran APBN. 

 

3.1.2. Kebijakan Provinsi 

Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun 

secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada re-definisi organisasi, 
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disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang 

diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan 

berorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi. 

Aparatur sebagai sumber daya manusia di DISDUKCASIP akan 

mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus 

memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat 

melaksanakan pelayanan prima, sesuai dengan isu stretagis Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2016 Bidang Pemerintahan : Reformasi Birokrasi 

Berbasis Profesionalisme dan KesejahteraanSerta Keseimbangan 

Kualitas SDM Lintas Pemerintah. 

 Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, 

maka  dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Hal ini karena 

penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam 

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus 

mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan 

penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis.    

 

3.1.3 Kebijakan Pemerintah Kabupaten  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Bandung 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung  Nomor  

16  Tahun  2011  tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis 

Daerah Kabupaten Bandung dan Keputusan Bupati Bandung Nomor  55 

Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga 

Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung,  merupakan Lembaga Teknis 

Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh 

seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah Kabupaten Bandung. 
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3.2  Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

3.2.1 TUJUAN 

1. Meningkatkan Pembangunan melalui upaya tertib administrasi 

Kependudukan dan Catatan Sipil melalui peningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia; 

2. Terwujudnya pelayanan Administrasi Kependudukan yang tepat 

sasaran, ramah dalam pelayanan, terjamin kepastian hukum 

dan proses tepat; 

3. Terwujudnya pengelolaan administrasi kependudukan dan 

pendayagunaan data dan informasi berbasis teknologi 

informasi; 

4. Terintegrasinya data dan informasi kependudukan dan 

pencatatan sipil; 

5. Terciptanya kemitraan dengan instansi terkait dalam upaya 

meningkatkan stelsel aktif. 

3.2.2 SASARAN  

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; 

2. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan; 

3. Meningkatnya kemampuan SDM dalam Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

4. Meningkatnya Teknologi Informasi bagi Pengelolaan 

Administrasi Kependudukan;  

5. Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi; 
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6. Mewujudkan tersedianya aspek-aspek pendukung Integrasi 

Data Kependudukan. 

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran 

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran 

Berfungsinya 
jaringan SIAK on line 
secara terpadu 

Meningkatnya 
pengoperasian dan 
pemeliharaan 
jaringan SIAK on line 

Jumlah perangkat jaringan 
SIAK on line yang dipelihara 

Terwujudnya 
pemeilharaan 
aplikasi SIAK on line 

Meningkatnya 
pemeliharaan 
aplikasi SIAK 

Jumlah aplikasi SIAK 

Terwujudnya 
koordinasi dengan 
instansi  

Meningkatnya jumlah 
penerbitan  dokumen 
pencatatan sipil yang 
difasilitasi 

Jumlah penerbitan  dokumen 
pencatatan sipil yang 
difasilitasi 

Tersedianya data 
kependudukan 

Meningkatnya jumlah 
dokumentasi 
informasi 
kependudukan 

Jumlah dokumentasi 
informasi kependudukan 
Jumlah database SKPD 
yang teritegrasi 

Tersedianya 
informasi yang dapat 
diakses masyarakat 

Meningkatnyua 
jumlah jenis 
informasi yang dapat 
diakses oleh 
masyarakat 

Jumlah jenis informasi yang 
dapat diakses oleh 
masyarakat 

 

Terwujudnya 
pelayanan 
pencatatan sipil yang 
cepat, tepat, mudah, 
efektif dan efisien 

Meningkatnya Tertib 
Administrasi 
Pencatatan Sipil baik 
kuantitas maupun 
kualitas , 
meningkatnya 
presentase 
kepemilikan Akta 
Pencatatan Sipil 

a. Jumlah Akta Kelahiran 
yang diterbitkan 

 
b. Jumlah Akta Perkawinan 

yang diterbitkan 
 
c. Jumlah penduduk yang 

memiliki Akta Kematian 
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Tersedianya data 
kependudukan 

Meningkatnya jumlah 
kegiatan 
pemutakhiran data 
kependudukan dan 
pencatatan sipil 

Jumlah kegiatan 
pemutakhiran data 
kependudukan dan 
pencatatan sipil 

Meningkatnya 
pelayanan 
Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

Meningkatnya jumlah 
dokumen kebijakan 
kependudukan 

Jumlah dokumen kebijakan 
kependudukan 

Terwujudnya tenaga 
pelaksana Adminduk 
yang terampil 

Meningkatnya 
Jumlah 
Aparatur/SDM yang 
mengikuti 
peningkatan kualitas 
kinerjan 

