
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Ka. Bid Pemberdayaan Sosial

2. Tugas : Memimpin dan melaksanakan operasional pemberdayaan sosial meliputi 

penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, 
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas 
pemberdayaan perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil, 
pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan izin 
Pengumpulan Sumbangan serta Kepahlawanan dan Restorasi Sosial 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan  yang berlaku.

3. Fungsi : 

a. Merencanakan Operasional Bidang pemberdayaan Sosial berdasarkan 
rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;

b. Membagi Tugas kepada Kepala Seksi lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial 
berdasarkan rencana kerja;

c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Pemberdayaan 
Sosial sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;

d. Melaksanakan  penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan sosial 
sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;

e. Melaksanakan  penyusunan data dan penyiapan konsep penyusunan 
program/kegiatan sesuai pedoman dan petunjuk;

f. Melaksanakan pengkoordinasian pemantauan dan evaluasi 
program/kegiatan kepada Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan, 
Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil, Kepala Seksi  Pemberdayaan 
Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan  Izin Pengumpulan 
Sumbangan serta Kepala Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;

g. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang 
Pemberdayaan Sosial;

h. Melaksanakan  pemberdayaan organisasi/lembaga swadaya masyarakat;

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang 
Pemberdayaan Sosial berdasarkan capaian kinerja;

j. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Pemberdayaan 
Sosial;

k. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai 
pencapaian/target kinerja

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
bidang tugasnya;



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

SASARAN/KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR 
KINERJA UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN SUMBER DATA

Meningkatnya 
pelayanan 
Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Sosial

Persentase Panti 
Asuhan/Panti 
Jompo yang Mandiri

∑ Panti Asuhan/Jompo yang 
Pelayanan dan bantuan 

∑  Panti Asuhan/Jompo di 
Kab. Banggai

X 100%

Basis data 
terpadu 
Pemberdayaan 
Sosial

Persentase PSKS 
yang diberdayakan 
dalam 
penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial

∑ TKSK yang mendapatkan 
pelayanan/bantuan

∑ TKSK Kabupaten Banggai

X 100%
Data 
monitoring dan 
evaluasi dinas 
sosial

Persentase Fakir 
Miskin dan KAT 
(Komunitas Adat 
Terpencil) yang 
tertangani

∑ KAT yang mendapatkan 
penanganan

∑ KAT Kabupaten Banggai
X 100%

Data 
monitoring dan 
evaluasi dinas 
sosial

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

BURHAN LATARA S.Ag. MA
NIP. 19701012 200003 1 003



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat 
Terpencil

2. Tugas : Memimpin dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan perorangan, keluarga 
dan komunitas adat terpencil meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan perorangan, keluarga dan 
komunitas adat terpencil, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

3. Fungsi :
a. Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan 

Komunitas Adat Terpencil, berdasarkan program operasional bidang;
b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Seksi Pemberdayaan 

Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil, sesuai dengan 
ketentuan dan rencana kerja;

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Seksi Pemberdayaan 
Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil berdasarkan tugas 
dan fungsi;

d. Menyiapkan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan 
perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil sesuai hasil analisis 
data dan ketentuan yang berlaku;

e. Melaksanakan menyiapkan, mengelola dan menyajikan data untuk Seksi 
Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil 
berdasarkan ketentuan yang berlaku;

f. Melaksanakan penyiapan dan menyusun sistim metode kerja Seksi 
Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil agar 
dapat direncanakan dengan baik;

g. Melaksanakan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga 
dan Komunitas Adat Terpencil untuk mencapai hasil yang maksimal;

h. Melaksanakan pemberdayaan sosial bagi komunitas adat terpencil untuk 
pencapaian kinerja yang baik;

i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 
kegiatan pemberdayaan perorangan, keluarga dan komunitas adat 
terpencil;

j. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pemberdayaan 
Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil;

k. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Perorangan, 
Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil;

l. Melaksanakan  tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala bidang 
sesuai dengan bidang tugasnya.



