
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1. JABATAN : KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

2. TUGAS : membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Sosial dan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

3. FUNGSI : a. penyusunan rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Dinas;  

b. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak dan pelayanan 

rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan, pemberdayaan sosial dan kepahlawanan, 

serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;  

c. pengoordinasian pelaksanaan program di bidang perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial, 

perlindungan dan jaminan sosial, penanganan, pemberdayaan sosial dan kepahlawanan, serta pemberdayaan 

perempuan dan kesetaraan gender;  

d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan anak dan pelayanan 

rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan, pemberdayaan sosial, dan kepahlawanan 

serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;  

e. pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi 

sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan pemberdayaan sosial dan kepahlawanan, serta 

pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;  

f. pengelolaan kawasan tertentu dengan ditetapkan Keputusan Bupati;  

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan  

h. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

 



 

 

Sasaran / Kinerja Utama Indikator Kinerja Penjelasan / Formulasi Penghitungan Sumber Data 

1 2 3 4 

Meningkatnya kualitas dan 
jangkauan pelayanan sosial 

Persentase PPKS Mandiri                                         

                            
      

Dinas Sosial, 
P3A 

Meningkatnya peran serta 
perempuan dalam pembangunan 

Indeks Pembangunan 
Gender 

Data diambil dari BPS BPS Kab. 
Lumajang 

Meningkatnya kesejahteraan PPKS Persentase PPKS yang 
terpenuhi kebutuhan dasar 

                                               
                        

                            
      

Dinas Sosial, 
P3A 

Meningkatnya jumlah dan peran 

Potensi Sumber Kesejahteraan 

Sosial (PSKS) 

Persentase Peningkatan 
jumlah PPKS yang berperan 

dalam penanganan PPKS 

                                      

           
      

Dinas Sosial, 
P3A 

Meningkatnya Pemberdayaan 

Perempuan 

Indeks Pemberdayaan 

Gender 
 

Data diambil dari BPS BPS Kab. 

Lumajang 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1. JABATAN : SEKRETARIS 

2. TUGAS : merencanakan, melaksanakan,  mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program,   

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional 

kepada semua unsur di lingkungan Dinas berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 

3. FUNGSI : a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;  

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;  

c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;  

d. pengelolaan urusan rumah tangga;  

e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;  

f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;  

g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;  

h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan 

Dinas 

i. pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana;  

j. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;  

k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;  

l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan;  

m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan  

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

 



 

Sasaran / Kinerja Utama Indikator Kinerja Penjelasan / Formulasi Penghitungan Sumber Data 

1 2 3 4 

Meningkatnya Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Persentase fasilitasi 

dokumen Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 

                                      
                               

                                              
                               

      

Dinas Sosial, 

P3A 

Meningkatnya Adminitrasi 
Keuangan Perangkat Daerah 

Persentase fasilitasi 
Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

                                                      

                                                              
      

Dinas Sosial, 
P3A 

Meningkatnya 

Pengadministrasian 

Kepegawaian Perangkat Daerah 

Persentase fasilitasi 
Administrasi 
Kepegawaian PD 

                                           

                                                   
      

Dinas Sosial, 
P3A 

Meningkatnya  Adminitrasi 

Umum Perangkat Daerah 

Persentase fasilitasi 

Administrasi Umum PD 

                                   

                                           
      

Dinas Sosial, 

P3A 

Meningkatnya Pengadaan 

Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

Persentase fasilitasi 

pengadaan BMD 

                             

                                     
      

Dinas Sosial, 

P3A 

Meningkatnya  Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

Persentase fasilitasi 
penyediaan jasa 
penunjang operasional 

kantor 

                                                            

                                               
                     

      
Dinas Sosial, 
P3A 



Sasaran / Kinerja Utama Indikator Kinerja Penjelasan / Formulasi Penghitungan Sumber Data 

Meningkatnya  Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

Persentase fasilitasi 

pemeliharaan BMD 

                                

                                        
      

Dinas Sosial, 

P3A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1. JABATAN : KA.SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

2. TUGAS : merencanakan, melaksanakan,  mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program,   

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional 

kepada semua unsur   

di lingkungan Dinas berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 

3. FUNGSI : a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

   b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan dinas; 

   c. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan; 

   d. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana; 

   e. melakukan administrasi kepegawaian; 

   f. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit; 

   g. melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris; 

   h. melakukan surat menyurat dan pengarsipan; 

   i. melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan; 

   j. melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan; 

   k. melakukan pengukuran Index kepuasan masyarakat/IKM; 

   l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan; 

m. menyusun laporan pelaksanaan kinerja SPM Bidang Sosial; 
   n. memberikan saran dan  pertimbangan kepada sekretaris; 

   o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. 

 



  Sasaran/Kinerja 
Utama 

Indikator Kinerja  Penjelasan / Formulasi Penghitungan 
Sumber 

Data 

1 2 3 4 

Meningkatnya 
Pengadaan pakaian 

dinas beserta atribut 
kelengkapannya laporan 
DUK, kenaikan pangkat 

dan pensiun, 
pemuktahiran data 
SIMAK, rekapitulasi 

presensi online 

jumlah jenis pakaian 

dinas, kenaikan 
pangkat dan pensiun, 
pemuktahiran data 

SIMAK, rekapitulasi 
presensi online yang 
disediakan 

 
                                                        

                                                                 
                                            

                                                          
                                                     

                          

      

Dinas 
Sosial, 

P3A 

Meningkatnya 

Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/ 
penerangan bangunan 

Jumlah jenis 

komponen instalasi 
Listrik/Penerangan 
yang disediakan 

                                                            

                                                                                
      

Dinas 

Sosial, 
P3A 

Penyediaan Bahan 
Logistik kantor 

Jumlah jenis bahan 
logistik kantor yang 

disediakan 

 
                                            

                                                               
      

Dinas 
Sosial, 
P3A 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 

Penggadaan 

Jumlah jenis barang 
cetakan yang 

disediakan 

 
                                     

                                                        
     

Dinas 
Sosial, 

P3A 



  Sasaran/Kinerja 
Utama 

Indikator Kinerja  Penjelasan / Formulasi Penghitungan 
Sumber 

Data 

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

Jumlah jenis bahan 
bacaan yang 

disediakan 

 
                                    

                                                      
      

Dinas 
Sosial, 
P3A 

Fasilitasi Kunjungan 

Tamu 

Jumlah fasilitasi 

kunjungan tamu 

 
                                            

                                                                
      

Dinas 
Sosial, 

P3A 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah fasilitasi 
rakor SKPD 

 
                             

                                                
      

Dinas 
Sosial, 

P3A 

Pengadaan Peralatan 
dan mesin lainnya 

Jumlah jenis alat dan 
mesin lain yang 

disediakan 

 
                                          

                                                             
      

Dinas 
Sosial, 

P3A 

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah fasilitasi jasa 
surat menyurat 

 
                                               

                                                                  
      

Dinas 

Sosial, 
P3A 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

jumlah rekening yang 

dibayar 

 
                       

                                         
      

Dinas 

Sosial, 
P3A 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah fasilitasi jasa 

pelayanan umum 
kantor 

 
                                                      

                                                                        
      

Dinas 

Sosial, 
P3A 



  Sasaran/Kinerja 
Utama 

Indikator Kinerja  Penjelasan / Formulasi Penghitungan 
Sumber 

Data 

Pemeliharaan/Rehab 
gedung kantor dan 

bangunan lainnya 

Jumlah gedung 

kantor dan bangunan 
lainnya yang 
dipelihara 

 
                                                   

                                                                      
      

Dinas 
Sosial, 
P3A 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, 

dan Perizinan 
kendaraan Dinas 
Operasional atau 

Lapangan 

Jumlah kendaraan 
dinas 
operasional/lapangan 

yang dipelihara 

 
                                                     

                                                                        
      

Dinas 

Sosial, 
P3A 

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin lainnya 

Jumlah jenis 

peralatan dan mesin 
lain yang dipelihara 

 
                                               

                                                                  
      

Dinas 

Sosial, 
P3A 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1. JABATAN : PERENCANA MUDA 

2. TUGAS : merencanakan, melaksanakan,  mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program 

serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur  di lingkungan Dinas 

berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 

3. FUNGSI : a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan; 

   b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Penyusunan 
Program Evaluasi dan Pelaporan; 

   c. melaksanakan pengolahan data program, kegiatan dan anggaran; 

   d. melaksanakan penyusunan perencanaan program/ kegiatan dinas; 

   e. melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk 
operasional kegiatan, dan revisi anggaran; 

   f. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP); 
   g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan; 

   h. mengkoordinasikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan di masing-masing bidang; 

   i. memberikan saran dan  pertimbangan kepada sekretaris; 

   j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. 

 
 

  



 

  Sasaran/Kinerja 
Utama 

Indikator Kinerja  Penjelasan / Formulasi Penghitungan 
Sumber 

Data 

1 2 3 4 

Meningkatnya 
Koordinasi Penyusunan 

dan laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi kinerja SKPD 

Jumlah dokumen 

LAKIP 

 
                            

                                               
      

 

Dinas 
Sosial, 
P3A 

Meningkatnya Evaluasi 

Kinerja Perangkat 
Daerah, Survei 
Kepuasan Masyarakat 

dan laporan aduan 
masyarakat online, 

updating data dan 
kegiatan OPD pada 
website 

Jumlah jenis 

dokumen evaluasi 
kinerja SKPD 

 
                                   

                                                               
                                                            

                                                                      
                                                  

                                                       

      

Dinas 
Sosial, 

P3A 

 

  



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

1. JABATAN : PENGADMINISTRASI UMUM 

2. TUGAS : a. Menerima pengunjung yang datang ke Dinsos 

b. Menanyakan keperluan pengunjung apakah dia memerlukan pelayanan atau bertamu 

c. Meminta pengunjung yang memerlukan pelayanan untuk mencatat data dan keperluan mereka di Buku 

Informasi 

d. Meminta pengunjung yang bertamu untuk mengisi Buku Tamu 

e. Memberikan informasi sesuai kebutuhan pengunjung 

f. Menanyakan dan mencatat di Buku Informasi tentang tingkat keterselesaikannya urusan 

g. Menanyakan dan mencatat di Buku Informasi tentang tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan yang 

mereka terima 

h. .melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



 

  Sasaran/Kinerja Utama Indikator Kinerja  Penjelasan / Formulasi Penghitungan 
Sumber 

Data 

1 2 3 4 

Meningkatnya pengunjung 
yang datang ke Dinsos; 

Jumlah pengunjung 
yang datang ke 

Dinsos 

 
                                  

                      
      

 

 

Dinas 
Sosial 

Meningkatnya jumlah tamu yg 
datang ke Dinsos 

Jumlah tamu yang 
datang ke Dinsos 

 
                            

                
      

 
 

Dinas 

Sosial 

Meningkatnya pengunjung 
yang mencatatkan data 

mereka di Buku Informasi 

Jumlah pengunjung 

yang mencatat data 
mereka di Buku 
Informasi 

 
                                                   

                       
      

 
Dinas 
Sosial 

Meningkatnya Tamu yang 
mengisi Buku Tamu 

Jumlah Tamu yang 
mengisi Buku Tamu  

                            

              
      

 

Dinas 

Sosial 

Meningkatnya informasi yang 

diberikan kepada pengunjung 

Jumlah jenis 
informasi yg 

dibutuhkan 
pengunjung 

                            

              
      

Dinas 
Sosial 

Meningkatnya jumlah 
pengunjung yang urusannya 

selesai 

Jumlah pengunjung 
yang terselesaikannya 

urusan  

                                  

                    
      

Dinas 
Sosial 

Meningkatnya jumlah 
pengunjung yang puas 

terhadap pelayanan yang 
mereka terima 

Jumlah pengunjung 
yang menyatakan 

puas dan tidak puas  

                                                  

                    
      

Dinas 
Sosial 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1 JABATAN : Pengadministrasi Persuratan 