Jumlah Aparatur/SDM  yang 
mengikuti peningkatan 
kualitas kinerja 

Terwujudnya 
masyarakat yang 
sadar hukum dan 
tertibnya Adminduk 

Meningkatnya 
frekuensi kegiatan 
sosialisasi kebijakan 
Adminduk 

Frekuensi kegiatan 
sosialisasi kebijakan 
Adminduk 

Tertibnya identitas 
kependudukan 
 

Meningkatnya 
pelaksanaan 
penertiban identitas 
kependudukan 

Jumlah laporan pelaksanaan 
penertiban identitas 
kependudukan 

Terwujudnya tertib 
Adminduk 

Meningkatnya jumlah 
penduduk  yang ber 
KTP elektronik  

Jumlah penduduk  yang ber 
KTP elektronik 

Meningkatnya jumlah 
penduduk yang ber 
KK 

Jumlah penduduk yang ber 
KK 

Meningkatnya jumlah 
penduduk yang ber 
KIA 

Jumlah penduduk yang ber 
KIA 
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3.3  Program dan Kegiatan Tahun 2016 

a.  Program dan Kegiatan 
1)  Belanja Program dan Kegiatan yang harus ada di setiap 

SKPD Rp. 3.529.808.500,- 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 

2.273.146.000,- 

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 3.085.000,- 

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air 

dan listrik Rp. 128.220.000,- 

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 

83.994.600,- 

d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor untuk Jumlah 

Peralatan Kerja yang di pelihara Rp. 112.000.000,- 

e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor  Rp. 125.636.000,- 

f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Rp. 

177.344.400,- 

g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 

Penerangan Bangunan Kantor Rp. 31.200.000,- 

h. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Rp. 1.190.916.000,- 

i. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  Rp. 

100.350.000,- 

j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan Rp. 26.400.000,- 

k. Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Rp. 17.300.000,- 

l. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar 

Daerah     Rp. 87.000.000,- 

m. Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi / 

Teknis dan Perkantoran Rp. 117.700.000,- 

n. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam 

Daerah Rp. 50.000.000,- 
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o. Penunjang Perayaan Hari-hari bersejarah Rp. 22.000.000,- 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 

869.992.500,- 

a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Rp. 

237.792.500,- 

b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / 

Operasional Rp. 632.200.000,- 

3. Program Peningkatan  Disiplin Aparatur Rp. 233.750.000,- 

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Rp. 

70.000.000,- 

b. Pengadaan Pakaian KORPRI Rp. 32.000.000 

c. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Rp. 

131.750.000,- 

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 152.920.000,- 

a. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja, Laporan Keuangan, 

Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD Rp. 

152.920.000,- 

 

2)  Belanja Program dan Kegiatan berdasarkan Urusan Rp. 

10.739.817.850,- 

1. Program  Penataan Administrasi Kependudukan dan 

Catatan Sipil 

 Kegiatan yang dilaksanakan  berdasarkan program adalah 

sebagai berikut : 

a. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu  

Rp.670.450.000,- 

b. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Rp. 

195.762.500,- 

c. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Rp. 

844.256.000,- 
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d. Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi 

Kependudukan Rp. 44.685.000,- 

e. Penyediaan Informasi Yang Dapat Di akses Masyarakat Rp. 

294.680.000,- 

f. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan 

(Pencatatan Sipil) Rp. 1.783.463.000,- 

g. Pengembangan Database Kependudukan Rp. 3.070.459.850,- 

h. Penyusunan Kebijakan Kependudukan Rp. 96.800.000,- 

i. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan  Rp. 918.520.000,- 

j. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp. 125.050.000,- 

k. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan 

(Pelayanan KTP, KK dan Pelaksanaan Penerapan e-KTP) Rp. 

2.695.691.500,-  

 

Total Dana/pagu Indikatif  yang sesuai RKPD 2016 adalah : 

a. Belanja Program dan Kegiatan Yang Harus ada di SKPD  Rp 

3.529.808.500,- 

b. Belanja Program berdasarkan Urusan : Program Administrasi 

Kependudukan Rp.10.739.817.850,- 

 Kebutuhan Anggaran Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bandung  Tahun  Anggaran 2016 untuk tercapainya target 

kinerja adalah     Rp 14.269.626.350,- 

c. Rumusan Program 

Program dan kegiatan berdasarkan urusan Program Penataan 

Administrasi Kependudukan yang tercantum pada RKPD untuk Tahun 

ke 1 (2016) mendapatkan Anggaran Rp.10.739.817.850,-. Belanja 

Program dan Kegiatan yang harus ada di SKPD Rp. 3.529.808.500,- . 