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN PERORANGAN, KELUARGA DAN KAT

SASARAN/KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR 
KINERJA UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN

SUMBER 
DATA

Tersedianya sarana 
dan prasarana 
pendukung usaha 
bagi keluarga miskin

Jumlah Rumah 
Singgah KAT yang 
dibangun

Jumlah Rumah Singgah KAT yang 
dibangun

Data laporan 
pendamping 
KAT

Terlaksananya 
pendataan, 
pembinaan dan 
pengendalian Bidang 
Pemberdayaan 
Sosial

Jumlah KT, TKSK 
dan KAT yang 
mendapatkan 
pembinaan

Jumlah KT, TKSK dan KAT yang 
mendapatkan pembinaan

Data laporan 
pendamping 
KAT

Kasi  Pemberdayaan Perorangan, Keluarga 
dan Komunitas Adat Terpencil

TRIYONO ABUSAMA, SE
NIP. 19620525 198903 1 014



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Penyusun Program Pembinaan Komunitas Adat (Terpencil)

2. Tugas : Melaksanakan Tugas Penyiapan,penyusunan bahan perumusan kebijakan dan 

sistim metode kerja seksi pemberdayaan perorangan,keluarga dan KAT yang 
meliputi  penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelahaan data 
obyek kerja agar dapat direncanakan dengan baik sesuai ketentuan yang 
berlaku;

3. Fungsi :

a. Mempelajari pedoman dan petunjuk Teknis Program pembinaan komunitas 
adat terpencil sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
mengetahui macam,metode dan tehnik dalam mengolah obyek kerja;

b. Menerima, Mengumpulkan dan memeriksa data sebagai bahan kegiatan 
program pembinaan komunitas adat terpencil sesuai dengan prosedur 
yang berlaku untuk pelaksanaan tugas selanjutnya;

c. Menyiapkan data bahan penyusunan sistim metode kerja pada seksi 
Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan KAT ( program pembinaan 
komunitas adat terpencil ) untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. Mengklasifikasikan data program pembinaan komunitas adat terpencil 
seusai kebutuhan untuk dilaksanakan proses lebih lanjut;

e. Menelaah data obyek kerja agar dapat direncanakan dengan baik sesuai 
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. Menyusun rencana kerja kegiatan program pembinaan komunitas adat 
terpencil sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
optimalisasi kinerja;

g. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sesuai 
hasil pelaksanaan kinerja sebagai akuntabilitas;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya 
sebagai bentuk loyalitas;



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PENYUSUN PROGRAM PEMBINAAN KOMUNITAS ADAT (TERPENCIL)

SASARAN/KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR 
KINERJA UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN SUMBER DATA

Tersedianya data 
penerima bantuan 
rumah pertemuan 
masyarakat KAT

Menyiapkan data 
penerima bantuan 
rumah pertemuan 
masyarakat KAT

Jumlah data penerima bantuan 
rumah pertemuan masyarakat 
KAT

Data Laporan 
pendamping 
KAT

Tersedianya bahan 
dan data pembinaan 
KT, TKSK dan KAT

Jumlah bahan 
dan data hasil 
monitoring KT, 
TKSK dan KAT

Jumlah bahan dan data hasil 
monitoring KT, TKSK dan KAT

Tersedianya 
bahan dan data 
pembinaan KT, 
TKSK dan KAT

Jumlah bahan 
dan data hasil 
analisis  
pengembangan 
program 
kegiatan yang 
cepat, tepat dan 
berdaya guna 
bagi 
masyarakat 
KAT.

Jumlah bahan dan data hasil 
analisis  pengembangan 
program kegiatan yang cepat, 
tepat dan berdaya guna untuk 
percepatan penanganan KAT.

Data hasil 
monitoring dan 
evaluasi 
pelaksanaan 
kegiatan

Pengelola Data
Penyusun Program Pembinaan 

Komunitas Adat (Terpencil)

ASTRI S. SONO, SH
Nip. 19840715 201002 2 009



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.