2 TUGAS : a. Menerima dan mengagendakan surat masuk 

b. Mendistribusikan surat masuk sesuai disposisi dari pimpinan 

c. Mengagendakan surat keluar dan mengirimkannya sesuai alamat surat 

d. Mencatat agenda kegiatan kantor pada papan agenda 

e. Melakukan penggandaan surat atau dokumen kantor 

f. Mengelompokkan arsip aktif dan tidak aktif 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sasaran/Kinerja 
Utama 

Indikator Kinerja  Penjelasan / Formulasi Penghitungan 
Sumber 

Data 

1 2 3 4 

Meningkatnya surat 

masuk yang 
diagendakan 

Jumlah surat yang 
diagendakan  

 
                              

                  
      

 

 
Dinas 

Sosial 

Meningkatnya 
pendistribusian surat 

masuk sesuai dengan 
disposisi 

Jumlah surat yang 
didistribusikan 
sesuai disposisi 

 
                                             

                                      
      

Dinas 
Sosial 

Meningkatnya surat 
keluar yg 

diagendakan  

Jumlah surat 
keluar yang 

diagendakan  

 
                              

                         
      

 
Dinas 
Sosial 

Meningkatnya 

kegiatan kantor yang 
tercatat pada papan 
agenda 

Jumlah kegiatan 

kantor yang 
tercatat pada 
papan agenda 

                                                

                       
      

 

Dinas 

Sosial 

Meningkatnya surat 
/dokumen kantor 

yang digandakan 

Jumlah surat atau 
dokumen kantor 

yang digandakan 

                                          

                           
      

Dinas 
Sosial 

Meningkatnya arsip 

yang sudah 
dikelompokkan 

Jumlah arsip yang 
dikelompokkan 

                         

             
      

Dinas 

Sosial 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1 JABATAN : Pengadministrasi Umum 

2 TUGAS : a. Mengatur ketertiban pengunjung di Kantor Dinas Sosial 

b. Menjaga keamanan di lingkungan Dinas Sosial 

c. Menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan Kantor Dinas Sosial baik di dalam maupun di luar 

ruangan 

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sasaran/Kinerja Utama Indikator Kinerja  Penjelasan / Formulasi Penghitungan 
Sumber 

Data 

1 2 3 4 

Meningkatnya jumlah 
pengunjung di Kantor Dinas 
Sosial yang tertib 

Jumlah pengunjung yang 

tertib 

 
                         

            
      

 

Dinas 
Sosial 

Meningkatnya jumlah 
pengunjung dan pegawai 

yang menyatakan aman 

Jumlah pengunjung dan 
pegawai yang 

menyatakan aman 

 
                                            

                                  
      

 
Dinas 

Sosial 

Meningkatnya kebersihan 
dan keindahan di 
lingkungan kantor Dinas 

Sosial baik di dalam maupun 
di luar ruangan 

Jumlah area yang bersih 
dan indah di lingkungan 

Kantor Dinas Sosial 

                                 

                      
      

 

Dinas 
Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1 JABATAN : Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris 

2 TUGAS : a. Membuat laporan barang inventaris bulanan 

b. Membuat laporan barang inventaris semesteran 

c. Membuat laporan rencana kebutuhan barang unit pertahun 

d. Membuat laporan rencana pemeliharaan barang unit pertahun 

e. Melakukan stock opname tiap bulan 

f. Membuat laporan penyimpanan barang rusak / tidak terpakai 

 

3 FUNGSI :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sasaran/Kinerja 
Utama 

Indikator Kinerja  Penjelasan / Formulasi Penghitungan 
Sumber 

Data 

1 2 3 4 

Meningkatnya ketertiban 
dan keakuratan laporan 

barang inventaris 
bulanan 

Jumlah laporan barang 
inventaris bulanan yg 
dibuat 

 
                                             

                                
      

 

 
Dinas 

Sosial 

Meningkatnya ketertiban 
dan keakuratan laporan 

barang inventaris 
semesteran 

Jumlah laporan barang 
inventaris semesteran yg 
dibuat 

 
                                                

                                
      

 

Dinas 
Sosial 

Meningkatnya ketertiban 

dan keakuratan laporan 
barang inventaris 
tahunan 

Jumlah laporan barang 
inventaris tahunan yg 

dibuat 

 
                                            

                                  
      

 
Dinas 

Sosial 

Meningkatnya 
keakuratan pemetaan 
inventaris barang 

Jumlah pemetaan 
inventaris barang yg 
dilakukan 

                                        

                                                      
      

 

Dinas 
Sosial 

Meningkatnya 

keakuratan laporan 
rencana kebutuhan 
barang , Daftar 

kebutuhan barang, Hasil 
pengadaan barang 

Jumlah laporan rencana 
kebutuhan barang , 

Daftar kebutuhan 
barang, Hasil pengadaan 
barang yg dibuat 

                                                           
                                 

                                
      

Dinas 

Sosial 

Meningkatnya 
keakuratan stock 
opname tiap 6 bulan 

sekali 

Jumlah laporan stock 
opname yg dlakukan 

                                     

                                         
      

Dinas 
Sosial 

Meningkatnya 

keakuratan laporan 
penyimpanan barang 
rusak / tidak terpakai 

Jumlah laporan barang 
rusak /tidak terpakai 

                                  

                 
      

Dinas 

Sosial 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1 JABATAN : ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH 

2 TUGAS : a. menyusun rencana kerja;  

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;  

c. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional 

kegiatan, dan revisi anggaran;  

d. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;  

e. melakukan urusan perbendaharaan, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;  

f. melakukan urusan gaji pegawai;  

g. melakukan administrasi keuangan;  

h. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;  

i. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain);  

j. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian 

tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;  

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan  

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

    

 

 

 



 

 

NO Sasaran/Kinerja Utama Indikator Kinerja Penjelasan / Formulasi Penghitungan 
Sumber 

Data 

 1 2 3 4 

1 
Meningkatnya kualitas rencana 

program kerja dan anggaran sub 

bagian keuangan pertahun 

Jumlah rencana 

program kerja dan 

anggaran sub bagian 

keuangan pertahun 

                                                        

                                                               

      

 

Dinas Sosial 

2 
Meningkatnya Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN perbulan 

Jumlah ASN terlayani 

gaji dan tunjangan 

perbulan 

                                   

                                           
      

 

Dinas Sosial 

3 
Meningkatnya Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas 

ASN perbulan 

Jumlah fasilitasi 

administrasi 

pelaksanaan tugas 

ASN perbulan 

                                               

                                          
      

 

Dinas Sosial 

4 Meningkatnya Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi SKPD 

perbulan 

Jumlah Dokumen 

Akuntansi SKPD 

perbulan 

                               

                                     
      

 

Dinas Sosial 

5 Meningkatnya Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD 

Jumlah jenis Laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun 

                                     

                                    
      

 

Dinas Sosial 



NO Sasaran/Kinerja Utama Indikator Kinerja Penjelasan / Formulasi Penghitungan 
Sumber 

Data 

6 
Meningkatnya Pengelolaan dan 

Penyiapan Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan persemester 

Jumlah Laporan 

Tanggapan 

pemeriksaan 

persemester 

 

                               

                                     
      

 

Dinas Sosial 

7 Meningkatnya Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan,Triwulanan dan 

Semesteran SKPD 

 

Jumlah Jenis 

Laporan Keuangan 

perbulan, pertriwulan 

dan persemester  

 

 

                         

                         
      

 

 

Dinas Sosial 

 

8 
Meningkatnya Penyusunan 

Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi Anggaran 

perbulan 

 

Jumlah Jenis 

Laporan Jumlah 

Analisa Prognosis 

yang dibuat  perbulan 

 

 

                         

                           
      

 

 

Dinas Sosial 

9 Meningkatnya Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD pertahun 

Jumlah jenis 

dokumen RKA-SKPD 

pertahun 

                       

                        
      

 

Dinas Sosial 

10 
Meningkatnya Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD pertahun 

Jumlah jenis 

penyusunan 

dokumen perubahan 

RKA-SKPD pertahun 

                                            

                                             
      

 

Dinas Sosial 



NO Sasaran/Kinerja Utama Indikator Kinerja Penjelasan / Formulasi Penghitungan 
Sumber 

Data 

11 Meningkatnya Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

perbulan 

Jumlah fasilitasi jasa 

pelayanan umum 

kantor perbulan 

                                       

                                  
      

 

Dinas Sosial 

12 Meningkatnya Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD perbulan 

Jumlah fasilitasi 

rakor SKPD perbulan 

                       

                  
      

 

Dinas Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1 JABATAN : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL 

2 TUGAS : merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan 

Rehabilitasi Sosial. 

3 FUNGSI : a. penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial;  

b. penyusunan rencana kerja perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial;  

c. penyusunan kebijakan teknis perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial 

anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak 

korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;  

d. penetapan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan 

perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, 

penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup 

anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta 

partisipasi masyarakat;  

e. pelaksanaan upaya-upaya teknis terciptanya keterpaduan, sinkronisasi pembinaan, penyuluhan, dan 

pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan 

lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan 

kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban 

kekerasan serta partisipasi masyarakat;  

f. pelaksanaan upaya pengembangan pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan 



hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, 

penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan 

kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi 

masyarakat;  

g. pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam kegiatan pembinaan, penyuluhan, 

dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan 

lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan 

kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban 

kekerasan serta partisipasi masyarakat;  

h. pelaksanaan evaluasi kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, 

tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan 

dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan 

terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;  

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;  

j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;  

k. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas. 

 

 

 

 

 

 



 

No Sasaran/Kinerja 

Utama 

Indikator 

Kinerja 

Utama 

Penjelasan / Formulasi Penghitungan Sumber Data 

 1 2 3 4 

1 Meningkatnya jumlah 

PPKS mandiri secara 

fisik 

Persentase 

PPKS 

mandiri 

secara fisik  

                                                          

                                            
      

 

Data DTKS 2022 

dan Bidang 

Perlindungan Anak 

dan Pelayanan 

Rehabilitasi Sosial 

2  

Meningkatnya 

Kesejahteraan PPKS 

(Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial) 

 

Persentase 

PPKS 

(Penyandang 

Disabilitas 

Terlantar, 

Anak 

Terlantar, 

Lanjut Usia 

Terlantar, 

serta 

Gelandangan 

Pengemis di 

Luar Panti 

Sosial) 

 

                                                         
                    

                                                             
                    

      

 

Data DTKS 2022 

dan Bidang 

Perlindungan Anak 

dan Pelayanan 

Rehabilitasi Sosial 

 



3 Meningkatnya 

Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial 

(PPKS) lainnya Bukan 

Korban HIV/Aids dan 

Napza di Luar Panti 

Sosial yg mendapat 

rehabilitasi sosial 

Persentase 

Pemerlu 

Pelayanan 

Kesejahteraa

n Sosial 

(PPKS) 

lainnya 

Bukan 

Korban 

HIV/Aids dan 

Napza di 

Luar Panti 

Sosial yg 

mendapat 

rehabilitasi 

sosial 

                                                                 
                    

                                                                 
                    

      

 

Data DTKS 2022 

dan Bidang 

Perlindungan Anak 

dan Pelayanan 

Rehabilitasi Sosial  

4 Meningkatnya 

kualitas rencana 

kerja,anggaran dan 

KAK Bidang Rehsos 

Jumlah 

rencana 

kerja,anggara

n dan KAK 

Bidang 

Rehsos yang 

dibuat 

                                       
                   

 

                                                      
                       

      

Bidang 

Perlindungan Anak 

dan Pelayanan 

Rehabilitasi Sosial  

5.  Meningkatnya 

Pelayanan PPT-PPA 

Jumlah 

pelayanan 

PPT-PPA 

yang 

dilakukan 

                     
 

                      
      

Bidang 

Perlindungan Anak 

dan Pelayanan 

Rehabilitasi Sosial 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1 JABATAN : PENYULUH SOSIAL MUDA SUB SUBSTANSI PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK 

2 TUGAS : a. menyusun rencana kerja dan anggaran serta kerangka acuan kerja perlindungan anak dan pelayanan 

rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia; 

   b. menyusun program dan kegiatan perlindungan anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut 

Usia; 

   c. menyusun pedoman penyelenggaraan perlindungan anak  dan pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut 

usia; 

   d. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial  

anak dan lanjut usia; 

   e. menyusun pedoman penyelenggaraan perlindungan anak  dan pelayanan rehabilitasi sosial anak dan 

lanjut usia; 

   f. melaksanakan pendataan, verifikasi dan validasi data perlindungan anak dan data pelayanan rehabiltasi 

anak dan lanjut usia; 

   g. memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial  anak 

dan lanjut usia,; 

   h. menyediakan tenaga ahli dalam penanganan anak korban kekerasan dan korban tindak pidana 

perdagangan anak; 

   i. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar 

Operasional dan Prosedur perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia; 



   j. melaksanakan pengembangan  perlindungan anak dan Pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak dan lanjut 

usia; 

   k. melaksanakan pencegahan dan penanganan anak rentan, kekerasan  terhadap anak, kekerasan  tindak 

pidana perdagangan orang dan anak berhadapan  dengan hukum; 

   l. melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perlindungan anak dan pelayanan 

rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia; 

   m. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan 

Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugasnya; 

   n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan 

Rehabilitasi Sosial. 