 

 

c. Program Kegiatan Disdukcasip  
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Pada Perubahan Renja 2016 terdiri dari 5 (lima) program dan 32 (tiga 

puluh dua) kegiatan. 

 

Dalam menentukan Target Kinerja,  Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil sering mengalami perubahan, dengan  terbitnya Surat 

Edaran  Kemendagri Nomor : 470/735/SJ Nomor 13 Februari 2013  

Perihal Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan, dinyatakan 

bahwa “Data Kependudukan yang dapat disajikan dan dimanfaatkan untuk 

kepentingan apapun adalah data kependudukan yang sudah 

dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri”. 

Berdasarkan  Data Resmi dari Kemendagri hasil konsolidasi dan 

dibersihkan jumlah Penduduk Kabupaten Bandung pada Semester 1 

Tahun 2016 penduduk Kabupaten Bandung berjumlah 3.494.715. Jumlah 

wajib KTP di Kabupaten Bandung adalah 2.493.701. 

Dalam Program  Penataan Administrasi, Capaian Kinerja pada 

Semester 1 : 

a.  Penganggaran bagi kegiatan program penataan administrasi 

kependudukan sebagian masih dianggarkan dalam APBD Kabupaten 

Bandung bagi Kegiatan yang belum dianggarkan di Tugas 

Pembantuan (APBN 2016). 

b.  Berdasarkan Data Agregat Semester 1 Tahun 2016 Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Kepala 

Keluarga berjumlah 1.096.013, kepemilikan Kartu Keluarga berjumlah 

903.355, penduduk wajib KTP di berjumlah 2.493.701, kepemilikan 

KTP-el berjumlah 2.133.363 yang telah direkam KTP Elektronik 

berjumlah 2.184.605. 

 Keterbatasan pendistribusian blanko KTP elektronik dari Kemendagri 

mengakibatkan blanko tidak tersedia setiap saat. Dengan demikian, 

pada saat blanko KTP-el mengalami kekosongan maka pelayanan 

KTP-el diganti dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pengganti KTP 
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Elektronik yang berlaku untuk 6 bulan. Apabila blanko telah tersedia,  

maka pelayanan penerbitan KTP-el kembali berlangsung seperti 

seharusnya.  

Berdasarkan data dan regulasi tersebut, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dalam menentukan target kinerja 

dan anggaran akan mengalami penyesuaian. 
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Perubahan RENJA 2016_ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil IV- 1 
 

BAB IV 

P E N U T U P 

 

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja 2016 

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) DISDUKCASIP Tahun 2016 

berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan 

yang disusun berdasarkan Renstra DISDUKCASIP Kabupaten Bandung 

Tahun 2016-2021 dengan penyesuaian regulasi tentang Administrasi 

Kependudukan. Selain itu Perubahan RENJA juga sebagai landasan 

operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang 

isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan 

kegiatan jangka pendek. 

Perubahan RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat 

program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada 

proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan 

pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat 

melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional 

dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, 

produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. 

 

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan  

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan 

pembangunan di dalam Perubahan RENJA DISDUKCASIP Tahun 2016 

bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil yang berkualitas dan profesional. Program dan 

kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang 

dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021 tersebut, di dalam 

pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, 

transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. 
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Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan 

yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Perubahan RENJA DISDUKCASIP tahun 2016, harus dilaksanakan 

secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerja sama dan 

koordinasi antar sekretariat dan bidang ; 

2. Penyusunan Perubahan Renja DISDUKCASIP Tahun 2016 masih 

belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam 

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, karena  pemahaman dan 

pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih 

belum sepaham ; 

3. Perubahan Rencana Kerja DISDUKCASIP Tahun 2016 adalah 

dokumen perencanaan tahunan SKPD  dalam upaya sinkronisasi dan 

sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang 

bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang 

bersumber dari APBN ; 

4. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses 

penyusunannya  harus memperhatikan / menjadi pedoman dokumen-

dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, 

RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP 

Kabupaten,  RPJMD  Kabupaten,  RKPD Kabupaten Bandung dan 

Renstra Dinas) ; 

5. Perubahan RENJA DISDUKCASIP Tahun 2016, harus menjadi dasar 

bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya ; 

 