2. Tugas : Memimpin dan melaksanakan kegiatan kepahlawanan dan restorasi sosial 

meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan 
kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi 
kepahlawanan dan restorasi sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

3. Fungsi :

a. Merencanakan kegiatan Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial 

berdasarkan program operasional bidang.

b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Seksi Kepahlawanan dan 
Restorasi Sosial;

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Seksi kepahlawanan dan 

restorasi sosial berdasarkan tugas dan fungsi;

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kepahlawanan dan 

restorasi sosial sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;

e. Melaksanakan penyiapan, pengumpulan, pengolahan data kepahlawanan 

dan restorasi sosial;

f. Melaksanakan pengembangan dan publikasi nilai, riwayat sejarah, 
kepeloporan keperintisan nilai kepahlawanan berdasarkan tugas dan fungsi 

efektifitas pelaksanaan tugas;

g. Melaksanakan pemberian bantuan sosial bagi perintis kemerdekaan, janda 

perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan nasional dan veteran;

h. Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana taman      makam 
pahlawan;

i. Melaksanakan penyiapan koordinasi teknis penyediaan fasilitas Seksi 
Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;

j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 
kepahlawanan dan restorasi social;

k. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Kepahlawanan dan Restorasi 
Sosial;

l. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Kepahlawanan dan Restorasi 
Sosial sesuai pencapaian/target kinerja;

m. Melaksanakan  tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala bidang;



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KEPALA SEKSI KEPAHLAWANAN DAN RESTORASI

SASARAN/KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN

SUMBER 
DATA

Terlaksananya kegiatan 
peringatan hari 
pahlawan dan 
penyerahan bingkisan

Jumlah fasilitasi 
kegiatan  hari 
pahlawan.

Jumlah pelaksanaan kegiatan 
peringatan Hari Pahlawan di 4 
Lokasi :
1. Lapangan Upacara
2. Taman Makam Pahlawan
3. Tabur Bunga di Teluk Lalong
4. Ramah Tamah dengan 

keluarga pahlawan

Data hasil 
monitoring 
dan evaluasi 
pelaksanaan 
kegiatan 
kepahlawanan

Jumlah keluarga 
pahlawan yang 
mendapatkan 
bingkisan

Jumlah keluarga pahlawan yang 
layak menerima bingkisan 

Data hasil 
monitoring 
keluarga 
pahlawan

Kasi Kepahlawanan dan Restorasi 

HAMRIN MANSOBA, S.Pd
NIP. 19611002 198207 1 001



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Data Kepahlawanan

2. Tugas : Melakukan tugas pengelolaan berupa penyiapan, pengumpulan, pengolahan 

data kepahlawanan dan restorasi sosial, penyiapan koordinasi teknis 
penyediaan fasilitas peningkatan sarana dan prasarana taman makam 
pahlawan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian 
pelaksanaan kegiatan kepahlawanan dan restorasi sosial sesuai ketentuan 
yang berlaku.

3. Fungsi :

a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk mengetahuai macam, metode dan teknik 
dalam mengumpul/mengolah data;

b. Mengumpulkan dan mengolah bahan dan data Kepahlawanan dan 
restorasi Sosial sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan data yang tersedia;

c. Menganalisis bahan dan data Kepahlawanan dan Restorasi Sosial sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan 
kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang 
masuk;

d. Membantu penyiapan bahan perumusan kebijakan pada seksi 
kepahlawanan dan restorasi social agar sesuai dengan yang direncanakan;

e. Membantu pelaksanaan kegiatan hari pahlawan agar berjalan sesuai 
dengan yang di harapkan;

f. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 
bentuk akuntabilitas;

g. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk atasan sebagai 
bentuk loyalitas;



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PENGELOLA DATA KEPAHLAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL 

