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KEPUTUSAN 

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR 

NOMOR :      TAHUN 2020 

TENTANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR 

 

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsinya dan 

untuk mengukur kinerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten 
Blitar maka Dinas Sosial Kabupaten Blitar perlu menetapkan 

Indikator Kinerja Individu di lingkungan Dinas Sosial 

Kabupaten Blitar ; 

  b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Individu sebagaimana 

dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten 

Blitar. 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 ; 

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2005 ; 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Kinerja Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) 

  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

  6.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor : PEW/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman 

Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 

  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53  Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara 



Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

  8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar 

(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 9/E) ; 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas 
Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 

2008 Nomor 3/D) ; 

  10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 37 Tahun 2011 tentang 

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten 

Blitar ; 

  11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten 

Blitar. 

  12. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor : 13 TAHUN 2018 
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan 

Dinas Sosial Kabupaten Blitar 

    
  MEMUTUSKAN 

   
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR 

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DI 

LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR 

    
KESATU : Indikator Kinerja Individu merupakan ukuran keberhasilan dari 

pencapaian sasaran individu di dalam suatu instansi pemerintah 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan mengacu pada 

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Blitar 

KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada diktum 

KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun  rencana kerja 
dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun 
laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian 

kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan 
dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Blitar 

Tahun 2016 – 2021. 

KETIGA : Indikator Kinerja Individu di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten 

Blitar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; 

KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat 

kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini. 

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 
                                                                           Ditetapkan di : Blitar 

                                                                           Pada tanggal :     Januari 2020 
 

KEPALA DINAS SOSIAL 

KABUPATEN BLITAR 
 

 
 

ROMELAN, SPd, MSi 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19620101 198803 1 028 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
 

1. JABATAN : SEKRETARIS DINAS SOSIAL  

2. TUGAS : membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi 
dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan 

umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan dinas. 
3. FUNGSI :  

❖ memverifikasi rencana kegiatan dan program kerja dinas; 
❖ mengkoordinasi pemantauan dan evaluasi hasil program kerja dinas; 

❖ mengkoordinasi penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja dinas; 
❖ mengkoordinasi pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;  

❖ memimpin pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada dinas; 
❖ memimpin dan mengevaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai; 
❖ memimpin dan mengevaluasi pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai; 

❖ memimpin dan mengevaluasi pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan 
inventaris kantor; 

❖ mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan 
dinas; dan 

❖ mengkoordinasikan pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang dan 
tugasnya. 

 

 

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA  
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Meningkatnya Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

Porsentase pelayanan 

administrasi perkantoran 

 
Survey Kepuasan 

Aparatur 

Meningkatnya Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

Porsentase sarana dan 

prasarana  aparatur dalam 

kondisi baik 

 
SIMBADA 

Meningkatnya kapasitas sumber daya 

aparatur  

Persentase sumber daya  

aparatur terbina dengan baik 

  Kasub bag Umum dan 

Kepegawaian 

   ∑ Jumlah Aparatur Puas  
    X 100% 
             ∑ Aparatur 

      ∑ sapras dengan kondisi baik 
               X 100% 
                 ∑ sapras 

      ∑ Aparatur yang mengikuti  
             Peningkatan SDM  
               X 100% 
                  ∑ Aparatur 



 

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA  
PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN 

SUMBER DATA 

Meningkatnya 

perencanaan,pengaggaran,pengendalian 

dan pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan  

Porsentase perencanaan, 

pengaggaran kinerja dan 

keuangan tepat waktu 

 
Kasub bag Keuangan 

dan Kasub bag 

Sungram 

 

 

      ∑ Dokumen perencanaan, laporan 
             Kegiatan,laporan keuangan  
                     Yang tepat waktu 
                        X 100% 
                      ∑ Dkumen 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
1. JABATAN : Kasub Bag Keuangan  

2. TUGAS : Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas admistrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan  

   keuangan Dinas  
3. FUNGSI : 

❖ menyusun perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan, dan mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan pengelolaan keuangan  dinas; 

❖ menentukan penghimpunan data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan dinas; 
❖ merancang dan menentukan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung; 

❖ menyusun penatausahaan verifikasi dan pelaporan keuangan; 
❖ mengkaji ulang pengujian penatausahaan verifikasi dan pelaporan perintah pembayaran; 

❖ membuat konsep penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor; menyusun kebutuhan operasional, 

verifikasi data, dan dokumen keuangan serta pelaporan keuangan; 
❖ mengelola pengujian data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan serta dokumen pendukung; 

❖ mengelola penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan 
pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran; dan 

❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang dan tugasnya. 
 