4.3. Rencana Tindak Lanjut 

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan 

salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus 

diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap 

keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara 

efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses 
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perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan 

kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata 

lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat  atau 

pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem 

informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam 

proses pengambilan keputusan publik.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas 

dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang 

tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi 

pada peningkatan kualitas pelayanan. ; 

2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban 

sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota 

maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan  bertanggung 

jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan ; 

3.  Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur penyelenggaraan 

pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk 

melaksanakan tugas pelayanan yang semakin kompleks. Upaya yang 

harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, 

seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja 

aparatur pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

4.  Perlu peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang 

penyelenggaraan pelayanan  Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil ; 

5.  Perlu peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait penyelengaraan 

pelayanan  Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; 

6. Terwujudnya Stelsel Aktif dalam pelayanan Administrasi 

Kependudukan, semula yang diwajibkan aktif adalah penduduk diubah 
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menjadi, yang aktif adalah Pemerintah melalui Petugas dengan pola 

jemput bola atau pelayanan keliling. 

Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai 

dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat 

dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan. 
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Formulir VII.G.7 
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perubahan Renja 2016  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Bandung 

 

No Jenis Kegiatan 

Hasil Pengendalian dan Evaluasi 

KESESUAIAN Faktor 
Penyebab 

Ketidak 
Sesuaian 

Tindak Lanjut 
Penyempurnaan 

Apabila Tidak ADA 
TIDAK 
ADA 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. Pembentukan Tim Penyusun Perubahan 

Renja SKPD dan Penyusunan Agenda 
Kerja  

√  
  

2. Penyiapan data dan informasi √    
3. Analisis gambaran pelayanan SKPD 

kabupaten/kota 
√  

  

4. Review Perubahan Renja K/L dan 
Perubahan Renja SKPD provinsi 

 √ 
  

5. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah  
kabupaten/kota 

 √ 
  

6. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai 
dengan pelayanan SKPD kabupaten/kota 

 √ 
  

7. Perumusan isu-isu strategis √    
8. Perumusan visi dan misi SKPD 

kabupaten/kota 
Visi dan Misi 

Kepala Daerah 
  

9. Perumusan visi dan misi SKPD 
kabupaten/kota berpedoman pada visi dan 
misi pembangunan jangka menengah 
daerah 

Visi dan Misi 
Kepala Daerah 

sesuai dengan UU 
No. 23 Thn. 2014 

  

10. Perumusan tujuan pelayanan jangka 
menengah SKPD kabupaten/kota 

√  
  

11. Perumusan sasaran pelayanan jangka 
menengahSKPD kabupaten/kota 

√    

12. Mempelajari Surat Edaran Bupati/Walikota  
perihal Penyusunan Rancangan 
Perubahan RenjaSKPD kabupaten/kota 
beserta lampirannya  
yaitu rancangan awal RPJMD 
kabupaten/kota yang memuat indikator  
keluaran program dan pagu perSKPD 
kabupaten/kota 

√  

  

13. Perumusan strategi dan kebijakan jangka  
menengah SKPD kabupaten/kota guna  
mencapai target kinerja program prioritas  
RPJMD kabupaten/kota yang menjadi  
tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota 

√  

  

14. Perumusan rencana program, kegiatan, 
indikator kinerja, kelompok sasaran dan 
pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, 
permasuk lokasi kegiatan 

√  

  

15. Perumusan indikator kinerja SKPD 
kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan  

√  
  



 

 

No Jenis Kegiatan 

Hasil Pengendalian dan Evaluasi 

KESESUAIAN Faktor 
Penyebab 

Ketidak 
Sesuaian 

Tindak Lanjut 
Penyempurnaan 

Apabila Tidak ADA 
TIDAK 
ADA 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
dan sasaran RPJMD kabupaten/kota 

16. Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota  √   
17. Perumusan indikator kinerja, kelompok 

sasaran dan pendanaan indikatif SKPD 
kabupaten/kota berpedoman pada  
indikasi rencana program prioritas dan 
kebutuhan pendanaan pembangunan 
jangka menengah daerah 

√  

  

18. Perumusan rancangan akhir Perubahan 
Renja SKPD kabupaten/kota 

√  
  

19. Pentahapan pelaksanaan program SKPD 
kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan  
pelaksanaan program pembangunan 
jangka menengah daerah kabupaten/kota. 