3. FUNGSI   : 

NO Sasaran/Kinerja 

Utama 
Indikator Kinerja Utama Penjelasan / Formulasi Penghitungan Sumber Data 

1 2 3 4 5 

1 Meningkatnya Kualitas 

Rencana kerja dan 

anggaran serta 

Kerangka Acuan Kerja 

pelayanan dan 

rehabilitasi sosial  bagi 

lanjut usia dan  anak  

terlantar 

Jumlah Rencana kerja 

dan anggaran serta 

Kerangka Acuan Kerja 

pelayanan dan rehabilitasi 

sosial  bagi lanjut usia dan 

anak  terlantar 

                                                        
                              

                                                                
                      

      

 

Bidang 

Perlindungan 

Anak dan 

Pelayanan 

Rehabilitasi 

Sosial 

2 

Meningkatnya lansia 

dan anak terlantar yg 

menerima paket 

permakanan 

Jumlah lansia dan anak 

terlantar yg menerima 

paket permakanan  

                                                        

                                   
      

 

Bidang 

Perlindungan 

Anak dan 

Pelayanan 

Rehabilitasi 

Sosial 

3 

Meningkatnya lansia 

dan anak terlantar yg 

menerima layanan 

kedaruratan 

Jumlah lansia dan anak  

terlantar yg menerima 

layanan kedaruratan 

                                                           

                                   
      

 

Bidang 

Perlindungan 

Anak dan 

Pelayanan 

Rehabilitasi 

Sosial 



4 

Meningkatnya lansia 

dan anak terlantar yg 

menerima bahan 

sandang 

Jumlah lansia dan anak 

terlantar yg menerima 

bahan sandang 

                                                       

                                    
      

Bidang 

Perlindungan 

Anak dan 

Pelayanan 

Rehabilitasi 

Sosial 

5 
Meningkatnya 

Bimbingan 

Fisik,mental,spiritual 

dan sosial  bagi lansia 

dan anak terlantar 

Jumlah lansia dan anak 

terlantar yang 

mendapatkan bimbingan 

fisik spiritual dan sosial  

bagi lansia dan anak 

terlantar 

                                                                    
              

                                    
      

Bidang 

Perlindungan 

Anak dan 

Pelayanan 

Rehabilitasi 

Sosial 

6 Meningkatnya 

pendataan, verifikasi 

dan validasi data 

lanjut usia dan anak 

terlantar BNBA per 

Desa per Kecamatan 

pertahun  

Jumlah pendataan, 

verifikasi dan validasi data 

lanjut usia dan anak 

terlantar BNBA per Desa 

per Kecamatan pertahun  

 
                                                                       

                                
                                                                       

                                                 
  

      

Bidang 

Perlindungan 

Anak dan 

Pelayanan 

Rehabilitasi 

Sosial 

7 Meningkatnya 

Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial 

(PPKS) lainnya Bukan 

Korban HIV/Aids dan 

Napza di Luar Panti 

Sosial yg mendapat 

rehabilitasi sosial 

Jumlah Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial 

(PPKS) lainnya Bukan 

Korban HIV/Aids dan 

Napza di Luar Panti Sosial 

yg mendapat rehabilitasi 

sosial 

                                                                  

                                                                    
      

Bidang 

Perlindungan 

Anak dan 

Pelayanan 

Rehabilitasi 

Sosial 

 



  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1 JABATAN : PENYULUH SOSIAL MUDA SUB SUBSTANSI PELAYANAN REHABILITASI TUNA SOSIAL DAN DISABILITAS 

2 TUGAS : a. menyusun rencana kerja dan anggaran serta kerangka acuan kerja pelayanan rehabilitasi sosial bagi 

penyandang tuna sosial dan disabilitas; 

b. menyusun program dan kegiatan pelayanan  rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial dan disabilitas; 

c. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan  pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial 

dan disabilitas; 

d. menyusun pedoman penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial dan 

disabilitas; 

e. melaksanakan pendataan, verifikasi dan validasi data penyandang tuna sosial dan disabilitas; 

f. memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan  pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial 

dan disabilitas; 

g. menyusun dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Publik, Standar Operasional 

dan Prosedur  pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial dan disabilitas; 

h. melaksanakan pengembangan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial dan disabilitas; 

i. melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan  pelayanan rehabilitasi sosial bagi 

penyandang tuna sosial dan disabilitas; 

j. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan 

Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugasnya; 

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan 

Rehabilitasi Sosial. 

 



3. FUNGSI  : 

NO 

:     

Sasaran/Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Utama 
Penjelasan / Formulasi Penghitungan Sumber Data 

1 2 3 4 5 

1 

Meningkatnya 

rencana kerja dan 

anggaran serta 

kerangka acuan 

kerja pelayanan 

dan rehabilitasi 

sosial bagi tuna 

sosial dan 

penyandang 

disabilitas terlantar 

 

Jumlah rencana kerja 

dan anggaran serta 

kerangka acuan kerja 

pelayanan dan 

rehabilitasi sosial bagi 

tuna sosial dan 

penyandang disabilitas 

terlantar 

 

 
                                                                            

                                

                                
      

 

Bidang 

Perlindungan 

Anak dan 

Pelayanan 

Rehabilitasi 

Sosial 

2. 

Meningkatnya 

PPKS (tuna sosial 

dan Penyandang 

Disabilitas yang 

dapat mandiri 

secara fisik) 

Jumlah PPKS (tuna 

sosial dan Penyandang 

Disabilitas yang dapat 

mandiri secara fisik) 

                                                                                

                                                        
      

Bidang 

Perlindungan 

Anak dan 

Pelayanan 

Rehabilitasi 

Sosial 

2 

Meningkatnya 

PPKS (Penyandang 

Disabilitas 

Terlantar) yang 

Jumlah PPKS (tuna 

sosial dan Disabilitas 

Terlantar) yang 

mendapat paket 

                                                                             

                                               
      

 

Bidang 

Perlindungan 

Anak dan 

Pelayanan 



mendapat paket 

permakanan 

permakanan Rehabilitasi 

Sosial 

3 

Meningkatnya 

jumlah PPKS (tuna 

sosial dan 

Penyandang 

Disabilitas 

Terlantar) yang 

mendapat layanan 

kedaruratan  

Jumlah PPKS (tuna 

sosial dan Disabilitas 

Terlantar) yang 

mendapat 

layanan kedaruratan 

 

                                                                               

                                              
      

 

Bidang 

Perlindungan 

Anak dan 

Pelayanan 

Rehabilitasi 

Sosial 

4 

Meningkatnya 

jumlah PPKS (tuna 

sosial dan 

Penyandang 

Disabilitas 

Terlantar) yang 

mendapat 

penyediaan 

sandang 

Jumlah PPKS (tuna 

sosial dan Disabilitas 

Terlantar) yang 

mendapat penyediaan 

sandang 

                                                                              

                                               
      

 

Bidang 

Perlindungan 

Anak dan 

Pelayanan 

Rehabilitasi 

Sosial 

5 

Meningkatnya 

jumlah PPKS (tuna 

sosial dan 

Disabilitas 

Terlantar) yang 

mendapat 

bimbingan 

fisik,mental, 

spiritual dan sosial 

Jumlah PPKS (tuna 

sosial dan Disabilitas 

Terlantar) yang 

mendapat 

bimbingan fisik,mental, 

spiritual dan sosial 

                                                                     
                                  

                                              
      

 

Bidang 

Perlindungan 

Anak dan 

Pelayanan 

Rehabilitasi 

Sosial 



6 

Meningkatnya 

jumlah PPKS (tuna 

sosial dan 

Disabilitas 

Terlantar) yang 

mendapat alat 

bantu 

Jumlah PPKS (tuna 

sosial dan Disabilitas 

Terlantar) yang 

mendapat alat bantu 

                                                                       

                                               
      

 

Bidang 

Perlindungan 

Anak dan 

Pelayanan 

Rehabilitasi 

Sosial  

7 

Meningkatnya 

pendataan, 

verifikasi dan 

validasi data 

penyandang 

disabilitas BNBA 

per Desa per 

Kecamatan 

pertahun  

Jumlah pendataan, 

verifikasi dan validasi 

data disabilitas BNBA 

per Desa per Kecamatan 

pertahun  

 
                                                               

                                
                                                               

                                                  
  

       

Bidang 

Perlindungan 

Anak dan 

Pelayanan 

Rehabilitasi 

Sosial 

8 

Meningkatnya 

Pelayanan 

Kesejahteraan 

Sosial (PPKS) 

lainnya Bukan 

Korban HIV/Aids 

dan Napza di Luar 

Panti Sosial yg 

mendapat 

rehabilitasi sosial 

Jumlah Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial 

(PPKS) lainnya Bukan 

Korban HIV/Aids dan 

Napza di Luar Panti 

Sosial yg mendapat 

rehabilitasi sosial 

                                                                  

                                                                    
      

Bidang 

Perlindungan 

Anak dan 

Pelayanan 

Rehabilitasi 

Sosial 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1 JABATAN : PENYULUH SOSIAL MUDA SUB SUBSTANSI PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK 

2 TUGAS : l. menyusun rencana program Sub Substansi Pengarusutamaan Hak Anak; 

   m. melaksanakan upaya – upaya teknis terciptanya keterpaduan, sinkronisasi pembinaan dan peningkatan 

penyuluhan, dan  pendayagunaan kegiatan pengarusutamaan hak anak dengan lembaga dan dinas terkait; 

   n. melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam  perumusan kegiatan, 

pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kegiatan  pengarusutamaan hak anak; 

   o. melaksanakan pendataan, verifikasi dan validasi data pengarusutamaan hak anak; 

   p. melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan di bidang pemenuhan 

hak dan tumbuh kembang anak; 

   q. melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan advokasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak 

terkait hak sipil, informasi  dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan  lingkungan, kesehatan dan 

kesejahteraan, pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta pemenuhan hak anak dibidang 

pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak; 

   r. melaksanakan  pembentukan forum – forum anak; 

   s. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang  Perlindungan Anak dan Pelayanan 

Rehabilitasi Sosial; 

   t. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, verifikasi  dan  pelaporan pelaksanaan dan pemenuhan hak 

dan tumbuh kembang anak; 

   u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan 



Rehabilitasi Sosial. 