SASARAN KEGIATAN  INDIKATOR KINERJA  
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Meningkatnya kualitas pelayanan 

administrasi perkantoran  

Porsentase pelayanan 

administrasi perkantoran  

 
Survey Kepuasan 

Aparatur 

Meningkatnya tata kelola organisasi yang 

akutanbel dan profesional 

Porsentase dokumen laporan 

pertanggungjawaban yang 

terkelola 

 
 

Terlaksananya verifikasi dan 

pertanggungjawaban keuangan OPD 

Persentase dokumen laporan 

pertanggungjawaban 

keuangan yang terverifikasi 

   

 

 

 
 

     ∑ dok laporan pertanggungjawaban 
         Keuangan yang terverifikasi   
                              X 100% 
                           ∑ SMP 

  ∑ dok laporan pertanggungjawaban 
           Keuangan yang terkelola 
                          X 100% 
                          ∑ SPM 

   ∑ Jumlah Aparatur Puas  
    X 100% 

             ∑ Aparatur 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
 

1. JABATAN : Pengelola Keuangan  

2. TUGAS : Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang keuangan 
3. FUNGSI : - 

 

 

SASARAN KEGIATAN  INDIKATOR KINERJA  
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Menyediakan dan menyusun bahan 

administrasi gaji pegawai 

Jumlah berkas Jumlah dokumen / berkas SIMDA 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
1. JABATAN : Bendahara  

2. TUGAS : Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi 

di bidang laporan pertanggungjawaban bendahara 
3. FUNGSI : - 

 

 

SASARAN KEGIATAN  INDIKATOR KINERJA  
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Memproses administrasi keuangan Jumlah berkas Jumlah berkas SIMDA, Laporan 

kegiatan bidang 

Menyediakan data/bahan laporan 

keuangan 

Jumlah berkas Jumlah berkas SIMDA 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
 

1. JABATAN : Kasubag Bag Umum   

2. TUGAS  : melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan  administrasi umum dan kerumahtanggan 
serta administrasi kepegawaian  

3. FUNGSI : 
❖ melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, memelihara barang-barang inventaris, serta laporan berkala; 

❖ menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian lingkungan dinas; 
❖ menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat-rapat dinas, tamu-tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan; 

❖ menyelenggarakan urusan ketatausahaan, surat menyurat, dan kearsipan; 
❖ menyusun rencana kebutuhan barang, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan, dan pemeliharaan barang 

perlengkapan dinas; 

❖ mengelola penertiban, pengamanan, pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya; 
❖ menyusun laporan tahunan tentang barang inventarisasi kantor; dan 

❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang dan tugasnya. 
 

SASARAN KEGIATAN  INDIKATOR KINERJA  
PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN 

SUMBER DATA 

Meningkatnya kapasitas sumber daya 

aparatur yang professional  

Jumlah aparatur yang 

mengikuti kegiatan 

peningkatan kapasitas SDM 

 

Cukup jelas  

Terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana kantor 

Jumlah sarpas yang 

berfungsi baik 

 

Cukup jelas  

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
1. JABATAN : Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah  

2. TUGAS : Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang pemanfaatan barang 

milik daerah 
3. FUNGSI : - 

 

 

SASARAN KEGIATAN  INDIKATOR KINERJA  
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Melaksanakan inventarisasi barang milik 

daerah 

Jumlah dokumen / berkas Jumlah dokumen / berkas Dokumen / SIMDA 

Menyediakan dan menghimpun data 

kegiatan peningkatan sarana dan 

prasarana Aparatur 

Jumlah paket Jumlah paket Dokumen / SIMDA 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
1. JABATAN : Pengadmistrasi Umum  

2. TUGAS : Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi 

3. FUNGSI : - 
 

 

SASARAN KEGIATAN  INDIKATOR KINERJA  
PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN 

SUMBER DATA 

Menghimpun dan memproses surat 

kegiatan administrasi kepegawaian (keluar 

masuknya surat) 

Jumlah surat Jumlah surat Surat masuk dan 

keluar, data 

kepegawaian 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
 

1. JABATAN : Kasub Bag Penyusunan Program 

2. TUGAS : Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan 
program Dinas 

3. FUNGSI : 
❖ merancang bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;  

❖ merancang bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;  
❖ penyiapan bahan penyusunan laporan;  

❖ pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data;  
❖ penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja; dan 

❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang dan tugasnya. 

 

SASARAN KEGIATAN  INDIKATOR KINERJA  
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Meningkatnya kegiatan termonitoring, 

terevaluasi, dan terlaporkan  

Jumlah dokumen 
 

Cukup jelas  

Meningkatnya Dokumen perencanaan dan 

pelaporan yang disusun tepat waktu 

Jumlah dokumen 
 

Cukup jelas  

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
1. JABATAN : Pengadminitrasi perencanaan dan program  

2. TUGAS : Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasiandi bidang perencanaan dan program  

3. FUNGSI : - 
 

 

SASARAN KEGIATAN  INDIKATOR KINERJA  
PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN 

SUMBER DATA 

Menyediakan data dan menghimpun 

data/materi perencanaan dan pelaporan 

kinerja 

Jumlah berkas perencanaan 

dan laporan kinerja 

Jumlah berkas perencanaan dan laporan kinerja Data seluruh bidang 

Menyediakan data dan mengetik bahan 

dan materi kegiatan peningkatan kapasitas 

aparatur OPD 

Jumlah berkas / dokumen Jumlah berkas / dokumen Data seluruh bidang 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
 

