
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik  

 

2. Tugas : Memimpin dan melaksanakan operasional pengelolaan opini dan aspirasi public meliputi 

penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta 

pelaksanaan administrasi tugas layanan monitoring isu pupblik, pemantauan, perencanaan 

komunikasi public dan citra positif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 

3. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan opini dan aspirasi publik. 

  b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengelolaan opini dan aspirasi publik 

  c.  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini dan aspirasi publik 

  d. Pelaksanaan administrasi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik 

  e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. 

 

Kinerja Indikator Kinerja Penjelasan/ Formulasi Perhitungan Sumber Data 

Meningkatnya 

pengelolaan opini dan 

aspirasi publik 

Persentase penurunan 

penyebaran informasi 

tidak benar / berita 

bohong (Hoaks) 

Formulasi Perhitungan : 
 

Laporan Hasil 

Pengawasan 

Informasi Publik Jumlah penyebaran informasi tidak benar 
/ berita bohong (Hoaks) tahun n 

X 100 

Jumlah penyebaran informasi tidak benar 
/ berita bohong (Hoaks) tahun n-1 

 

  
Definisi : 

 

  Berita Palsu / Berita Bohong / Hoaks adalah 
informasi yang sesungguhnya tidak benar, dibuat 
seolah-olah benar adanya. 

 

  Tahun n adalah tahun berkenaan  

  Tahun n-1 adalah tahun sebelumnya  

        

 

Luwuk, 6 Februari 2019 

 

Kepala Bidang 

Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik 

 

 

 

 

H. AGUSSALIM, S.Sos. M.Si 
NIP. 19651231 198602 1 043 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 
 

1. Jabatan : Kepala Seksi Layanan Monitoring Isu Publik 

 

2. Tugas : a. merencanakan kegiatan Seksi Layanan Monitoring Isu Publik berdasarkan program 
operasional bidang. 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Layanan Monitoring Isu Publik sesuai dengan 
ketentuan dan rencana kerja 

c.  mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Layanan Monitoring Isu Publik berdasarkan 
tugas dan fungsi 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan monitoring isu publik sesuai 
hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku 

e. melaksanakan penyiapan bahan pengolahan dan monitoring isu publik di media (media 
massa dan sosial) pengaduan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. 

f. melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survey, jajak pendapat) sesuai ketentuan yang 
berlaku; 

h. melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik sesuai kebutuhan dan 
ketentuan yang berlaku; 

i. melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah sesuai ketentuan 
yang berlaku; 

j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Layanan Monitoring Isu Publik sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Layanan Monitoring Isu Publik sesuai pencapaian 
target/kinerja; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 
fungsinya. 

 

KINERJA INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN 

SUMBER 

DATA 

Terlaksananya layanan 

monitoring pengawasan 

terhadap isu publik / 

berita bohong (Hoaks) 

Jumlah laporan pengawasan isu 

publik  / berita bohong (Hoaks) 

Banyaknya laporan terhadap 

isu publik/ berita bohong 

(hoaks) yang berhasil dipantau, 

diidentifikasi, dikaji dan 

dilakukan klarifikasi 

 

Laporan 

Bulanan 

Pengawasan 

Isu Publik 

        

 

Luwuk, 6 Februari 2019 

 

Kepala Seksi Layanan Monitoring Isu Publik 

 

 

 

 
DIRDJA MAHIWA,S.SOS 

NIP. 19711026 199403 2 003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 
 

1. Jabatan : Pelaksana Penyusun Bahan Informasi 

 

2. Tugas : a. Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan bahan informasi dan publikasi sesuai 

ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik. 

b. Mengumpulkan, mengklarifikasikan dan menelaah bahan informasi dan publikasi sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan. 

c.  melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi piublik sesuai kebutuhan dan 

ketentuan yang berlaku. 

d. Melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah sesuai ketentuan 

yang berlaku berdasarkan ketentuan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

pelayanan. 

e. Menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

Sasaran Indikator kinerja Penjelasan/formulasi perhitungan Sumber data 

Tersusunnya laporan 

pengawasan isu publik 

(Hoaks) 

Jumlah laporan 

pengawasan isu publik 

(hoaks) yang tersusun  

Banyaknya laporan pengawasan 

isu publik (hoaks) yang tersusun 

 

Laporan Hasil 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 
 

1. Jabatan : Kepala Seksi Pemantauan Komunikasi Publik Lintas Sektoral  

 

2. Tugas : a. merencanakan kegiatan Seksi Pemantauan Komunikasi Publik Lintas Sektoral berdasarkan 
program operasional bidang. 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pemantauan Komunikasi Publik Lintas Sektoral 
sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c.  mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pemantauan Komunikasi Publik Lintas 
Sektoral berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan  pemantauan komunikasi publik lintas 
sektoral sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan penyiapan bahan dan mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan pengumpulan 
bahan informasi dari PPID pembantu sesuai ketentuan yang berlaku. 

f. melaksanakan penyiapan verifikasi bahan informasi, pengklasifikasian dan inventarisasi 
informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan dan mengklasifikasikan opini dan aspirasi publik pemerintah daerah sesuai 
ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan penyiapan bahan penyusun, pengendalian, dan pelaksanaan norma, standar, 
pedoman, dan petunjuk operasional sesuai ketentuan yang berlaku; 

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemantauan 
komunikasi publik lintas sektoral sesuai ketentuan yang berlaku; 

j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pemantauan Komunikasi Publik Lintas 
Sektoral sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemantauan Komunikasi Publik Lintas Sektoral 

sesuai pencapaian target/kinerja; dan  

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

Sasaran Indikator kinerja 
Penjelasan/                       

Formulasi Perhitungan 
Sumber data 

Terfasilitasinya 
pengembangan Warung 
Informasi masyarakat 
(WIM) 

Jumlah Warung 
Informasi masyarakat 
(WIM) yang difasilitasi 

Banyaknya Warung Informasi 
masyarakat (WIM) yang terarah 
dalam penyebarluasan informasi 
publik 

Laporan Hasil 
Pelaksanaan 

Kegiatan 

Terfasilitasinya 
pengembangan Kelompok 
Informasi Masyarakat 
(KIM) 

Jumlah Kelompok 
Informasi Masyarakat 
(KIM) yang difasilitasi 

Banyaknya Kelompok Informasi 
Masyarakat (KIM) yang dibina 
sehingga lebih terarah dalam 
penyebarluasan informasi publik 

Laporan Hasil 
Pelaksanaan 
Kegiatan 

        

 

Luwuk, 6 Februari 2019 

 

Kepala Seksi Pemantauan Komunikasi 

Publik Lintas Sektoral 

 

 

 

HJ.RISNAWATI,S.Sos 
NIP. 19840125 200212 2 002 

 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 
 

1. Jabatan : Pelaksana Pengelola Dokumentasi 

 

2. Tugas : a. Menyiapkan bahan, data dan alat perlengkapan pengelolaan dokumentasi sesuai ketentuan 

yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik. 

b. Memantau target peningkatan dokumentasi, agar kesesuaian dengan rencana awal. 

c.  Mengendalikan pelaksanaan pendataan dokumentasi, sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku, untuk meminimalisr penyimpangan dalam pelaksanaannya. 

d. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi dokumentasi dengan pimpinan dan instasni terkait 

dalam pelaksanaannya, agar kegiatan dapat terlaksana secara terpadu dan optimal. 

e. Menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

  f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 
fungsinya. 