    

3 FUNGSI : 

 

NO Sasaran/Kinerja 

Utama 
Indikator Kinerja Utama Penjelasan / Formulasi Penghitungan Sumber Data 

1 2 3 4 5 

1 

Meningkatnya Kualitas 

Rencana kerja dan 

anggaran serta 

Kerangka Acuan Kerja 

Pengarusutamaan Hak 

Anak 

Jumlah Rencana kerja 

dan anggaran serta 

Kerangka Acuan Kerja 

Pengarusutamaan Hak 

Anak 

                                                        
                              

                                                                
                      

      

 

Bidang 

Perlindungan 

Anak dan 

Pelayanan 

Rehabilitasi 

Sosial 

2.  Meningkatnya 

Pelayanan PPT-PPA 

Jumlah pelayanan PPT-

PPA yang dilakukan 

                     
 

                      
      

Bidang 

Perlindungan 

Anak dan 

Pelayanan 

Rehabilitasi 

Sosial 

 

 



3.  Meningkatnya Jumlah 

Forum Anak di Kab. 

Lumajang 

Jumlah Forum Anak yang 

ber-SK Bupati 

                               

                                  
      

 

Bidang 

Perlindungan 

Anak dan 

Pelayanan 

Rehabilitasi 

Sosial 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1 JABATAN : Pengadministrasi Umum 

2 TUGAS : a. Membantu menyusun kegiatan dan subkegiatan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak dan lanjut usia 

b. Membantu memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan 

lanjut usia terlantar 

c. Membantu melaksanakan monitoring,evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial 

bagi anak dan lanjut usia terlantar 

d. Membantu pelaksanaan pendataan, verifikasi dan validasi data anak dan lanjut usia terlantar yang 

didasarkan pada data DTKS tahun 2022 dan hasil pelayanan Ka.Seksi Pelayanan & Rehabilitasi Sosial Anak 

BNBA per Desa per Kecamatan 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ka.Seksi Pelayanan & Rehabilitasi Sosial Anak  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NO :     Sasaran/Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Utama 
Penjelasan / Formulasi Penghitungan 

Sumber 

Data 

1 2 3 4 5 

1 
Meningkatnya aktivitas 

pelayanan rehabilitasi 

sosial bagi anak dan 

lanjut usia terlantar 

Jumlah aktivitas  

pelayanan rehabilitasi 

sosial 

                                                   
                                          

                                                    
                                                      

      

 

Dinas 

Sosial 

2 Meningkatnya 

bimbingan teknis 

penyelenggaraan 

pelyaanan dan 

rehabilitasi sosial bagi 

anak dan lanjut usia 

terlantar 

Jumlah bimbingan teknis 

penyelenggaraan 

pelayanan dan 

rehabilitasi sosial  

 
                                           

                                       

 
                                            

                                                    

      

Dinas 

Sosial 

3 Meningkatnya 

pelaksanaan 

monitoring,evaluasi, 

serta pelaporan 

pelaksanaan pelayanan 

dan rehabilitasi sosial 

bagi anak dan lanjut 

usia terlantar 

Jumlah 

monitoring,evaluasi serta 

pelaporan  

pelaksanaan pelayanan 

rehabilitasi sosial 

 
                                              

                                    

 
                                               
                                              

      

Dinas 

Sosial 



4 Membantu pelaksanaan 

pendataan, verifikasi 

dan validasi data anak 

dan lanjut usia terlantar 

yang didasarkan pada 

data DTKS tahun 2022 

dan hasil pelayanan 

Ka.Seksi Pelayanan & 

Rehabilitasi Sosial anak 

Jumlah pendataan, 

verifikasi dan validasi 

data penyandang tuna 

sosial yang didasarkan 

pada data DTKS tahun 

2022 dan hasil 

pelayanan Ka.Seksi 

Pelayanan & Rehabilitasi 

Sosial Anak 

 
                                            

                                                        

 
                                            

                                                      
 
      

Dinas 

Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1 JABATAN : Pengadministrasi Umum 

2 TUGAS : a. Membantu menyusun program dan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial 

b. Membantu memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi 

penyandang tuna sosial 

c. Membantu melaksanakan monitoring,evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial 

bagi penyandang tuna sosial 

d. Membantu pelaksanaan pendataan, verifikasi dan validasi data penyandang tuna sosial yang didasarkan 

pada data DTKS tahun 2022 dan hasil pelayanan Ka.Seksi Pelayanan & Rehabilitasi Tuna Sosial BNBA per 

Desa per Kecamatan 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ka.Seksi Pelayanan & Rehabilitasi Tuna Sosial 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NO Sasaran/Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Penjelasan / Formulasi Penghitungan Sumber 

Data 

1 2 3 4 5 

1 Meningkatnya aktivitas  

pelayanan rehabilitasi sosial 

bagi penyandang tuna sosial 

Jumlah aktivitas 

pelayanan rehabilitasi 

sosial 

                                        
                                             

                                          
                                                        

      

 

Dinas 

Sosial 

2 Meningkatnya bimbingan 

teknis penyelenggaraan 

pelyaanan dan rehabilitasi 

sosial bagi penyandang tuna 

sosial 

Jumlah bimbingan teknis 

penyelenggaraan 

pelayanan dan rehabilitasi 

sosial 

 
                                           

                                          

 
                                            

                                                    

      

Dinas 

Sosial 

3 Meningkatnya pelaksanaan 

monitoring,evaluasi, serta 

pelaporan pelaksanaan 

pelayanan dan rehabilitasi 

sosial bagi penyandang tuna 

sosial 

Jumlah 

monitoring,evaluasi serta 

pelaporan 

pelaksanaan pelayanan 

rehabilitasi sosial 

 
                                              

                                    

 
                                               
                                              

 
      

Dinas 

Sosial 

4 Membantu pelaksanaan 

pendataan, verifikasi dan 

validasi data penyandang 

tuna sosial yang didasarkan 

Jumlah pendataan, 

verifikasi dan validasi data 

penyandang tuna sosial 

yang didasarkan pada 

 
                                                  

                                          

 
                                                  

                                        
 
      

Dinas 

Sosial 



NO Sasaran/Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Penjelasan / Formulasi Penghitungan Sumber 

Data 

pada data DTKS tahun 2022 

dan hasil pelayanan 

Ka.Seksi Pelayanan & 

Rehabilitasi Tuna Sosial 

data DTKS tahun 2022 

dan hasil pelayanan 

Ka.Seksi Pelayanan & 

Rehabilitasi Tuna Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1 JABATAN : Pengadministrasi Umum 

2 TUGAS : a. Membantu menyusun program dan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas 

b. Membantu memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi 

penyandang disabilitas 

c. Membantu melaksanakan monitoring,evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial 

bagi penyandang disabilitas 

d. Membantu pelaksanaan pendataan, verifikasi dan validasi data penyandang disabilitas yang didasarkan pada 

data DTKS tahun 2022 dan hasil pelayanan Ka.Seksi Pelayanan & Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 

BNBA per Desa per Kecamatan 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ka.Seksi Pelayanan & Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas 

    

 

 

 

 

 

 



NO Sasaran/ 

Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Utama 

Penjelasan / Formulasi Penghitungan Sumber 

Data 

1 2 3 4 5 

1 Meningkatny

a aktivitas  

pelayanan 

rehabilitasi 

sosial bagi 

penyandang 

disabilitas 

Jumlah aktivitas 

pelayanan 

rehabilitasi sosial 

                                             
                                        

 
                                             

                                                   

      

 

Dinas Sosial 

2 Meningkatny

a bimbingan 

teknis 

penyelenggar

aan 

pelyaanan 

dan 

rehabilitasi 

sosial bagi 

penyandang 

disabilitas 

Jumlah 

bimbingan teknis 

penyelenggaraan 

pelayanan dan 

rehabilitasi sosial  

 
                                               

                                   

 
                                                
                                                

      

Dinas Sosial 

3 Meningkatny

a 

pelaksanaan 

monitoring,ev

aluasi, serta 

Jumlah 

monitoring,evalua

si serta pelaporan  

pelaksanaan 

 
                                               

                                   

 
                                               
                                              

 
      

Dinas Sosial 



pelaporan 

pelaksanaan 

pelayanan 

dan 

rehabilitasi 

sosial bagi 

penyandang 

disabilitas 

pelayanan 

rehabilitasi sosial 

4 Membantu 

pelaksanaan 

pendataan, 

verifikasi dan 

validasi data 

penyandang 

disabilitas 

yang 

didasarkan 

pada data 

DTKS tahun 

2022 dan 

hasil 

pelayanan 

Ka.Seksi 

Pelayanan & 

Rehabilitasi 

Sosial 

Penyandang 

Disabilitas 

Jumlah 

pendataan, 

verifikasi dan 

validasi data 

penyandang 

disabilitas yang 

didasarkan pada 

data DTKS tahun 

2022 dan hasil 

pelayanan 

Ka.Seksi 

Pelayanan & 

Rehabilitasi Sosial 

Penyandang 

Disabilitas 

 
                                                              

                              

 
                                                              

                            
 
      

Dinas Sosial 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1 JABATAN : KA.BIDANG PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL 

2 TUGAS : merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga 

rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pemberdayaan dan fasilitasi pejuang dan perintis kemerdekaan, 

pemeliharaan taman makam pahlawan serta pembinaan dan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan 

sosial. 

3 FUNGSI : a. penyusunan rencana kerja dan anggaran serta kerangka acuan kerja kegiatan penanganan dan 

pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan 

potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman 

makam pahlawan;  

b. penyusunan program dan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita 

rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan 8 potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi 

pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;  

c. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, 

keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber 

kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;  

d. penyusunan pedoman penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga 

rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan 

sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;  

e. pelaksanaan pendataan, verifikasi dan validasi data penyelenggaraan kegiatan penanganan dan 

pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan 



potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman 

makam pahlawan;  

f. pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, 

keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber 

kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;  

g. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, 

keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber 

kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;  

h. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga 

rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan 

sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;  

i. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar operasional 

dan prosedur kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial 

ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, 

perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;  

j. pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, 

keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber 

kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;  

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir 

miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber 

kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan 

l. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 

oleh Kepala Dinas. 



 

NO Sasaran/Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Utama 
Penjelasan / Formulasi Penghitungan Sumber Data 

1 2 3 4 5 

1 Meningkatnya kualitas 

rencana kerja,anggaran 

dan KAK Bidang 

Dayasos 

Jumlah rencana 

kerja,anggaran dan KAK 

Bidang Dayasos yang 

dibuat 

Jumlah total rencana kerja,anggaran dan 

KAK Bidang Dayasos yang dibuat selama 1 

tahun 

Bidang Penanganan 

dan Pemberdayaan 

Sosial Dinas Sosial 

2 Meningkatnya PSKS 

yang mendapat 

peningkatan kompetensi 

dan profesionalisme 

SDM Kesos 

Jumlah PSKS yang 

mendapat peningkatan 

kompetensi dan 

profesionalisme SDM 

Kesos 

Jumlah total PSKS yang mendapat 

peningkatan kompetensi dan profesionalisme 

SDM Kesos selama 1 tahun 

Bidang Penanganan 

dan Pemberdayaan 

Sosial Dinas Sosial 

3 Meningkatnya 
Kesejahteraan PPKS 
(Pemerlu Pelayanan  

Kesejahteraan Sosial) 
 

Persentase PPKS yang 
memperoleh bantuan 
sosial untuk 

pemenuhan kebutuhan 
dasar  

 

                                     
                               

                 
      

 

Bidang Penanganan 

dan Pemberdayaan 

Sosial Dinas Sosial 

4 Meningkatnya 

Pengelolaan Data Fakir 

Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Fakir Miskin 

Cakupan daerah 

kabupaten/Kota yg 

dikelola 

Jumlah total Fakir Miskin Cakupan daerah 

kabupaten/Kota yg dikelola selama 1 tahun 

Bidang Penanganan 

dan Pemberdayaan 

Sosial Dinas Sosial 

5 Meningkatnya 

Pengumpulan 

Sumbangan dalam 

Jumlah pelaku  yang 

melaksanakan PUB 

Jumlah total pelaku  yang melaksanakan 

PUB UGB selama 1 tahun 

Bidang Penanganan 

dan Pemberdayaan 



NO Sasaran/Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Utama 
Penjelasan / Formulasi Penghitungan Sumber Data 