1. JABATAN : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  

2. TUGAS : membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagaian urusan Pemerintahan dibidang kesejahteraan sosial, yang meliputi 
kegiatan upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana kemasyarakatan baik perorangan 

maupun kelompok dalam wilayah Kabupaten. 
3. FUNGSI : 

❖ menyusun rencana dan program kerja bidang ; 
❖ mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi ;  

❖ mengkoordinasikan para Kepala Seksi ; 
❖ menilai prestasi kerja bawahan ; 

❖ membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala seksi dan bawahan ; 

❖ melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektoral agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam 
upaya pembinaan, bantuan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial dibidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan 

pengelolaan sumber dana sosial; 
❖ melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap pencegahan timbulnya masalah sosial; 

❖ melaksanakan sistem pengendalian intern; 
❖ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan 

❖ melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. 
 

 

 

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatnya bantuan 

dan perlindungan 

sosial 

Porsentase PMKS yang 

memperpoleh bantuan dan 

perlindungan sosial 

 

 
 Bidang Perlindungan 

dan Jaminan Sosial 

 

     ∑ pelayanan dan penanganan PMKS  
                              X 100% 
                           ∑ PMKS 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
 

1. JABATAN : Kasie Perlindungan Sosial 

2. TUGAS : Membantu kepala bidang melakasanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dalam menyelenggarakan sebagaian urusan 
Pemerintahan dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu perlindungan sosial korban bencana alam, korban bencana sosial, dan 

pnyelenggaraan dapur umum kepada korban bencana alam. 
3. FUNGSI : 

❖ menyusun rencana dan program kerja seksi; 
❖ memberikan petunjuk kepada bawahan; 

❖ menilai prestasi kerja bawahan; 
❖ mempersiapkan bahan dan data dalam melaksanakan perlindungan sosial korban bencana alam, korban bencana sosial, korban 

tindak kekerasan dan pekerja imigran; 

❖ menyelenggarakan dapur umum/bantuan darurat kepada korban bencana alam dan korban bencana sosial; 
❖ melaksanakan sistem pengendalian intern; 

❖ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan atasan; dan  
❖ melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Terlaksanannya pemulihan 

dan perlindungan sosial eks 

korban bencana 

1.  Porsentase korban bencana yang 

 mendapat perlindungan dan 

 pemulihan pasca bencana 

2.  Jumlah TAGANA siaga  

 

Cukup jelas  

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
1. JABATAN : Pengelola Perlindungan Sosial 

2. TUGAS  : Melakukan kegiatan dalam perlindungan sosial korban bencana alam, korban bencana sosial, dan pnyelenggaraan dapur umum kepada 

korban bencana alam.  
3. FUNGSI : - 

 

 

SASARAN KEGIATAN  INDIKATOR KINERJA  
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Menyediakan data dan menghimpun 

data/materi Perlindungan Sosial korban 

bencana yang mendapatkan perlindungan 

dan pemulihan pasca bencana 

Jumlah data/materi 

Perlindungan Sosial 

Jumlah data/materi Perlindungan Sosial Data Perlindungan 

Sosial 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
 

1. JABATAN : Kasie Pengolahan Sumber Dana Sosial 

2. TUGAS : Membantu kepala bidang melakasanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dalam menyelenggarakan sebagaian urusan 
Pemerintahan dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu pembinaan, bimbingan, motivasi pengelolaan sumber dana sosial dari 

masyarakat, penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sosial dan penyelenggaraan undian 

3. FUNGSI : 

❖ menyusun rencana dan program kerja sosial; 
❖ memberikan petunjuk kepada bawahan; 

❖ menilai prestasi kerja bawahan; 
❖ mempersiapkan bahan dan data dalam melaksanakan pembinaan, bimbingan, motivasi pengelolaan sumber dana sosial dari 

masyarakat; 

❖ melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bagi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sosial; 
❖ melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bagi penyelenggaraan undian; 

❖ melaksanakan system pengendalian intern; 
❖ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan 

❖ melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 
 

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Terselenggaranya 

pembinaan dan monitoring 

pengelolaan sumber dana 

sosial 

Jumlah penyelenggara pengelolaan 

sumber dana sosial yang dibina 

dan dimonitoring pelaksanaan 

kegiatannya 

 

Cukup jealas  

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
1. JABATAN : Pengelola Pengolahan Sumber Dana Sosial 

2. TUGAS  : Melakukan kegiatan dalam pembinaan, bimbingan, motivasi pengelolaan sumber dana sosial dari masyarakat, penyelenggaraan 

pengumpulan sumbangan sosial dan penyelenggaraan undian  
3. FUNGSI : - 

 

 

SASARAN KEGIATAN  INDIKATOR KINERJA  
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Menyediakan data dan menghimpun 

data/materi pengelolaan sumber dana 

sosial dari masyarakat, penyelenggaraan 

pengumpulan sumbangan sosial dan 

penyelenggaraan undian 

Jumlah data/materi 

pengelolaan sumber dana 

sosial, penyelenggaraan 

pengumpulan sumbangan 

sosial dan penyelenggaraan 

undian 

Jumlah data yang terekam Data Pengolahan 

Sumber Dana Sosial 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
 

1. JABATAN : Kasie Jaminan Sosial 

2. TUGAS : Membantu kepala bidang melakasanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dalam menyelenggarakan sebagaian urusan 