SASARAN/KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN

SUMBER 
DATA

Tersedianya bahan 
perlengkapan 
pelaksanaan hari 
pahlawan

Jumlah bahan, data 
dan fasilitasi dalam 
penyelenggaraan hari 
pahlawan

Jumlah keluarga pahlawan, 
perintis dan anggota veteran yang 
layak mendapatkan bantuan 

Data hasil 
pelaksanaan  
kegiatan 
kepahlawanan

Jumlah even kegiatan 
kepahlawanan yang dilaksanakan

Data hasil 
pelaksanaan  
kegiatan 
kepahlawanan

Pengelola Data Bantuan Sosial

CIAN LIN S.Sos
Nip. 19800819 201101 2 003



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengolah Data Kepahlawanan

2. Tugas : Melakukan kegiatan pengumpulan, pendokumentasian/ penginputan dan 

pengolahan bahan/ data administrasi kepahlawanan dan restorasi sosial, 
melaksanakan pemberian bantuan sosial bagi perintis kemerdekaan, janda 
perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan nasional dan veteran serta 
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 
kepahlawanan dan restorasi sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Fungsi :

a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk mengetahuai macam, metode dan teknik 
dalam mengumpul/mengolah data;

b. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan kepahlawanan dan 
restorasi social berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan 
tugas selanjutnya;

c. Menyusun rekapitulasi bahan/ data kepahlawanan dan restorasi sosial 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui 
volume dan jenis obyek kerja yang akan diolah;

d. Mendokumentasikan hasil penyusunan bahan/data kepahlawanan dan 
restorasi social sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib 
administrasi dan memudahkan penggunaannya;

e. Menginput Bahan/ Data kepahlawanan dan restorasi sosial sesuai 
kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;

f. melaksanakan pemberian bantuan sosial bagi perintis kemerdekaan, janda 
perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan nasional dan veteran sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku agar bermanfaat dan berhasil guna;

g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian 
program kegiatan kepahlawanan dan restorasi social agar berjalan sesuai 
dengan apa yang diharapkan;

h. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 
bentuk  akuntabilitas

i. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk atasan sebagai 
bentuk loyalitas.



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PENGOLAH DATA KEPAHLAWANAN

SASARAN/KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN

SUMBER 
DATA

Tersedianya bahan dan 
data keluarga pahlawan

Jumlah bahan dan 
data laporan 
pelaksanaan hari 
pahlawan.

Jumlah dokumen pelaporan 
pelaksanaan kegiatan 
kepahlawanan.

Data hasil 
pelaksanaan  
kegiatan 
kepahlawanan

Pengolah Data Kepahlawanan

YUSNI MONGGESANG
Nip. 19680608 200701 2 001



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengolah Data Kepahlawanan

2. Tugas : Melakukan kegiatan pengumpulan, pendokumentasian/ penginputan dan 

pengolahan bahan/ data administrasi kepahlawanan dan restorasi sosial, 
melaksanakan pemberian bantuan sosial bagi perintis kemerdekaan, janda 
perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan nasional dan veteran serta 
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 
kepahlawanan dan restorasi sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Fungsi :

a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk mengetahuai macam, metode dan teknik 
dalam mengumpul/mengolah data;

b. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan kepahlawanan dan 
restorasi social berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan 
tugas selanjutnya;

c. Menyusun rekapitulasi bahan/ data kepahlawanan dan restorasi sosial 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui 
volume dan jenis obyek kerja yang akan diolah;

d. Mendokumentasikan hasil penyusunan bahan/data kepahlawanan dan 
restorasi social sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib 
administrasi dan memudahkan penggunaannya;

e. Menginput Bahan/ Data kepahlawanan dan restorasi sosial sesuai 
kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;

f. melaksanakan pemberian bantuan sosial bagi perintis kemerdekaan, janda 
perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan nasional dan veteran sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku agar bermanfaat dan berhasil guna;

g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian 
program kegiatan kepahlawanan dan restorasi social agar berjalan sesuai 
dengan apa yang diharapkan;

h. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 
bentuk  akuntabilitas

i. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk atasan sebagai 
bentuk loyalitas.