Daerah Kabupaten/Kota UGB Sosial Dinas Sosial 

6 Meningkatnya 

Pengembangan Potensi 

Sumber Kesejahteraan 

Sosial Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Pengembangan 

Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah total Pengembangan Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 

selama 1 tahun 

Bidang Penanganan 

dan Pemberdayaan 

Sosial Dinas Sosial 

7 Meningkatnya 

Pengelolaan Taman 

Makam Pahlawan yang 

sesuai standart  

Jumlah Pengelolaan 

Taman Makam 

Pahlawan yang dikelola 

sesuai standart 

Jumlah total Pengelolaan Taman Makam 

Pahlawan yang dikelola sesuai standart 

selama 1 tahun 

Bidang Penanganan 

dan Pemberdayaan 

Sosial Dinas Sosial 

 

 

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1 JABATAN : PENYULUH SOSIAL MUDA SUB SUBSTANSI PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN 

2 TUGAS : a. menyusun rencana kerja dan anggaran serta kerangka acuan kerja kegiatan penanganan dan pemberdayaan 

sosial bagi keluarga fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan keluarga rentan; 

b. menyusun program dan kegiatan penanganan dan pemberdayaan sosial bagi keluarga fakir miskin, wanita 

rawan sosial ekonomi, dan  keluarga rentan; 

c. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan sosial bagi 

keluarga fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan keluarga rentan; 

d. menyusun pedoman penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan sosial bagi keluarga fakir 

miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan keluarga rentan; 

e. melaksanakan pendataan, verifikasi dan validasi data keluarga fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, 

dan keluarga rentan BNBA per Desa per Kecamatan; 

f. memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan sosial bagi keluarga 

fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan keluarga rentan; 

g. menyusun dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar operasional dan 

prosedur kegiatan  

h. penanganan dan pemberdayaan sosial bagi keluarga fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan keluarga 

rentan; 

i. melaksanakan pengembangan penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan sosial bagi keluarga 

fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan keluarga rentan; 

j. melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan penanganan dan pemberdayaan 



sosial bagi keluarga fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan keluarga rentan; 

k. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Bidang Penanganan dan Pemberdayaan Sosial sesuai 

dengan tugasnya ; 

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan dan Pemberdayaan Sosial.                                                                                                                                                            

 

    

 

NO 
Sasaran/Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama 

Penjelasan / Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

1 2 3 4 5 

1 Meningkatnya keluarga 

miskin yg mendapat 

bantuan 

Jumlah Keluarga Miskin Yang 

mendapat bantuan 

Jumlah total Keluarga Miskin Yang 

mendapat bantuan selama 1 tahun 

Bidang Penanganan 

dan Pemberdayaan 

Sosial Dinas Sosial 

2 Meningkatnya KUBE yg 

mendapatkan bimbingan 

dan pemantapan 

Jumlah KUBE yg 

mendapatkan bimbingan dan 

pemantapan 

Jumlah total KUBE yg 

mendapatkan bimbingan dan 

pemantapan selama 1 tahun 

 

Bidang Penanganan 

dan Pemberdayaan 

Sosial Dinas Sosial 

3 Meningkatnya peserta yg 

mendapat sosialisasi dan 

koordinasi bantuan sosial 

pangan 

Jumlah peserta yg mendapat 

sosialisasi dan koordinasi 

bantuan sosial pangan 

Jumlah total peserta yg mendapat 

sosialisasi dan koordinasi bantuan 

sosial pangan selama 1 tahun 

Bidang Penanganan 

dan Pemberdayaan 

Sosial Dinas Sosial 

4 Meningkatnya masyarakat Jumlah masyarakat yang Jumlah total masyarakat yang Bidang Penanganan 



NO 
Sasaran/Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama 

Penjelasan / Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

yang tersosialisasi bea 

siswa berprestasi dan 

penghapal alquran 

tersosialisasi bea siswa 

berprestasi dan penghapal 

alquran 

tersosialisasi bea siswa berprestasi 

dan penghapal alquran selama 1 

tahun 

dan Pemberdayaan 

Sosial Dinas Sosial 

5 Meningkatnya rumah 

tangga miskin yg diverval 

DTKS BNBA per Desa per 

Kecamatan 

Jumlah rumah tangga miskin 

yg diverval DTKS BNBA per 

Desa per Kecamatan 

Jumlah total rumah tangga miskin 

yg diverval DTKS BNBA per Desa 

per Kecamatan selama 1 tahun 

Bidang Penanganan 

dan Pemberdayaan 

Sosial Dinas Sosial 

6 Meningkatnya KUBE 

Berprestasi 

Jumlah KUBE Berprestasi Jumlah total KUBE Berprestasi 

selama 1 tahun 

Bidang Penanganan 

dan Pemberdayaan 

Sosial Dinas Sosial 

7 Meningkatnya Fasilitasi 

Bantuan Sosial 

Kesejahteraan Keluarga  

Jumlah keluarga miskin yang 

mendapat bantuan 

Jumlah total keluarga miskin yang 

mendapat bantuan selama 1 tahun 

Bidang Penanganan 

dan Pemberdayaan 

Sosial Dinas Sosial 

 

 

jumlah peserta yang 

mendapat sosialisasi dan 

koordinasi program sembako 

(BPNT) 

Jumlah total peserta yang 

mendapat sosialisasi dan koordinasi 

program sembako (BPNT) selama 1 

tahun 

Bidang Penanganan 

dan Pemberdayaan 

Sosial Dinas Sosial 

 

 

Jumlah masyarakat yang 

mendapat beasiswa 

berprestasi dari keluarga 

tidak mampu dan penghapal 

alquran 

Jumlah total masyarakat yang 

mendapat beasiswa berprestasi dari 

keluarga tidak mampu dan 

penghapal alquran selama 1 tahun 

Bidang Penanganan 

dan Pemberdayaan 

Sosial Dinas Sosial 



NO 
Sasaran/Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama 

Penjelasan / Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

 

 

Jumlah mahasiswa yang 

mendapat sosialisasi beasiswa 

berprestasi dari keluarga 

tidak mampu dan penghapal 

alquran 

Jumlah total mahasiswa yang 

mendapat sosialisasi beasiswa 

berprestasi dari keluarga tidak 

mampu dan penghapal alquran 

selama 1 tahun 

Bidang Penanganan 

dan Pemberdayaan 

Sosial Dinas Sosial 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1 JABATAN : PEKERJA SOSIAL MUDA SUB SUBSTANSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL DAN KEPAHLAWANAN 

2 TUGAS : a. menyusun rencana kerja dan anggaran serta kerangka acuan kerja kegiatan pembinaan dan pemberdayaan 

sosial bagi potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pelaku-pelaku/panitia pengumpulan uang dan 

barang, undian gratis berhadiah, fasilitasi bagi pejuang, serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 

Kusuma Bangsa; 

   b. menyusun program dan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan sosial bagi potensi dan sumber 

kesejahteraan sosial, pelaku-pelaku/panitia pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, 

fasilitasi bagi pejuang, serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa; 

   c. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan sosial bagi 

potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pelaku-pelaku/panitia pengumpulan uang dan barang, undian 

gratis berhadiah, fasilitasi bagi pejuang, serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa; 

   d. melaksanakan pendataan, verifikasi dan validasi data potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pelaku-

pelaku/panitia pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, fasilitasi bagi pejuang, serta 

pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa; 

   e. memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan sosial bagi potensi 

dan sumber kesejahteraan sosial, pelaku-pelaku/panitia pengumpulan uang dan barang, undian gratis 

berhadiah, fasilitasi bagi pejuang, serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa; 

   f. menyusun dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar operasional 

dan prosedur kegiatan pembinaan dan pemberdayaan sosial bagi potensi dan sumber kesejahteraan sosial, 

pelaku-pelaku/panitia pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, fasilitasi bagi pejuang, 

serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa; 



   g. melaksanakan pengembangan penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan sosial bagi potensi 

dan sumber kesejahteraan sosial, pelaku-pelaku/panitia pengumpulan uang dan barang, undian gratis 

berhadiah, fasilitasi bagi pejuang, serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa; 

   h. melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan 

sosial bagi potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pelaku-pelaku/panitia pengumpulan uang dan 

barang, undian gratis berhadiah, fasilitasi bagi pejuang, serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 

Kusuma Bangsa; 

   i. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan 

Kepahlawanan sesuai dengan tugasnya; 

   j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 0leh Kepala Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan 

Kepahlawanan. 

 

 

 

NO Sasaran/Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Penjelasan / Formulasi 

Penghitungan 

Sumber 

Data 

 1 2 3 4 

1 Meningkatnya kualitas rencana 

kerja,anggaran dan KAK 

Bidang Dayasos 

Jumlah rencana kerja,anggaran dan 

KAK Bidang Dayasos yang dibuat 

Jumlah total rencana kerja,anggaran 

dan KAK Bidang Dayasos yang 

dibuat selama 1 tahun 

Data Dari 

Bidang 

Dayasos 

2 Meningkatnya pengurus 

Karang Taruna, yang dibina 

Jumlah pengurus Karang Taruna, 

yang dibina 

Jumlah total pengurus Karang 

Taruna yang dibina selama 1 tahun 

Data Dari 

Bidang 

Dayasos 



NO Sasaran/Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Penjelasan / Formulasi 

Penghitungan 

Sumber 

Data 

3 Meningkatnya pengurus LKS 

anak dan psikotik yg dibina 

Jumlah pengurus LKS anak dan 

psikotik yg dibina 

Jumlah total  pengurus LKS anak 

dan psikotik yg dibina selama 1 

tahun 

Data Dari 

Bidang 

Dayasos 

4 Meningkatnya pengurus 

Karang Werdha  yang dibina 

Jumlah pengurus Karang Werdha  

yang dibina 

Jumlah total pengurus Karang 

Werdha  yang dibina selama 1 tahun 

Data Dari 

Bidang 

Dayasos 

5 Meningkatnya PSM (Pekerja 

sosial Masyarakat) yang dibina 

Jumlah PSM (Pekerja sosial 

Masyarakat)yang dibina 

Jumlah total PSM (Pekerja sosial 

Masyarakat)yang dibina selama 1 

tahun 

Data Dari 

Bidang 

Dayasos 

6 Meningkatnya TKSK yang 

diberdayakan 

jumlah TKSK yang diberdayakan  Jumlah total TKSK yang 

diberdayakan selama 1 tahun 

Data Dari 

Bidang 

Dayasos 

7 Meningkatnya pelaku PUB 

(pengumpulan uang dan 

barang) dan UGB (undian 

gratis berhadiah) 

Jumlah pelaku PUB (pengumpulan 

uang dan barang) dan UGB (undian 

gratis berhadiah) 

Jumlah total pelaku PUB 

(pengumpulan uang dan barang) dan 

UGB (undian gratis berhadiah) 

selama 1 tahun 

Data Dari 

Bidang 

Dayasos 

8 Meningkatnya pengurus K3 S 

(Koordinator kegiatan 

kesejahteraan sosial) 

Kabupaten yg terfasilitasi 

Jumlah pengurus K3 S (Koordinator 

kegiatan kesejahteraan sosial) 

Kabupaten yg terfasilitasi 

Jumlah total pengurus K3 S 

(Koordinator kegiatan kesejahteraan 

sosial) Kabupaten yg terfasilitasi 

selama 1 tahun 

Data Dari 

Bidang 

Dayasos 

9 Meningkatnya tokoh agama 

dan tokoh masyarakat yg 

tersosialisasi WKSBM (Wahana 

Jumlah tokoh agama dan tokoh 

masyarakat yg tersosialisasi 

WKSBM (Wahana kesejahteraan 

Jumlah total tokoh agama dan tokoh 

masyarakat yg tersosialisasi WKSBM 

(Wahana kesejahteraan sosial 

Data Dari 

Bidang 



NO Sasaran/Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Penjelasan / Formulasi 