Pemerintahan dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu mempersiapkan bahan dan data dalam melaksanakan jaminan 
sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, pekerja sektor informal dan program keluarga harpan (PKH); 

3. FUNGSI : 

❖ menyusun rencana dan program kerja seksi; 
❖ memberi petunjuk kepada bawahan; 

❖ menilai prestasi kerja bawahan; 
❖ mempersiapkan bahan dan data dalam melaksanakan jaminan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial; 

❖ melaksanakan jaminan sosial kepada pekerja sektor informal; 
❖ melaksanakan program keluarga harpan (PKH); 

❖ melaksanakan sistem pengendalian intern;  
❖ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan 

❖ melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 
 

Terselenggaranya 
pemutakhiran data dan 

penyelenggaran program 
jaminan sosial 

 

1.  Jumlah rekomendasi peserta 
BPJS yang diusulkan 

2.  Jumlah peserta sektor informal 
yang diberi jaminan sosial 

3. Jumlah Keluarga penerima 
bantuan  iuran jaminan 

kesehatan (PBI-JK) yang 

dimonitoring  

 

 
Cukup jelas 

 

 
Terselenggaranya 

fasilitasi Program 
keluarga harapan (PKH) 

 
1. Jumlah keluarga penerima 

program  keluarga harapan 
(PKH) 

2.  Jumlah keluarga penerima 
sasaran  PKH yang dibina 

 
 

Cukup jelas 
 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
 

1. JABATAN : Pengelola Jaminan Sosial 

2. TUGAS  : Melakukan kegiatan dalam menyelenggarakan urusan Jaminan Sosial  
3. FUNGSI : - 

 

 

SASARAN KEGIATAN  INDIKATOR KINERJA  
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Menyediakan data serta  pemutakhiran 

data dan penyelenggaran jaminan sosial 

 

1.  Data rekomendasi peserta 

BPJS yang diusulkan 

2.  Data peserta sektor 

informal yang diberi 

jaminan sosial 

3. Data Keluarga penerima 

bantuan  iuran jaminan 

kesehatan (PBI-JK) yang 

dimonitoring  

4. Data peserta PKH 

Jumlah data yang terekam dan updating data 

yang valid 

Data BPJS, data PBI-JK 

Data PKH 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
 

1. JABATAN : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL  

2. TUGAS : membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Sosial, yang meliputi 
kegiatan fasilitasi pengungsi, bantuan dan Perlindungan Sosial serta melaksanakan pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Sosial. 

3. FUNGSI : 
❖ memverifikasi perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan Pemberdayaan Sosial; 

❖ memimpin penyusunan rencana dan program kerja Pemberdayaan Sosial; 
❖ mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan usaha Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Sosial; 

❖ mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pengungsi dan upaya Perlindungan Sosial; 
❖ mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, pembinaan anak, keluarga dan masyarakat; 

❖ mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesejahteraan anak, remaja (karang taruna), Taruna Siaga 

Bencana (TAGANA), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), lanjut usia terlantar, keluarga dan masyarakat; 
❖ memimpin pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan; 

❖ memimpin pelaksanaan evaluasi, pemantauan dan penyusunan laporan; dan 
❖ mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang dan tugasnya. 

 
 

 

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 
 

Terwujudnya 

Pemberdayaan Sosial 

 

IKM Pelayanan Kelembagaan Sosial  

 

 

 

  

 
 

     ∑ kelembagaan penanganan PMKS  
                              X 100% 

                        ∑ lembaga PMKS 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
 

1. JABATAN : Kasie Pemberdayaan Kelembagaan Sosial 

2. TUGAS : Membantu kepala bidang melakasanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dalam menyelenggarakan sebagaian urusan 
Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial yaitu pembinaan, bimbingan teknis, pemberdayaan, dan monitoring 

kelembagaan dalam rangka pemberdayaan kelembagaan sosial 
3. FUNGSI :  

❖ menyusun rencana dan program seksi; 
❖ merencanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan sosial masyarakat, pembinaan Karang Taruna, Taruna Siaga 

Bencana (Tagana), dan pembinaan organisasi sosial; 
❖ menyusun bahan dan data dalam rangka melaksanakan pembinaan berupa motivasi, bimbingan sosial dan bantuan sosial 

kepada Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Dunia Usaha dan Tenaga Kesejahteraan 

Sosial Kecamatan; 
❖ menentukan petunjuk teknis dan pembinaan terhadap mitra-mitra kerja, pilar-pilar partisipasi masyarakat, dalam kegiatan 

usaha kesejahteraan sosial; 
❖ memberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial masyarakat yang berada 

dilingkungan kurang layak huni/kumuh; 
❖ memberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat yang berada di 

daerah terpencil/komunitas adat terpencil (KAT); 

❖ mengembangkan monitoring terhadap sasaran bidang kelembagaan sosial; 
❖ memberikan petunjuk kepada bawahan; 