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PENGOLAH DATA KEPAHLAWANAN

SASARAN/KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN

SUMBER 
DATA

Meningkatnya 
Pelestarian 
kepahlawanan, 
keperintisan, kejuangan 
dan kesetiakawanan 
sosial

Jumlah keluarga 
pahlawan, perintis, 
dan anggota veteran 
yang mendapatkan 
bantuan

Jumlah keluarga pahlawan, 
perintis dan anggota veteran yang 
layak mendapatkan bantuan 

Data hasil 
pelaksanaan  
kegiatan 
kepahlawanan

Pelestarian Nilai 
Kepahlawanan, 
Keperintisan dan 
Kejuangan

Jumlah even kegiatan 
kepahlawanan yang dilaksanakan

Data hasil 
pelaksanaan  
kegiatan 
kepahlawanan

Jumlah dokumen yang 
tersusun

Jumlah dokumen pelaporan 
pelaksanaan kegiatan 
kepahlawanan.

Data hasil 
pelaksanaan  
kegiatan 
kepahlawanan

Pengolah Data Kepahlawanan

SUMARNO M. SAPIUNG
Nip. 19800429 200902 1 001



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan 

Izin Pengumpulan Sumbangan
2. Tugas : Memimpin dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan sosial kelembagaan 

masyarakat dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan meliputi penyiapan 
bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, 
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi 
pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan izin 
pengumpulan sumbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

3. Fungsi :
a. Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan 

Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan berdasarkan 
program operasional bidang;

b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Seksi Pemberdayaan Sosial 
Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan 
sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Seksi Pemberdayaan 
Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan  Izin Pengumpulan 

Sumbangan berdasarkan tugas dan fungsi;

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan sosial 
kelembagaan masyarakat dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan 

sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;

e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelayanan               
kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial berdasarkan tugas 

dan fungsi;

f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi karang taruna;

g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 
pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan izin 
pengumpulan sumbangan;

h. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pemberdayaan Sosial 
Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan;

i. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Sosial 
Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan 
sesuai pencapaian/target kinerja;

j. Melaksanakan  tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala bidang 
sesuai dengan bidang tugasnya;



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN 

PENERBITAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN
 

SASARAN/KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN

SUMBER 
DATA

Terlaksananya 
peningkatan kualitas 
SDM dan 
Penyelenggaraan 
Pemberdayaan Sosial

Jumlah jenis 
bantuan yang 
diberikan kepada 
PSKS

Jenis bantuan untuk PSKS Laporan 
monitoring 
dan evaluasi 
TKSK

Jumlah data tenaga 
TKSK dan LK3 yang 
perperan dalam 
peningkatan PSKS

Jumlah pendamping TKSK dan 
LK3 yang berperan aktif dalam 
peningkatan PSKS .

Laporan hasil 
monitoring 
oleh Bidang 
Pemberdayaan 
Sosial

Tersedianya sarana 
dan prasarana panti 
asuhan/jompo

Jumlah panti 
asuhan/jompo yang 
mendapatkan 
bantuan

Jumlah panti asuhan yang layak 
menerima bantuan

Laporan hasil 
verifikasi dan 
validasi panti 
asuhan

Kasi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan 
Masyarakat dan Penerbitan Izin 

Pengumpulan Sumbangan

HADIDJAH ABUDU
NIP.19640918 198502 2 001



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial

2. Tugas : Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan koordinasi 

karang taruna,melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian 
pelaksanaan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan 
izin pengumpulan sumbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Fungsi :

a. Menyusun program kerja, bahan dan alat pengelola bantuan organisasi 
masyarakat sosial sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, 
agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;

b. Memantau pelaksanaan pengelola data bantuan organisasi masyarakat 
sosial sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat 
kesesuaian dengan rencana awal;

c. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan; 

d. Mengkoordinasikan dengan pihak  terkait ( karang taruna,dll ) dan atau 
instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat 
terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;

e. melaksanakan kegiatan-kegiatan social kemasyarakatan pemberdayaan 
karang taruna yang ada di kabupaten banggai;

f. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 
program berikutnya; dan

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara 
tertulis maupun lisan.