Penghitungan 

Sumber 

Data 

kesejahteraan sosial berbasis 

masyarakat) 

sosial berbasis masyarakat) berbasis masyarakat) selama 1 tahun Dayasos 

10 Meningkatnya tokoh agama 

dan tokoh masyarakat yg 

tersosialisasi LK3 (Lembaga 

konsultasi kesejahteraan 

keluarga) 

Jumlah tokoh agama dan tokoh 

masyarakat yg tersosialisasi LK3 

(Lembaga konsultasi kesejahteraan 

keluarga) 

Jumlah total tokoh agama dan tokoh 

masyarakat yg tersosialisasi LK3 

(Lembaga konsultasi kesejahteraan 

keluarga) selama 1 tahun 

Data Dari 

Bidang 

Dayasos 

11  

Meningkatnya jumlah dan 

peran PSKS yang aktif dalam 

membantu penanganan 

kesejahteraan Sosial BNBA per 

Desa per Kecamatan 

Persentase PSKS yang berperan 

secara rutin         dalam membantu 

penanganan kesejahteraan sosial 

BNBA per Desa per Kecamatan 

setelah mendapatkan pembinaan  

dari Dinas Sosial  

 
                                                  

                     

               

      

Data Dari 

Bidang 

Dayasos 

12 Meningkatnya Kebersihan TMP  Jumlah TMP yang dipelihara  Jumlah total TMP yang dipelihara 

selama 1 tahun 

Bidang 

Dayasos 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1 JABATAN : PENYULUH SOSIAL MUDA SUB SUBSTANSI KEPAHLAWANAN 

2 TUGAS : a. menyusun rencana kerja dan kerangka acuan kerja kegiatan pemberdayaan sosial dan fasilitasi bagi 

pejuang, perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan serta perawatan taman makam pahlawan 

kusuma bangsa;  

b. menyusun kegiatan pemberdayaan sosial dan fasilitasi bagi pejuang, perintis kemerdekaan dan janda 

perintis kemerdekaan serta perawatan taman makam pahlawan kusuma bangsa;  

c. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan sosial dan fasilitasi bagi pejuang, 

perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan serta perawatan taman makam pahlawan kusuma 

bangsa;  

d. menyusun pedoman penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan sosial dan fasilitasi bagi pejuang, perintis 

kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan serta perawatan taman makam pahlawan kusuma bangsa;  

e. melaksanakan pendataan, verifikasi dan validasi data pejuang, perintis kemerdekaan dan janda perintis 

kemerdekaan serta perawatan taman makam pahlawan kusuma bangsa;  

f. memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan sosial dan fasilitasi bagi pejuang, 

perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan serta perawatan taman makam pahlawan kusuma 

bangsa;  

g. menyusun dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar operasional 

dan prosedur kegiatan pemberdayaan sosial dan fasilitasi bagi pejuang, perintis kemerdekaan dan janda 

perintis kemerdekaan serta perawatan taman makam pahlawan kusuma bangsa;  

h. melaksanakan pengembangan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan sosial dan fasilitasi bagi pejuang, 



perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan serta perawatan taman makam pahlawan kusuma 

bangsa;  

i. melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial dan 

fasilitasi bagi pejuang, perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan serta perawatan taman 

makam pahlawan kusuma bangsa;  

j. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Bidang Penanganan dan Pemberdayaan Sosial sesuai 

dengan tugasnya;  

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan dan Pemberdayaan Sosial. 

    

 

 

NO 
Sasaran/Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama 

Penjelasan / Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

1 2 3 4 5 

1 Meningkatnya Kebersihan TMP  Jumlah TMP yang dipelihara  Jumlah total TMP yang dipelihara 
selama 1 tahun 

Bidang Dayasos 

 

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1 JABATAN : PENGADMINISTRASI UMUM 

2 TUGAS : a. Melakukan Pendataan    Fakir    Miskin    Cakupan    Daerah Kabupaten/Kota 

b. Mengelola Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 

c. Fasilitasi      Bantuan      Sosial      Kesejahteraan Keluarga 

d. Fasilitasi    Bantuan    Pengembangan    Ekonomi Masyarakat 

    

 

NO 
Sasaran/Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Penjelasan / Formulasi Penghitungan 

Sumber 

Data 

1 2 3 4 5 

1 Meningkatnya Pendataan    
Fakir    Miskin    Cakupan    
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Fakir    Miskin    
Cakupan    Daerah 
Kabupaten/Kota yang didata 

Jumlah total Fakir    Miskin    Cakupan    
Daerah Kabupaten/Kota yang didata 
selama 1 tahun 

Bidang 
Dayasos 

2 Meningkatnya Pengelolaan 
Data Fakir Miskin Cakupan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Data Fakir Miskin 
Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota yang dikelola 

Jumlah total Data Fakir 
Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota yang dikelola 

selama 1 tahun 

Bidang 
Dayasos 

3 Meningkatnya Fasilitasi      

Bantuan      Sosial      
Kesejahteraan Keluarga 

Jumlah Bantuan      Sosial      

Kesejahteraan Keluarga yang 
difasilitasi 

Jumlah total Bantuan      Sosial      

Kesejahteraan Keluarga yang difasilitasi 
selama 1 tahun 

Bidang 

Dayasos 

4 Meningkatnya Fasilitasi    
Bantuan    Pengembangan    
Ekonomi Masyarakat 

Jumlah Bantuan    
Pengembangan    Ekonomi 
Masyarakat yang difasilitasi 

Jumlah total Bantuan    Pengembangan    
Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi 
selama 1 tahun 

Bidang 
Dayasos 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1 JABATAN : PENGADMINISTRASI UMUM 

2 TUGAS : e. Menerima dan mengagendakan SPJ LKSA 

f. Menerima dan memverifikasi proposal pendirian LKSA 

g. Melakukan monitoring terhadap LKSA 

h. Memberikan penyuluhan kepada semua LKSA agar melengkapi perijinannya 

i. Membuat Telaah Staf terhadap pendirian LKSA baru 

j. Mendaftarkan LKSA Baru ke Dinas Sosial Propinsi 

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ka.Seksi Penanganan dan Pemberdayaan Sosial 

 

 

No 
Sasaran/Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama 

Penjelasan / Formulasi 
Penghitungan 

Sumber 
Data 

1 2 3 4 5 

1 Meningkatnya SPJ LKSA yang 

telah dihimpun 

Jumlah SPJ LKSA yang telah 

dihimpun 

Jumlah total SPJ LKSA yang telah 

dihimpun selama 1 tahun 

Bidang 

Dayasos 

2 Meningkatnya proposal pendirian 

LKSA 

Jumlah proposal pendirian 

LKSA 

Jumlah total proposal pendirian 

LKSA selama 1 tahun 

Bidang 

Dayasos 

3 Meningkatnya Monitoring 

terhadap LKSA 

Jumlah Monitoring LKSA   
Jumlah total Monitoring LKSA 

selama 1 tahun 

Bidang 

Dayasos 

4 Meningkatnya LKSA yang 

mengajukan ijin 

Jumlah LKSA yang mengajukan 

ijin  
  
Jumlah total LKSA yang mengajukan 
ijin selama 1 tahun 

Bidang 

Dayasos 



No 
Sasaran/Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama 

Penjelasan / Formulasi 
Penghitungan 

Sumber 
Data 

5 Meningkatnya TS yang diajukan Jumlah TS yang diajukan Jumlah total TS yang diajukan 
selama 1 tahun 

Bidang 
Dayasos 

6 Meningkatnya LKSA yang 
didaftarkan 

Jumlah LKSA yang didaftarkan Jumlah total LKSA yang didaftarkan 
selama 1 tahun 

Bidang 
Dayasos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1 JABATAN : Ka.Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 

2 TUGAS : merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi 

penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial 

dan orang terlantar, kelompok rentan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan 

fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.  

3 FUNGSI : a. penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;  

b. penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima 

program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan 

orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan 

fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;  

c. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program 

jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang 

terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi 

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;  

d. penyusunan pedoman penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan 

kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, 

kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi 

dan Sumber Kesejahteraan Sosial;  



e. pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program 

jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang 

terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi 

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;  

f. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program 

jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang 

terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi 

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;  

g. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan 

kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, 

kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi 

dan Sumber Kesejahteraan Sosial;  

h. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar operasional 

prosedur penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, 

program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok 

rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber 

Kesejahteraan Sosial;  

i. pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program 

jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang 

terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi 

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;  

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi 

penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana 



sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, 

pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;  

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;  

l. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;  

m. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas. 

 

 

 

No. 
Sasaran/Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Penjelasan / Formulasi Penghitungan 

Sumber 
Data 

 1 2 3 4 

1 Meningkatnya jumlah  
PPKS mandiri secara 
ekonomi  

Persentase PPKS mandiri 
secara ekonomi  

 
                                     

                       

                                            
      

 

Dinas 
Sosial 

2 Meningkatnya jumlah 
dan Peran Potensi 

Sumber Kesejahteraan 
Sosial (PSKS) 

Persentase 
meningkatanyaJumlah dan 

peran PSKS dalam 
penanganan PPKS 

                                              

                 
      

Dinas 
Sosial 

3 Meningkatnya 
Kesejahteraan PPKS 

(Pemerlu Pelayanan  
Kesejahteraan Sosial) 

Persentase PPKS yang 
memperoleh bantuan sosial 

untuk pemenuhan 
kebutuhan dasar  

  

 
                                          

                         

                 
      

Dinas 
Sosial 

 
 

4 Meningkatnya kualitas 
rencana kerja,anggaran 
dan KAK Bidang 

Linjamsos 

Jumlah rencana 
kerja,anggaran dan KAK 
Bidang Linjamsos yang 

dibuat 

  

 
                                      

                    
 

                                               
                               

      

Dinas 
Sosial 
 

 



No. 
Sasaran/Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Penjelasan / Formulasi Penghitungan 

Sumber 
Data 

5 Meningkatnya korban 
bencana yang 
mendapatkan 

pemenuhan kebutuhan 
dasar 

Persentase korban bencana 
yang mendapat pemenuhan 
kebutuhan dasar 

                                 
                            

                         
      

Dinas 
Sosial 
 

6 Meningkatnya 
Pengelolaan Data Fakir 

Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Fakir Miskin 
Cakupan daerah 

kabupaten/Kota yg dikelola 

 
                                 

                           

                                                             
       

Dinas 
Sosial 

7 Meningkatnya korban 

benacana alam dan 
sosial yang 

mendapatkan 
perlindungan sosial 

Persentase korban benacana 

alama dan sosial yang 
mendapatkan perlindungan 

sosial 

 
                                                

                   

                        
       

Dinas 

Sosial 

8 Meningkatnya 
Pemberdayaan 
Masyarakat terhadap 

Kesiapsiagaan Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Pemberdayaan 
Masyarakat terhadap 
Kesiapsiagaan Bencana 

Kabupaten/Kota 

 
                                               

                                 

                                    
       

Dinas 
Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

  

1 JABATAN : PENYULUH SOSIAL MUDA SUB SUBSTANSI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 

2 TUGAS : a. menyusun rencana kerja dan kerangka acuan kerja penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi 

penerima program jaminan kesehatan dan program keluarga harapan, kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu 

Pelayanan Kesejahteraan Sosial);  

b. menyusun kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan 

dan program keluarga harapan, kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);  

c. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan 

kesehatan dan program keluarga harapan kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);  

d. menyusun pedoman penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan 

dan program keluarga harapan, kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);  

e. melaksanakan pendataan, verifikasi, validasi dan penetapan data penerima program jaminan kesehatan dan 

program keluarga harapan, kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);  

f.  memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan 

kesehatan dan program keluarga harapan, kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);  

g. menyusun dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar operasional dan 

prosedur kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan 

dan program keluarga harapan, kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);  

h. melaksanakan pengembangan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan 

kesehatan dan program keluarga harapan, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;  



i. melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi 

penerima program jaminan kesehatan dan program keluarga harapan, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial;  

j. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan 

tugas dan fungsinya;  

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. 