❖ menilai prestasi kerja bawahan; 
❖ melaksanakan sistem pengendalian intern; 

❖ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan 
❖ melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 
 

Terlaksananya 

peningkatan kualitas 

kelembagaan sosial 

 

Jumlah pengurus lembaga sosial 

yang mendapat pembinaan 

 

Cukup jelas  

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
1. JABATAN : Pengelola kegiatan  Kelembagaan Sosial 

2. TUGAS  : Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi pemberdayaan kelembagaan 

sosial 
3. FUNGSI : - 

 

 

SASARAN KEGIATAN  INDIKATOR KINERJA  
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Melakukan kegiatan yang meliputi 

penerimaan, pencatatan dan 

pendokumentasian dokumen administrasi 

tentang lembaga sosial  

Jumlah data Lembaga Sosial  Jumlah data Lembaga Sosial  Data Lembaga Sosial  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 
 

 

1. JABATAN : Kasie Pemberdayaan Peran Keluarga 

2. TUGAS : Membantu kepala bidang melakasanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dalam menyelenggarakan sebagaian urusan 
Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial yaitu pembinaan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial dibidang 

peran keluarga dalam rangka pemberdayaan kelembagaan sosial 
3. FUNGSI :  

❖ menyusun rencana dan program kerja seksi; 
❖ memberikan petunjuk kepada bawahan; 

❖ menilai prestasi kerja bawahan; 
❖ mempersiapkan bahan pembinaan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial dibidang peran keluarga (keluarga muda mandiri, 

keluarga bermasalah sosial psikologis, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga rentan); 

❖ melaksanakan sistem pengendalian intern; 
❖ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan 

❖ melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 

 

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 
 

Terlaksananya fasilitasi 

peningkatan kinerja 

Lembaga Konsultasi 

Kesejahteraan Keluarga 

(LK3) 

 

1.  Porsentase kasus berdasarkan 

pengaduan yang ditangani  

2.  Jumlah masyarakat yang dibina 

tentang peran penting keluarga 

dalam mewujudkan 

kesejahteraan  sosial 

 

Cukup jelas  

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
 

1. JABATAN : Pengelola kegiatan  Pemberdayaan Peran Keluarga 

2. TUGAS  : Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi Pemberdayaan Peran 
Keluarga 

3. FUNGSI : - 
 

 

SASARAN KEGIATAN  INDIKATOR KINERJA  
PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN 

SUMBER DATA 

Melakukan kegiatan yang meliputi 

penerimaan, pencatatan dan 

pendokumentasian dokumen administrasi 

tentang Pemberdayaan Peran Keluarga  

Jumlah data aduan / 

konsultasi klien  

Jumlah data aduan / konsultasi klien  Data yang masuk , 

data yang keluar 

tentang peran keluarga  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
 

1. JABATAN : Kasie Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial 

2. TUGAS : Membantu kepala bidang melakasanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dalam menyelenggarakan sebagaian urusan 
Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial yaitu pembinaan, mengkoordinasikan, monitoring dan pengendalian usaha 

Kesejahteraan sosial dibidang kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial dalam rangka pemberdayaan kelembagaan sosial 
3. FUNGSI : 

❖ menyusun rencana dan program kerja seksi; 
❖ memberikan petunjuk kepada bawahan; 

❖ menilai prestasi kerja bawahan; 
❖ mempersiapkan bahan pembinaan dan pengendalian usaha Kesejahteraan social dibidang kepahlawanan, keperintisan dan 

kesetiakawanan social sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

❖ mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan usaha pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga yang berkaitan dengan 
kepahlawanan, keperintisan agar tidak terjadi pembinaan yang tumpang tindih; 

❖ memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan pembinaan teknis; 
❖ mempersiapkan bahan pembinaan kesejahteraan perintis dan keluarga pahlawan; 

❖ melaksanakan sistem pengendalian intern; 
❖ melaksnakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan 

❖ melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 

 
 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 
 

Terlaksananya 

pemberdayaan Veteran, 

dan Perintis 

Kemerdekaan 

 

Jumlah veteran dan perintis 

kemerdekaan yang diberi bantuan 

permakanan 

 
Cukup jelas  

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
 

1. JABATAN : Pengadministrasi  Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial 

2. TUGAS  : Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi Kepahlawanan, Keperintisan 
dan Kesetiakawanan Sosial 

3. FUNGSI : - 
 

 

SASARAN KEGIATAN  INDIKATOR KINERJA  
PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN 

SUMBER DATA 

Melakukan kegiatan yang meliputi 

penerimaan, pencatatan dan 

pendokumentasian dokumen administrasi 

tentang pemberdayaan Veteran, dan 

Perintis Kemerdekaan 

Jumlah data  Jumlah data  Data Veteran, dan 

Perintis Kemerdekaan 

 
 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
 

1. JABATAN : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL  

2. TUGAS : membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang rehabilitasi, yang meliputi kegiatan 
rehabilitasi dan penyantunan penyandang masalah-masalah Sosial, penyandang disabilitas, pembinaan dan pengawasan panti dan 

lembaga-Lembaga Sosial lainnya. 
3. FUNGSI :  

❖ memverifikasi perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan rehabilitasi Sosial; 
❖ mengkoordinasi penyusunan rencana dan program kerja rehabilitasi sosial; 

❖ mengkoordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan penyantunan penyandang masalah-masalah Sosial; 
❖ mengkoordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan penyantunan penyandang disabilitas; 

❖ mengkoordinasi pembinaan dan pengawasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan lembaga-Lembaga Sosial; 

❖ memimpin pelaksanaan koordinasi kegiatan rehabilitasi sosial bersama instansi dan lembaga-Lembaga Sosial; dan 
❖ mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang dan tugasnya. 