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PENGELOLA BANTUAN ORGANISASI MASYARAKAT SOSIAL

SASARAN/KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN

SUMBER 
DATA

Tersedianya bahan dan 
data bantuan untuk 
PSKS

Jumlah bahan, data 
dan administrasi 
bantuan PSKS 

Jumlah karang taruna kabupaten 
Banggai yang terdata namun 
belum pernah mendapatkan 
pembinaan 

Laporan hasil 
verifikasi 
proposal 
bantuan

Jumlah karang taruna yang 
mendapatkan bantuan

Laporan TKSK

Jumlah Kelompok PSKS yang 
mendapatkan bantuan

Laporan hasil 
verifikasi 
proposal 
bantuan

Jumlah bahan dan 
data serta administrasi 
tenaga pendamping 
LK3 dan TKSK

Jumlah bahan dan data 
pelaksanaan pendampingan LK3 
dan TKSK

Laporan 
pelaksanaan 
kegiatan TKSK

Pengelola Bantuan Organisasi 
Masyarakat Sosial 

CITRA ASNI
Nip. 19820611 201412 2 003



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengola data Bantuan pemberdayaan kelembagaan

2. Tugas : Melakukan Kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan perumusan 

kebijakan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan izin 
pengumpulan sumbangan sesuai hasil analisis data dan penyiapan bahan 
koordinasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan 
lembaga kesejahteraan sosial.

3. Fungsi :

a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku;

b. Mengumpulkan dan memeriksa bahan dan data yang ada untuk di jadikan 
bahan kegiatan;

c. Menganalisis bahan dan data pada Seksi Pemberdayaan Sosial 
Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbagan 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; 

d. Berkoordinasi dengan para Tenaga Kesejahteraan sosial yang ada di 
kecamatan-kecamatan;

e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan penyaluran bantuan social dan hibah;
f. Mendampingi kegiatan-kegiatan dari Provinsi dan kementrian RI terkait 

bantuan sosial dan hibah; 
g. Menerima laporan dari para tenaga kesejahteraan social yang ada di 

kecamatan-kecamatan dan menyusun kembali laporan tersebut secara 
keseluruhan untuk di laporkan kepada atasan;

h. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk atasan.



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PENGELOLA DATA BANTUAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

SASARAN/KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN

SUMBER 
DATA

Meningkatnya 
pelayanan 
Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Kesejahteraan Sosial

Jumlah Organisasi 
masyarakat yang 
terverifikasi  

Jumlah permohonan bantuan 
organisasi masyarakat yang masuk 
dan siap untuk diverifikasi 

Data hasil 
verifikasi 
proposal 
bantuan 

Jumlah organisasi 
masyarakat yang 
direkomendasikan

Jumlah permohonan bantuan 
organisasi masyarakat yang 
mendapatkan rekomendasi untuk 
ditetapkan mendapatkan bantuan

Data hasil 
verifikasi 
proposal 
bantuan

Jumlah dokumen yang 
tersusun

Jumlah dokumen pelaporan 
pelaksanaan kegiatan verifikasi.

Laporan 
pelaksanaan 
kegiatan

Pengelola Data Bantuan 
Pemberdayaan Kelembagaan

HADIDJAH ABUDU
NIP.19640918 198502 2 001



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Ka. Bid Penanganan Fakir Miskin
2. Tugas :  Memimpin dan melaksanakan operasional penanganan fakir miskin meliputi 

penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, 
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugasi 
dentifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan 
serta pengelolaan, penyaluran bantuan stimulant dan penataan lingkungan 
sosial.