   
No. 

Sasaran/Kinerja Utama 
Indikator Kinerja 

Utama 
Penjelasan / Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

1 2 3 4 5 

1 Meningkatnya KPM PKH yang telah 
melaksanakan graduasi 

Jumlah KPM PKH yang 
telah melaksanakan 

graduasi 

Jumlah total KPM PKH yang 
telah melaksanakan graduasi 

selama 1 tahun 

Bidang 
Linjamsos 

2 Meningkatnya PSKS yang 

mendapatkan sosialisasi Linjamsos 

Jumlah PSKS yang 

mendapatkan 
sosialisasi Linjamsos 

Jumlah total PSKS yang 

mendapatkan sosialisasi 
Linjamsos selama 1 tahun 

Bidang 

Linjamsos 

3 Meningkatnya Korkab, Korcam dan 

Operator yang melaksanakan 
koordinasi teknis PKH 
 

Jumlah  Korkab, 

Korcam dan Operator 
yang melaksanakan 
koordinasi teknis PKH 

Jumlah  total Korkab, Korcam 

dan Operator yang 
melaksanakan koordinasi 
teknis PKH selama 1 tahun 

Bidang 

Linjamsos 

4 Pendamping PKH yang 
mendapatkan bimbingan teknis 

Jumlah Pendamping 
PKH yang 

mendapatkan 
bimbingan teknis 

Jumlah total Pendamping 
PKH yang mendapatkan 

bimbingan teknis selama 1 
tahun 

Bidang 
Linjamsos 



5 Korkab, Korcam dan Operator yang 
melaksanakan rekonsiliasi data 

KPM PKH 

Jumlah  Korkab, 
Korcam dan Operator 

yang melaksanakan 
rekonsiliasi data KPM 
PKH 

Jumlah  total Korkab, Korcam 
dan Operator yang 

melaksanakan rekonsiliasi 
data KPM PKH selama 1 
tahun 

Bidang 
Linjamsos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1 JABATAN : PEKERJA SOSIAL MUDA SUB SUBSTANSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM 

2 TUGAS : a. menyusun rencana kerja dan anggaran serta kerangka acuan kerja penyelenggaraan bantuan dan 

perlindungan sosial bagi korban bencana alam, pembinaan dan fasilitasi kampung siaga bencana dan taruna 

siaga bencana serta penyediaan dan perawatan fasilitas sarana prasarana kebencanaan dan logistik 

kebencanaan;menyusun program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi 

penerima program jaminan kesehatan dan program keluarga harapan, kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu 

Pelayanan Kesejahteraan Sosial); 

b. menyusun program dan kegiatan penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial bagi korban bencana 

alam, pembinaan dan fasilitasi kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana serta penyediaan dan 

perawatan fasilitas sarana prasarana kebencanaan dan logistik kebencanaan; 

c. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial bagi korban bencana 

alam, pembinaan dan fasilitasi kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana serta penyediaan dan 

perawatan fasilitas sarana prasarana kebencanaan dan logistik kebencanaan; 

d. menyusun pedoman penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial bagi korban bencana alam, 

pembinaan dan fasilitasi kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana serta penyediaan dan perawatan 

fasilitas sarana prasarana kebencanaan dan logistik kebencanaan; 

e. melaksanakan pendataan, verifikasi, validasi data daerah rawan bencana alam, masyarakat di daerah rawan 

bencana alam, kampung siaga bencana, taruna siaga bencana, sarana prasarana dan logistik kebencanaan; 

f. memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial bagi korban bencana alam, 

pembinaan dan fasilitasi kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana serta penyediaan dan perawatan 



fasilitas sarana prasarana kebencanaan dan logistik kebencanaan; 

g. menyusun dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar operasional dan 

prosedur penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial bagi korban bencana alam, pembinaan dan 

fasilitasi kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana serta penyediaan dan perawatan fasilitas sarana 

prasarana kebencanaan dan logistik kebencanaan; 

h. melaksanakan pengembangan penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial bagi korban bencana alam, 

pembinaan dan fasilitasi kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana serta penyediaan dan perawatan 

fasilitas sarana prasarana kebencanaan dan logistik kebencanaan; 

i. melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial bagi 

korban bencana alam, pembinaan dan fasilitasi kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana serta 

penyediaan dan perawatan fasilitas sarana prasarana kebencanaan dan logistik kebencanaan; 

j. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan 

tugas dan fungsinya; 

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. 

    

 

Sasaran / Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Utama 
Penjelasan / Formulasi Penghitungan 

Sumber 

Data 

1 2 3 4 

Meningkatnya 

relawan sosial yg 

dilatih penanganan 

Jumlah relawan sosial yg 

dilatih penanganan 

psikologis pasca bencana 

                                                               

                          
      

Bidang 

Linjamsos  

Tahun 2022  



Sasaran / Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Utama 
Penjelasan / Formulasi Penghitungan 

Sumber 

Data 

psikologis pasca 

bencana 

 

Meningkatnya KSB  

dalam 

penanggulangan 

bencana 

jumlah pengurus KSB  

yang aktif dalam 

penanggulangan bencana 

                                                               

                      
      

 

Bidang 

Linjamsos  

Tahun 2022 

Dinas 

Sosial 

Meningkatnya 

penanganan pasca 

bencana 

Jumlah  Tagana terlatih 

yang membantu 

penanganan pasca 

bencana 

                                         

                
      

 

Bidang 

Linjamsos  

Tahun 2022  

 

Meningkatnya jumlah 

dan peran PSKS yang 

aktif dalam 

membantu 

penanganan 

kesejahteraan Sosial 

Persentase PSKS yang   

berperan secara aktif       

dalam membantu 

penanganan 

kesejahteraan sosial 

setelah mendapatkan 

pembinaan  dari Dinas 

Sosial 

                                                                        

                                        
      

Bidang 

Linjamsos  

Tahun 2022  

Meningkatnya 

pelayanan khusus 

bagi kelompok rentan  

Jumlah seluruh 

kelompok rentan (Ibu 

hamil, balita, lansia, 

anak dan penyandang 

disabilitas) yang 

                                                                   

                                         
                                    

      
Bidang 

Linjamsos  

Tahun 2022  



Sasaran / Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Utama 
Penjelasan / Formulasi Penghitungan 

Sumber 

Data 

mendapatkan 

penanganan khusus  

Meningkatnya 

pelayanan dukungan 

psikososial terhadap 

korban bencana dan 

kelompok rentan  

Jumlah korban bencana 

dan kelompok rentang 

yang mendapatkan 

dukungan psikososial 

 
                                          

                                
                                                             

                                

      

Bidang 

Linjamsos  

Tahun 2022  

Meningkatnya 

penyediaan 

permakanan bagi 

korban bencana 

Jumlah korban bencana 

yang mendapatkan 

bantuan permakanan 

                                                    

                                        
                               

      
Bidang 

Linjamsos  

Tahun 2022  

Meningkatnya 

persediaan sandang 

bagi korban bencana 

Jumlah korban bencana 

yang mendapatkan 

bantuan sandang 

                                               

                                                                   
      

Bidang 

Linjamsos  

Tahun 2022  

Meningkatnya tempat 

penampungan 

pengungsi yang 

disediakan 

Jumlah penampungan 

pengungsi yang 

disediakan 

                                      

                                                    
      

Bidang 

Linjamsos  

Tahun 2022  

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1 JABATAN : PEKERJA SOSIAL MUDA SUB SUBSTANSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL DAN ORANG 

TERLANTAR 

2 TUGAS : a. menyusun rencana kerja dan anggaran serta kerangka acuan kerja penyelenggaraan perlindungan   sosial 

bagi korban bencana sosial, pembinaan dan fasilitasi tenaga pelopor perdamaian, keserasian sosial, kearifan 

lokal serta pemulangan orang terlantar; 

b. menyusun program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan   sosial bagi korban bencana sosial, 

pembinaan dan fasilitasi tenaga pelopor perdamaian, keserasian sosial, kearifan lokal serta pemulangan 

orang terlantar; 

c. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan   sosial bagi korban bencana sosial, 

pembinaan dan fasilitasi tenaga pelopor perdamaian, keserasian sosial, kearifan lokal serta pemulangan 

orang terlantar; 

d. menyusun pedoman penyelenggaraan perlindungan   sosial bagi korban bencana sosial, pembinaan dan 

fasilitasi tenaga pelopor perdamaian, keserasian sosial, kearifan lokal serta pemulangan orang terlantar; 

e. melaksanakan pendataan, verifikasi, validasi dan penetapan data korban bencana sosial, tenaga pelopor 

perdamaian,  keserasian sosial, kearifan lokal serta pemulangan orang terlantar; 

f. memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan pencegahan, penanganan dan  perlindungan   sosial bagi 

korban bencana sosial, pembinaan dan fasilitasi tenaga pelopor perdamaian, keserasian sosial, kearifan lokal 

serta pemulangan orang terlantar; 

g. melaksanakan koordinasi teknis penyelenggaraan pencegahan, penanganan dan  perlindungan   sosial bagi 

korban bencana sosial, pembinaan dan fasilitasi tenaga pelopor perdamaian, keserasian sosial, kearifan lokal 

serta pemulangan orang terlantar; 



h. menyusun dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar operasional dan 

prosedur penyelenggaraan pencegahan, penanganan dan  perlindungan   sosial bagi korban bencana sosial, 

pembinaan dan fasilitasi tenaga pelopor perdamaian, keserasian sosial, kearifan lokal  serta pemulangan 

orang terlantar; 

i. melaksanakan pengembangan penyelenggaraan pencegahan, penanganan dan  perlindungan   sosial bagi 

korban bencana sosial, pembinaan dan fasilitasi tenaga pelopor perdamaian, keserasian sosial, kearifan lokal 

serta pemulangan orang terlantar; 

j. melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pencegahan, penanganan dan  

perlindungan   sosial bagi korban bencana sosial, pembinaan dan fasilitasi tenaga pelopor perdamaian, 

keserasian sosial, kearifan lokal serta pemulangan orang terlantar; 

k. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan 

tugas dan fungsinya ; 

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. 