 
 

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 
 

Terlaksananya 

pelayanan dan 

rehabilitasi sosial  

 

Persentase PMKS yang memperoleh 

pelayanan dan bantuan rehabilitasi 

sosial 

 

 

 

     ∑ pelayanan dan rehabilitasi PMKS  
                              X 100% 
                ∑ bantuan yang diberikan 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
 

1. JABATAN : Kasie Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 

2. TUGAS : Membantu kepala bidang melakasanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dalam menyelenggarakan sebagaian urusan 
Pemerintahan dibidang Rehabilitasi Sosial yaitu bimbingan teknis, pembinaan, pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas dalam 

rangka Rehabilitasi Sosial 
3. FUNGSI :  

❖ menyusun rencana dan program kerja seksi; 
❖ memberikan petunjuk kepada bawahan; 

❖ menilai prestasi kerja bawahan; 
❖ memberikan bimbingan teknis dalam melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam panti maupun luar panti; 

❖ mempersiapkan data dan bahan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, cacat netra (Penyandang 

Disabilitas Sensorik Netra), cacat tubuh (Penyandang Disabilitas Fisik), cacat mental (Penyandang Disabilitas Intelektual), tuna 
rungu wicara (Penyandang Disabilitas Rungu Wicara), cacat ganda (Penyandang Disabilitas Ganda Berat), dan eks penyandang cacat 

penyakit kronis (Eks Penyandang Disabilitas Penyakit Kronis); 
❖ melaksanakan program pelayanan dalam rangka memotivasi penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat untuk memberikan 

kesempatan yang sama seperti manusia normal lainnya; 
❖ melaksanakan sistem pengendalian intern; 

❖ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan 

❖ melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 
 

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

 

Terlaksananya fasilitasi 

dan pendampingan 

penyandang disabilitas 

dan eks trauma 

 

1.  Jumlah penyandang disabilitas 

dan eks trauma yang difasilitasi 

untuk mengikuti pelatihan 

2.  Jumlah penyandang disabilitas 

dan eks trauma yang diberi 

sosialisasi 

3.  Jumlah penyandang disabilitas 

 berat yang didampingi 

 

Cukup jelas  

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
 

1. JABATAN : Pengadmistrasi  Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 

2. TUGAS  : Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi Rehabilitasi Sosial 
Penyandang Disabilitas 

3. FUNGSI : - 
 

 

SASARAN KEGIATAN  INDIKATOR KINERJA  
PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN 

SUMBER DATA 

Melakukan kegiatan yang meliputi 

penerimaan, pencatatan dan 

pendokumentasian dokumen administrasi 

tentang Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas 

Jumlah data  Jumlah data  Data Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
 

1. JABATAN : Kasie Rehabilitasi Tuna Sosial 

2. TUGAS : Membantu kepala bidang melakasanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dalam menyelenggarakan sebagaian urusan 
Pemerintahan dibidang Rehabilitasi Sosial yaitu bimbingan teknis, pembinaan, pendampingan, koordinasi dan memantau 

perkembangan kondisi Tuna Sosial dalam rangka Rehabilitasi Sosial 
3. FUNGSI :  

❖ menyusun rencana dan program kerja seksi; 
❖ memberikan petunjuk kepada bawahan; 

❖ menilai prestasi kerja bawahan; 
❖ memberikan bimbingan teknis dan pengendalian pemberian bantuan sosial bagi wanita tuna susila, waria, ODHA, gelandangan dan 

pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban narkotika, psikotropika dan zat akditif (NAPZA) serta orang terlantar; 

❖ menyusun rencana dan menentukan pendampingan psikotik terlantar ke Rumah Sakit Jiwa dan korban pasung; 
❖ melaksanakan usaha rehabilitasi tuna sosial, eks psikotik, terlantar dan gelandangan pengemis bekerjasama dengan instansi terkait 

dan lembaga swasta lainnya untuk mengetahui perkembangan selanjutnya; 
❖ melaksanakan koordinasi penanggulangan gelandangan dan pengemis, wanita tuna susila, waria melalui kegiatan penertiban dan 

pemulangan; 
❖ memantau perkembangan kondisi penyandang masalah tuna sosial, eks psikotik, orang terlantar, dan gepeng (gelandangan 

pengemis); 

❖ melaksanakan sistem pengendalian intern; 
❖ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan 

❖ melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 
 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 
 

Terlaksananya fasilitasi, 

pembinaan dan 

penanganan penyandang 

tuna sosial 

 