3. Fungsi : 
a. Merencanakan Operasional Bidang Penanganan Fakir Miskin ;
b. Membagi Tugas kepada Kepala Seksi di bidang penanganan fakir miskin sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing ;
c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang penanganan fakir miskin sesuai 

dengan tanggung jawab yang di berikan ;
d. Mengkoordinasikan penyiapan konsep penyusunan program/kegiatan sesuai 

pedoman dan petunjuk teknis bantuan sosial kepada penyandang masalah 
kesejahteraan sosial (PMKS) di seksi identifikasi dan penguatan kapasitas, seksi 
pendampingan dan pemberdayaan serta seksi pengelolaan, penyaluran bantuan 
stimulant dan penataan lingkungan sosial ;

e. Mengkoordinasikan  pemantauan dan evaluasi program/kegiatan seksi identifikasi 
dan penguatan kapasitas, seksi pendampingan dan pemberdayaan serta seksi 
pengelolaan, penyaluran bantuan stimulant dan penataan lingkungan sosial ;

f. Mengkoordinasikan  pembinaan administrasi dan pembinaan aparatur di bidang 
penanganan fakir miskin ;

g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala-kepala seksi di Bidang penanganan fakir 
miskin;

h. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala seksi di Bidang penanganan fakir miskin;
i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang penanganan fakir miskin;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang 

tugasnya;



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

SASARAN/KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR 
KINERJA UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN SUMBER DATA

Meningkatnya 
penanganan Fakir 
miskin, rehabilitasi 
sosial, perlindungan 
dan jaminan sosial

Persentase 
Penanganan Fakir 
Miskin

Jumlah Fakir Miskin yang 
mendapatkan bantuan

Jumlah Fakir Miskin 
Kabupaten Banggai

X 100%

Basis data 
terpadu Fakir 
Miskin

Kepala Bidang Penanganan Fakir 
Miskin

MUH. YAMIN DATU ADAM, S.Sos
Nip. 19640824 198603 1 020



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

2. Tugas : memimpin dan melaksanakan kegiatan identifikasi dan penguatan 
kapasitas meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan 
bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta 
pelaksanaan administrasi identifikasi dan penguatan kapasitas.

3. Fungsi :
a. Merencanakan kegiatan seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
b. Memberi petunjuk pada bawahan di seksi Identifikasi dan Penguatan 

Kapasitas berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas ;

c. Mendistribusikan tugas pada bawahan di seksi Identifikasi dan 
Penguatan Kapasitas sesuai ketentuan yang berlaku untuk efektifitas 
pelaksanaan tugas

d. Menyiapkan dan menyusun data sebagai bahan Identifikasi dan 
Penguatan

e. Menyusun data calon penerimabantuan di seksi Identifikasi dan 
Penguatan Kapasitas

f. Menyusun data rencana pemberian bantuan di seksi Identifikasi dan 
Penguatan Kapasitas ketentuan

g. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan  pada seksi Identifikasi dan 
Penguatan Kapasitassesuai

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi Identifikasi dan Penguatan 
Kapasitas kepada Kepala bidang

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala bidang 
sesuai dengan bidang tugasnya



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KEPALA SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENGUATAN KAPASITAS

SASARAN/KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN SUMBER DATA

Terlaksananya fasilitasi 
manajemen usaha bagi 
Kelompok keluarga 
miskin

Jumlah jenis bantuan 
stimulan bagi fakir 
miskin 13 Jenis DPA Dinas Sosial

Jumlah kelompok dan 
kepala keluaarga fakir 
miskin yang 
mendapatkan 
bantuan stimulan

40 Kelompok
Data BDT

Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

MARWAN SAOSANG
Nip. 19680316 200012 1 002



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengolah Data Bantuan Sosial
2. Tugas : Melakukan pengelolaan data bantuan sosial, melakukan koordinasi dengan 

dinas terkait serta menyusun laporan data bantuan sosial
3. Fungsi :

a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku.

b. Mengumpulkan dan menganalisa bahan dan data pada seksi idetifikasi 
dan penguatan kapasitas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku

c. Menyusun rekapitulasi kegiatan data berdasarkan jenis data yang 
masuk

d. Mencatat perkembangan dan permasalahan data secara periodik.
e. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk yang telah ditetapkan
f. Mengkoordinasikan data bantuan sosial bagi fakir miskin hasil olahan 

dengan atasan
g. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan
h. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk atasan.