 

Sasaran Indikator kinerja Penjelasan/formulasi perhitungan Sumber data 

Tersedianya laporan 

pengembangan dan 

pembinaan WIM/KIM 

Jumlah laporan Hasil 

Pengembangan dan 

Pembinaan WIM/KIM 

Banyaknya Laporan Hasil 

Pengembangan dan Pembinaan 

WIM/KIM 

 

Laporan Hasil 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

       

  

 

Luwuk, 6 Februari 2019 

 

Pengelola Dokumentasi 

 

 

 

 

SUDARTI , SP 
NIP. 19720902 201412 2 003 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 
 

1. Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Komunikasi Publik dan Citra Positif 

 

2. Tugas : a. merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan Komunikasi Publik dan Citra Positif berdasarkan 
program operasional bidang; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Perencanaan Komunikasi Publik dan Citra Positif 
sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c.  mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Perencanaan Komunikasi Publik dan Citra 
Positif berdasarkan tugas dan fungsi 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Perencanaan Komunikasi Publik dan 
Citra Positif sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku 

e. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan saluran komunikasi milik 
pemerintah daerah/media internal, komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, 
penyiapan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, 
backgrounders) serta pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan pemberdayaan 
masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. 

f. melaksanakan pengemasan konten nasional menjadi konten lokal dan pembuatan konten 
lokal melalui Videotron atau Multy Display Infromasi (MDI) dan Website Pemerintah Daerah 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, distribusi dan kemitraan dalam penyelenggaraan 
diseminasi informasi dan kebijakan diseminasi informasi melalui media pemerintah daerah 
dan media non pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku; 

i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, pengendalian norma, standar, pedoman, dan 
petunjuk pengelolaan opini dan aspirasi publik sesuai ketentuan yang berlaku; 

j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Perencanaan Komunikasi Publik dan Citra 
Positif sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Komunikasi Publik dan Citra Positif 
sesuai pencapaian target/kinerja; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 
fungsinya. 

 

Sasaran/kinerja utama Indikator kinerja utama 
Penjelasan/formulasi 

perhitungan 
Sumber data 

Terlaksananya 

penyebarluasan informasi 

guna mendukung 

komunikasi publik dan citra 

positif pemda 

Jumlah informasi yang 

disebarluaskan guna 

mendukung komunikasi 

publik dan citra positif pemda 

Banyaknya kegiatan Publikasi 

dengan menggunakan media 

videotron, spanduk, baliho, 

standbaner, kalender dan umbul 

Laporan hasil 

kegiatan 

        

 

Luwuk, 6 Februari 2019 

 

Kepala Seksi Perencanaan Komunikasi Publik dan 

Citra Positif Pemerintah Daerah 

 

 

 

 

SAMSUDIN T.LAMATO,S.Sos 
NIP. 19700608 1994401 1 002 

 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 
 

1. Jabatan  : Pelaksana Pengelola Data 

 

2. Tugas : a. Menyiapkan bahan, data pengelolaan Perencanaan Komunikasi Publik dan Citra Positif 

sesuai ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik. 

b. Memantau target peningkatan Perencanaan Komunikasi Publik dan Citra Positif, agar 

kesesuaian dengan rencana awal. 

c.  Mengendalikan pelaksanaan pendataan Perencanaan Komunikasi Publik dan Citra Positif, 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk meminimalisr penyimpangan 

dalam pelaksanaannya. 

d. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi Perencanaan Komunikasi Publik dan Citra Positif 

dengan pimpinan dan instasni terkait dalam pelaksanaannya, agar kegiatan dapat terlaksana 

secara terpadu dan optimal. 

e. Menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

  f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
 

 

SASARAN INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

 
Tersedianya Laporan 
Hasil Perencanaan 
komunikasi publik dan 
citra positif 

 
Jumlah Laporan Hasil 
Perencanaan komunikasi publik 
dan citra positif yang tersusun 

 
Laporan Hasil Perencanaan 
komunikasi publik dan citra 
positif 

 
Laporan Hasil 
Kegiatan 

       

  

 

Luwuk, 6 Februari 2019 

 

Pengelola Data 

 

 

 

 

ROSALINDA MUHAMAD, MD 
NIP. 19660711 198903 2 012 

 
 