1.  Jumlah pasien psikotik dan ANABH 

 yang direhabilitasi ke RSBL dan 

 UPT 

2.  Jumlah masyarakat yang diberi 

 sosialisasi tentang penanganan eks 

 WTS, anjal, terlantar dan gepeng 

3.  Jumlah masyarakat yang diberi 

 sosialisasi tentang penanganan 

 korban psikotik berbasis keluarga 

 
Cukup jelas  

 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 
 

 

1. JABATAN : Pengadmistrasi  Rehabilitasi Tuna Sosial 
2. TUGAS  : Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi Rehabilitasi Tuna Sosial  

3. FUNGSI : - 
 

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Melakukan kegiatan yang meliputi 

penerimaan, pencatatan dan 

pendokumentasian dokumen administrasi 

tentang Rehabilitasi Tuna Sosial 

Jumlah data  Jumlah data  Data Rehabilitasi Tuna 

Sosial  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
 

1. JABATAN : Kasie Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia 

2. TUGAS : Membantu kepala bidang melakasanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dalam menyelenggarakan sebagaian urusan 
Pemerintahan dibidang Rehabilitasi Sosial yaitu  pembinaan, koordinasi, perencanaan, penentuan  dan evaluasi dalam rangka 

Rehabilitasi Sosial 
3. FUNGSI :  

❖ menyiapkan bahan dan data guna penyusunan rencana kegiatan dan program kerja rehabilitasi anak dan lansia; 
❖ melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka rehabilitasi anak dan lansia (bayi dibuang dan lansia terlantar); 

❖ melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga sosial/LKSA dalam pelaksanaan rehabilitasi anak dan lansia; 
❖ meningkatkan pelayanan anak di dalam dan di luar Lembaga Sosial (LKSA); 

❖ menyusun rencana dan menentukan proses perijinan pendirian LKSA; 

❖ menyusun rencana dan menentukan proses pengajuan Adopsi; 
❖ merencanakan dan menentukan sosialisasi ABH dan memfasilitasi kasus ABH, Anjal dan anak terlantar; 

❖ merencanakan dan menentukan evaluasi, pemantauan dan pengawasan serta penyusunan laporan atas pelaksanaan rehabilitasi 
anak dan lansia; dan 

❖ melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial sesuai dengan bidang dan 
tugasnya. 

 

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 
 

Terlaksananya 

peningkatan kualitas 

pelayanan dan 

penanganan penghuni 

panti (LKSA) 

 

1.  Jumlah penghuni panti yang 

diberi bantuan 

2.  Jumlah masyarakat lanjut usia 

yang dibantu dan ditangani 

 

Cukup jelas  

 

 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
 

1. JABATAN : Pengadmistrasi  Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia 

2. TUGAS  : Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi Rehabilitasi Anak dan Lanjut 
Usia  

3. FUNGSI : - 
 

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Melakukan kegiatan yang meliputi 

penerimaan, pencatatan dan 

pendokumentasian dokumen administrasi 

tentang Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia 

Jumlah data  Jumlah data  Data Rehabilitasi Anak 

dan Lanjut Usia 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
 

1. JABATAN : KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN  

2. TUGAS : membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang penanganan fakir miskin. 
3. FUNGSI :  

❖ menverifikasi bahan dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir 
miskin pedesaan;  

❖ menverifikasi bahan dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir 
miskin perkotaan;  

❖ menverifikasi bahan dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir 
miskin pesisir dan pulau-pulau kecil;  

❖ mengkoordinasi pelaksanaan identifikasi, verifikasi, validasi, dan dan pemetaan fakir miskin cakupan kabupaten;  

❖ mengkoordinasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin; dan  
❖ mengkoordinasi pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

 
 

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 
 

Meningkatnya pelayanan 

dan pemberdayaan fakir 

miskin 

 

Persentase fakir miskin yang 

dibantu dan ditangani 

 

 
Cukup jelas  

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
 

1. JABATAN : Kasie Identifikasi dan Pendataan 

2. TUGAS : Membantu kepala bidang melakasanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dalam menyelenggarakan sebagaian urusan 
Pemerintahan dibidang Penaganan Fakir Miskin yaitu penentuan kreteria, identifikasi, verifikasi, validasi, dan pemetaan dalam rangka 

penanganan fakir miskin 
3. FUNGSI :  

❖ menyusun rencana dan program kerja seksi; 
❖ menyusun dan menentukan kriteria fakir miskin di tingkat kabupaten; 

❖ merencanakan dan menentukan pelaksanaan identifikasi, verifikasi, validasi, dan pemetaan fakir miskin cakupan kabupaten;  
❖ menyusun rencana, mengembangkan, dan menentukan pelaksanaan penguatan kapasitas bagi Potensi Sumber Kesejahteraan 

Sosial (PSKS) dalam rangka identifikasi, verifikasi, validasi, supervisi, pemetaan, dan pengelolaan penanganan fakir miskin; 

❖ menyusun data dan menentukan fakir miskin by name by address dengan ketetapan Bupati; 
❖ menyusun bahan dan membuat konsep pelaporan pelaksanaan identifikasi, verifikasi, validasi, supervisi, pemetaan, dan penguatan 

kapasitas;  
❖ menyusun rencana dan melaksanakan supervisi pelaksanaan identifikasi dan pemetaan fakir miskin; dan 

❖ melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang dan tugasnya. 
 