√  

  

20. Dokumen Perubahan Renja SKPD 
kabupaten/kota yang telah disyahkan 

√  
  

 
 

 

Soreang,                              2016 
 
 

KEPALA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN BANDUNG 
 
 
 

TTD 
 
 
 

Drs. H. SALIMIN, M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19620111 198603 1 010 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formulir VII.G.8 

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja 2016 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bandung 

 

 

No. Aspek Penjelasan Hasil Pengendalian dan 

Evaluasi 

1. Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota 

berpedoman pada visi dan misi pembangunan 

jangka menengah daerah 

 

2. Perumusan strategi dan kenijakan SKPD 

kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan 

umum dan program pembangunan jangka 

menengah daerah 

 

3. Perumusan rencana program, kegiatan SKPD 

kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan 

umum dan program pembangunan jangka 

menengah 

 

4. Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan 

pendanaan indikatif SKPD kabupaten/kota 

berpedoman pada indikasi rencana program 

prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan 

jangka menengah daerah 

 

5. Perumusan indikator kinerja SKPD kabupaten/kota 

berpedoman pada tujuan dan sasaran 

pembangunan jangka menengah daerah 

 

6. Pentahapan pelaksanaan program SKPD 

kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan 

pelaksanaan program pembangunan jangka 

menengah daerah kabupaten/kota 

 

 

 

 



Ada Tidak Sesuai
Tidak 

Sesuai

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

1 SK Tim Penyususn RENJA

√ √

2 Rencana Kerja Tim

√ √

3 Data dan informasi

√ √

4 Analisis Gambaran pelayanan 

SKPD √ √

5 Mengkaji hasil evaluasi RENJA 

SKPD tahun lalu berdasarkan 

RENSTRA SKPD
√ √

6 Menentukan isu isu penting 

penyelenggaraan tugas dan 

fungsi SKPD
√ √

7 Penelaahan Rancangan Awal 

RKPD √ √

8 Perumusan Tujuan dan Sasaran

√ √

9 Penelaahan usulan masyarakat

√ √

tidak memiliki 

kewilayahan dalam 

menjalankan tugas 

pokok dan fungsi

10 Perumusan kegiatan prioritas

√ √

11 Pelaksanaan Forum SKPD

√ √ tidak melaksanakan

agar dipertimbangkan 

untuk dilaksanakan pada 

perencanaan tahun 

depan

11.b Menyelaraskan program dan 

kegiatan SKPD dengan usulan 

Program dan Kegiatan hasil 

Musrenbang Kecamatan

√ √

tidak memiliki 

kewilayahan dalam 

menjalankan tugas 

pokok dan fungsi

11.c Mempertajam indikator dan 

target kinerja program dan 

kegiatan SKPD sesuai dengan 

tugas dan fungsi SKPD

√ √

11.d Mensinkronkan program dan 

kegiatan antar SKPD dalam 

rangka optimalisasi pencapaian 

sasaran sesuai dengan 

kewenangan dan snergitas 

pelaksanaan

√ √

11.e Menyesuaiakan pendanaan 

program dan kegiatan prioritas 

berdasarkan pagu indikatif 

untuk masing masing SKPD 

sesuai surat edaran Kepala 

Daerah

√ √

12 Sasaran program dan kegiatan 

SKPD disusun berdasarkan 

pendekatan kinerja, 

perencanaan dan penganggaran 

terpadu

√ √

13 Program dan kegiatan antar 

SKPD dengan SKPD lainnya 

dalam rangka optimalisasi 

pencapaian sasaran prioritas 

pembangunan daerah telah 

dibahas dalam forum SKPD

√ √ Tidak melaksanakan

Agar ditindaklanjuti 

untuk perencanaan 

tahun depan

14 Pendanaan program dan 

kegiatan prioritas bedasarkan 

pagu indikatif untuk masing 

masing SKPD telah menyusun 

dan memperhitungkan 

perkiraan maju

√ √

PENGENDALIAN KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BANDUNG

Mengetahui  :

Hasil Pengendalian

Materi Substansi
Faktor Penyebab 

Ketidaksesuaian

Tindak Lanjut 

Penyempurnaan 

Apabila Tidak

No Dokumen / Jenis Kegiatan

Soreang,     Agustus 2015

TAHUN 2015

PROVINSI JAWA BARAT

Ir. ERNAWAN MUSTIKA, MS

Pembina Utama Muda

NIP. 19591230 198503 1 012

Disusun :

Kepala DISDUKCASIP Kabupaten Bandung,

Drs. H. SALIMIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620111 198603  010

Kepala BAPPEDA Kabupaten Bandung,

TTD TTD
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