    

 

Sasaran/Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Penjelasan / Formulasi Penghitungan Sumber Data 

1 2 3 4 

Meningkatnya warga  yang 

mendapatkan santunan 

kematian 

Jumlah warga  yang 

mendapatkan santunan 

kematian  

                                                            

                                 
      

 

Bidang 

Linjamsos  

Tahun 2022  



Sasaran/Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Penjelasan / Formulasi Penghitungan Sumber Data 

Meningkatnya masyarakat 

yg mendapat sosialisasi 

keserasian sosial dan 

kearifan lokal 

Jumlah masyarakat yg 

mendapat sosialisasi 

keserasian sosial dan 

kearifan lokal 

                                               
                          

                                                
      

 

Bidang 

Linjamsos  

Tahun 2022  

Meningkatnya aparat yg 

mendapatkan sosialisasi 

penanganan orang terlantar 

Jumlah aparat yg 

mendapatkan sosialisasi 

penanganan orang 

terlantar 

                                                               

                                                
                          

      

 

Bidang 

Linjamsos  

Tahun 2022  

Meningkatnya masyarakat 

yg mendapat sosialisasi 

desa berketahanan sosial 

Jumlah masyarakat yg 

mendapatkan sosialisasi 

desa berketahanan sosial 

                                                            

                                                
      

Bidang 

Linjamsos  

Tahun 2022  

Meningkatnya orang 

terlantar yg mendapatkan 

pelayanan 

Jumlah orang terlantar yg 

mendapatkan pelayanan 

                                           

                
      

Bidang 

Linjamsos  

Tahun 2022  

Meningkatnya jumlah PPKS 

lainnya yang kesejahteraan 

sosialnya meningkat 

Setelah mendapat bantuan 

Persentase  PPKS lainnya  

yang kesejahteraan 

sosialnya meningkat 

setelah mendapat bantuan 

                                            
                                  

                                                    
                                  

      

Bidang 

Linjamsos  

Tahun 2022  

Meningkatnya korban 

kebakaran yang 

mendapatkan bantuan 

sosial 

Jumlah korban kebakaran 

yang mendapatkan 

bantuan sosial  

                                                     

                                                              
      

Bidang 

Linjamsos  

Tahun 2022  

 



 

 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1 JABATAN : PENGADMINISTRASI UMUM 

2 TUGAS : a. Dokumen pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program jaminan kesehatan dan PKH 

b. Data surat masuk dan keluar terkait program jaminan kesehatan dan PKH 

c. data laporan pengaduan masyarakat terkait jaminan kesehatan dan PKH yang ditindaklanjuti 

d. kelengkapan administrasi , penyusunan dan analisa data terkait monev jaminan kesehatan dan PKH 

e. ketertiban administrasi terkait penyerapan dana program jaminan kesehatan dan PKH 

f. koordinasi dan kelengkapan berkas untuk agenda rapat / pembinaan / seminar terkait program jaminan 

kesehatan dan PKH  

    

 

No. 
Sasaran/Kinerja Utama 

Indikator Kinerja 

Utama 
Penjelasan / Formulasi Penghitungan 

Sumber 

Data 

1 2 3 4 4 

 
 
1 

Meningkatnya Dokumen 
pedoman dan petunjuk teknis 

pelaksanaan program jaminan 
kesehatan dan PKH 

 
Jumlah Dokumen 
pedoman dan petunjuk 

teknis pelaksanaan 
program jaminan 

kesehatan dan PKH 
 

 
                                    

                                              

                     
      

 

Dinas 
Sosial 



 
2 

Meningkatnya Data surat 

masuk dan keluar terkait 
program jaminan kesehatan 
dan PKH 

Jumlah surat masuk 
dan keluar terkait 

program jaminan 
kesehatan dan PKH 

                                                                   

                                 
      

 

Dinas 
Sosial 

 
3 

Meningkatnya Data laporan 
pengaduan masyarakat terkait 

jaminan kesehatan dan PKH 
yang ditindaklanjuti 

Jumlah data laporan 
pengaduan masyarakat 
terkait jaminan 

kesehatan dan PKH 
yang ditindaklanjuti 

 
                                                            

                               

                                                                  
      

 

Dinas 
Sosial 

 
4 Meningkatnya kelengkapan 

administrasi , penyusunan dan 

analisa data terkait monev 
jaminan kesehatan dan PKH 

 
Jumlah Dokumen 
pelaksanaan kegiatan 

monev , kegiatan 
jaminan kesehatan dan 
PKH 

 
                                              

                            

                                           
      

Dinas 
Sosial 

 
5 

Meningkatnya ketertiban 
administrasi terkait 
penyerapan dana program 

jaminan kesehatan dan PKH 

 
Jumlah Dokumen 

terkait penyerapan dana 
program jaminan 

kesehatan dan PKH 

 
                                            

                                     
                                         

                                 

      

Dinas 
Sosial 

 

6 
Meningkatnya koordinasi dan 
kelengkapan berkas untuk 

agenda rapat / pembinaan / 
seminar terkait program 
jaminan kesehatan dan PKH 

Jumlah Dokumen 

pelaksnaan kegiatan 
rapat , pembinaan / 
seminar terkait program 

jaminan kesehatan dan 
PKH  

 
                                    

                                                                  

                
      

Dinas 

Sosial 

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1 JABATAN : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  DAN KESETARAAN GENDER 

2 TUGAS : a. penyusunan program kerja di Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan 

Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga; 

   b. penyusunan rencana kerja Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan 

Peningkatan Kualitas Keluarga; 

   c. penyusunan kebijakan teknis perlindungan perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan 

terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan 

perempuan bidang politik, hukum, sosial dan  ekonomi pada organisasi kemasyarakatan,  kesetaraan 

gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga; 

   d. penetapan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis   pembinaan, penyuluhan, dan 

pendayagunaan perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap 

perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan 

bidang politik, hukum, sosial dan  ekonomi pada organisasi kemasyarakatan,  kesetaraan gender, 

partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga; 

   e. pelaksanaan upaya-upaya teknis terciptanya keterpaduan, sinkronisasi   pembinaan, penyuluhan, dan 

pendayagunaan perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap 

perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan 

bidang politik, hukum, sosial dan  ekonomi pada organisasi kemasyarakatan,  kesetaraan gender, 

partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga; 

   f. pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait     dalam kegiatan pembinaan, 

penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan 

kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, 

pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan  ekonomi pada organisasi kemasyarakatan,  



kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga; 

   g. pelaksanaan evaluasi kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak 

perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi 

perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan  

ekonomi pada organisasi kemasyarakatan,  kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan 

kualitas keluarga. 

No. 
Sasaran/Kinerja Utama 

Indikator Kinerja 

Utama 
Penjelasan / Formulasi Penghitungan 

Sumber 

Data 

1 2 3 4 4 

 
 

1 
Meningkatnya Persentase ARG 

pada belanja langsung APBD 

 
Persentase ARG pada 

belanja langsung APBD  

                                      

                                    
      

 

Bidang 
Pemberday

aan 
Perempuan 
dan 

Kesetaraan 
Gender 

 
2 

Meningkatnya lembaga 
pemerintah tingkat daerah 

kabupaten/kota yang telah 
dilatih PUG 

Jumlah lembaga 
pemerintah tingkat 
daerah kabupaten/kota 

yang telah dilatih PUG 

Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota 
yang telah dilatih PUG 

Bidang 
Pemberday
aan 

Perempuan 
dan 

Kesetaraan 
Gender 

3 
Meningkatnya program PUG 
ada perangkat daerah yang 

sudah dievaluasi melalui 
analisis gender di tingkat 
kabupaten/kota 

Jumlah program PUG 
ada perangkat daerah 
yang sudah dievaluasi 

melalui analisis gender 
di tingkat 
kabupaten/kota 

Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah 
dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota 

Bidang 
Pemberday
aan 

Perempuan 
dan 
Kesetaraan 

Gender 



 
 

4 
Meningkatnya jumlah lembaga 
penyediaan layanan 

perlindungan hak perempuan 
yg telah terstandardisasi 

Jumlah lembaga 
penyediaan layanan 

perlindungan hak 
perempuan yg telah 
terstandardisasi 

Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak 
perempuan yg telah terstandardisasi 

Bidang 
Pemberday

aan 
Perempuan 
dan 

Kesetaraan 
Gender 

 
5 

Meningkatnya peran serta 
perempuan dalam 
pembangunan 

Indeks Pembangunan 
Gender 

Data diambil dari BPS BPS Kab. 
Lumajang 

 
6 

Meningkatnya Pemberdayaan 

Perempuan 

Indeks Pemberdayaan 
Gender 

 

Data diambil dari BPS BPS Kab. 
Lumajang 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1 JABATAN : PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA MUDA SUB SUBSTANSI PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER 

2 TUGAS : a. menyusun program kerja Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender; 

b. menyusun rencana kerja Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender; 

c. menyusun kebijakan teknis perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan 

terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan 

perempuan bidang politik, hukum, sosial dan  ekonomi pada organisasi kemasyarakatan,  kesetaraan 

gender, partisipasi masyarakat; 

d. mengkoordinasi dan mensinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan, penguatan 

jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan 

informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan  ekonomi pada organisasi 

kemasyarakatan,  kesetaraan gender, partisipasi masyarakat; 

e. Melaksanakan pendataan , verifikasi, pemuktahiran dan menganalisa data pembangunan berbasis Gender; 

f. memonitor dan mengevaluasi teknis perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan 

kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, 

pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan  ekonomi pada organisasi kemasyarakatan,  

kesetaraan gender, partisipasi masyarakat; 

g. mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan berbasis gender;  

h. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis pelembagaan Penguatan Kelembagaan Gender pada 

Lembaga Pemerintah; 

i. melaksanakan pendampingan penyusunan analisis gender; 

j. menyusun profil Gender;  

k. memanfaatkan data Gender guna pengembangan di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan keluarga, 

politik, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan;  

l. Melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi kesetaraan gender; 

m. melaksanakan pendataan perempuan korban kekerasan secara terpilah; 



n. menyediakan tenaga ahli dalam penanganan perempuan korban kekerasan dan Korban Tindak Pidana 

Perdagangan Orang; 

o. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis implementasi pemberdayaan perempuan bidang politik, 

hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan ; 

p. melaksanakan pembentukan forum-forum pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan 

ekonomi pada organisasi kemasyarakatan; 

q. menyiapkan bahan penguatan jejaring layanan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial 

dan ekonomi; 

r. menyiapkan bahan peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan; 

s. menyiapkan bahan peringatan hari ibu. 

 

No. 
Sasaran/Kinerja Utama 

Indikator Kinerja 
Utama 

Penjelasan / Formulasi Penghitungan 
Sumber 

Data 

1 2 3 4 4 

 

 
1 

Meningkatnya Persentase ARG 
pada belanja langsung APBD 

 

Persentase ARG pada 
belanja langsung APBD  

                                      

                                    
      

 

Bidang 

Pemberday
aan 

Perempuan 
dan 
Kesetaraan 

Gender 

 

2 
Meningkatnya lembaga 

pemerintah tingkat daerah 
kabupaten/kota yang telah 

dilatih PUG 

Jumlah lembaga 

pemerintah tingkat 
daerah kabupaten/kota 
yang telah dilatih PUG 

Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota 

yang telah dilatih PUG 

Bidang 

Pemberday
aan 
Perempuan 

dan 
Kesetaraan 

Gender 

3 Meningkatnya program PUG 

ada perangkat daerah yang 
sudah dievaluasi melalui 

Jumlah program PUG 

ada perangkat daerah 
yang sudah dievaluasi 

Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah 

dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota 

Bidang 

Pemberday
aan 



analisis gender di tingkat 
kabupaten/kota 

melalui analisis gender 
di tingkat 

kabupaten/kota 

Perempuan 
dan 

Kesetaraan 
Gender 

 

 
4 

Meningkatnya jumlah lembaga 
penyediaan layanan 
perlindungan hak perempuan 

yg telah terstandardisasi 

Jumlah lembaga 

penyediaan layanan 
perlindungan hak 

perempuan yg telah 
terstandardisasi 

Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak 

perempuan yg telah terstandardisasi 

Bidang 

Pemberday
aan 

Perempuan 
dan 
Kesetaraan 

Gender 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) 

 

1 JABATAN : PENYULUH SOSIAL MUDA SUB SUBSTANSI PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 

2 TUGAS : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas keluarga; 

b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga; 

c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi Peningkatan 

Kualitas Keluarga;   

d. melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak 

anak di daerah; 

e. Melaksanakan pendataan,verifikasi, dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan kualitas keluarga  

f. melaksanakan kegiatan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di 

daerah; 

g. melaksanakan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas 

keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak dalam 

h. wilayah kerjanya di daerah; 

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kualitas 

Keluarga;  

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

No. 
Sasaran/Kinerja Utama 

Indikator Kinerja 
Utama 

Penjelasan / Formulasi Penghitungan 
Sumber 

Data 

1 2 3 4 4 

 

 
1 

Meningkatnya jumlah 
Pelayanan Puspaga 

Jumlah Pelayanan 

Puspaga 

Jumlah Pelayanan Puspaga yang terlayani Bidang 

Pemberday
aan 

Perempuan 
dan 
Kesetaraan 

Gender 



 