 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 
 

Terselenggaranya 

pemutakhiran data 

penyandang masalah 

kesejahteraan sosial 

 

Porsentase pemutakhiran data 

PMKS  

 
Cukup jelas  

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
 

 

1. JABATAN : Pengelola kegiatan Identifikasi dan Pendataan  
2. TUGAS  : Melakukan kegiatan dalam menyelenggarakan urusan pemutakhiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial  

3. FUNGSI : - 
 

 

SASARAN KEGIATAN  INDIKATOR KINERJA  
PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN 

SUMBER DATA 

Menyediakan data serta  pemutakhiran 

data penyandang masalah kesejahteraan 

sosial 

Jumlah data PMKS yang 

sudah terupdeting dan 

sudah diverifikasi 

Jumlah data yang terekam dan updating data 

yang valid 

Data PMKS 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
 

1. JABATAN : Kasie Pendampingan dan Pemberdayaan 

2. TUGAS : Membantu kepala bidang melakasanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dalam menyelenggarakan sebagaian urusan 
Pemerintahan dibidang Penaganan Fakir Miskin yaitu pendampingan, perencanaan, supervisi, pelaporan, bimbingan teknis dalam 

rangka penanganan fakir miskin 
3. FUNGSI :  

❖ menyusun rencana dan program kerja seksi; 
❖ mengkaji bahan dan data serta membuat konsep kebijakan/pedoman/prosedur pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan 

penanganan fakir miskin; 
❖ merencanakan dan melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan penanganan fakir miskin; 

❖ membuat konsep dan mengembangkan supervisi pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan penanganan fakir miskin; 

❖ menyusun bahan dan membuat konsep pelaporan pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan penanganan fakir miskin; 
❖ menyusun rencana dan menentukan pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan; dan 

❖ melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang dan tugasnya. 
 

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 
 

Terlaksananya fasilitasi 

pengelolaan dan 

penyaluran bantuan 

sosial 

 

1.  Jumlah fakir miskin yang 

memperoleh bantuan  

2.  Jumlah perangkat desa/kel., 

toga tomas yang dibina dan 

diberi penyuluhan 

 

Cukup jelas  

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
 

1. JABATAN : Pengadmistrasi  Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin 

2. TUGAS  : Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi Pendampingan dan 
Pemberdayaan Fakir Miskin  

3. FUNGSI : - 
 

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Melakukan kegiatan yang meliputi 

penerimaan, pencatatan dan 

pendokumentasian dokumen administrasi 

tentang Pendampingan dan Pemberdayaan 

Fakir Miskin 

Jumlah data  Jumlah data  Data Pendampingan 

dan Pemberdayaan 

Fakir Miskin 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
 

1. JABATAN : Kasie Pengelolaan dan Penyalur Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial 

2. TUGAS : Membantu kepala bidang melakasanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dalam menyelenggarakan sebagaian urusan 
Pemerintahan dibidang Penaganan Fakir Miskin yaitu mengkaji ulang, sistem pengelolaan, bimbingan teknis, supervise, pelaporan 

dalam rangka penanganan fakir miskin  
3. FUNGSI :  

❖ menyusun rencana dan program kerja seksi; 
❖ mengkaji ulang dan menentukan bahan dan data fakir miskin calon penerima bantuan stimulan; 

❖ menyusun rencana dan menentukan pelaksanaan pengelolaan penyaluran  bantuan stimulan; 
❖ membuat konsep dan menentukan kebijakan penataan lingkungan sosial; 

❖ membuat konsep dan mengembangkan supervisi pelaksanaan penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial; 

❖ menyusun bahan dan menentukan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial; 
❖ menyusun rencana dan melaksanakan bimbingan teknis penyaluran bantuan stimulan; dan  

❖ melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang dan tugasnya. 
 

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 
 

Terlaksananya 

pendampingan dan 

pemberdayaan keluarga 

fakir miskin 

 

1.  Jumlah fakir miskin calon 

penerima  bantuan stimulan 

yang diberi penyuluhan tentang 

penyelengaaraan kesejahteraan 

sosial 

2.  Jumlah fakir miskin yang 

mendapatkan pembinaan 

 

Cukup jelas  

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
 

 

1. JABATAN : Pengelola kegiatan Pengelolaan dan Penyalur Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial  
2. TUGAS  : Melakukan kegiatan dalam menyelenggarakan urusan pemutakhiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial  

3. FUNGSI : - 
 

 

SASARAN KEGIATAN  INDIKATOR KINERJA  
PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN 

SUMBER DATA 

Menyediakan data serta  pendampingan 

dan pemberdayaan keluarga fakir miskin 

Jumlah data calon penerima 

bantuan stimulan 

Jumlah data calon penerima bantuan stimulan Data PMKS 

 

 