SASARAN/KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN SUMBER DATA

Tersedianya data dan 
administrasi 
pendamping

Menyediakan bahan 
dan data pendamping 1 Dokumen

Pengelola Data Bantuan

USMAN TIRMID
Nip. 19771125 200901 1 005



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial 

2. Tugas : Melakukan kegiatan pengelolaan bahan dan data bantuan sosial dan hibah
3. Fungsi :

a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku;

b. Mengumpulkan dan menganalisa bahan dan data bantuan sosial dan 
hibah pada seksi idetifikasi dan penguatan kapasitas;

c. Menyusun rekapitulasi kegiatan data berdasarkan jenis data yang 
masuk;

d. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan 
perkembangan dan permasalahan bantuan sosial dan hibah secara 
periodik;

e. Mengevaluasi bantuan sosial dan hibah fakir miskin tentang kelayakan, 
pemanfaatan dan dampak pemberian bantuan sosial dan hibah bagi 
fakir miskin;

f. Melakukan pengendalian berupa pembinaan terhadap pelaksanaan 
bantuan sosial dan hibah fakir miskin yang belum berhasil kepada 
kelompok-kelompok penerima bantuan;

g. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk yang telah ditetapkan;
h. Mengkoordinasikan hasil olahan bantuan sosial dan hibah bagi fakir 

miskin dengan atasan;
i. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan;
j. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk atasan;



SASARAN/KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN SUMBER DATA

Tersediannya Bahan 
Dan Data Basis Data 
Terpadu (BDT) calon 
penerima RASTRA

Menyiapkan data BDT 9000 Jiwa
Data BDT Pusat dan 
pendamping RASTRA 
Kecamatan

Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial 

NURMAN SYAH, ST.
Nip. 19710722 200902 1 001



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan

Tugas : Memimpin dan melaksanakan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan.
Fungsi :

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pendampingan dan 

Pemberdayaan.

b. Memberi petunjuk pada bawahan lingkup Seksi Pendampingan 

dan Pemberdayaan;

c. Mendistribusikan tugas pada bawahan lingkup Seksi 

Pendampingan dan Pemberdayaan;

d. Menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan 

pendampingan dan pemberdayaan;

e. Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan usaha 

ekonomi produktif fakir miskin;

f. Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan serta 

pelatihan ketrampilan bagi Fakir Miskin;

g. Melaksanakan pendampingan program/kegiatan Kementerian 

Sosial RI;

h. Melaksanakan penyiapan koordinasi teknis penyediaan fasilitas 
peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial fakir miskin;

i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian 

pelaksanaan kegiatan pengembangan pemberdayaan 

keluarga miskin;

j. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pendampingan dan 
Pemberdayaan;

k. Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala bidang;



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KEPALA SEKSI PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

SASARAN/KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN SUMBER DATA

Tersedianya PMKS 
yang memiliki 
keterampilan

Jumlah PMKS yang 
mengikuti pelatihan 
keterampilan

25 Orang Verifikasi

Jumlah PMKS yang 
berhasil dalam 
pelatihan 
keterampilan

PMKS yang berhasil yaitu 
PMKS yang mampu 

mengaplikasikan 
keterampilan yang 
didapatkan untuk 

meningkatkan 
kesejahteraan mereka

25 Orang

Hasil monitoring dan 
evaluasi oleh Dinas 

Sosial

Kasi Pendampingan dan Pemberdayaan

HERY NUR ANTANAJAYA, S.Sos
Nip. 19641216 199011 1 001



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Bimbingan Sosial
2. Tugas : Melakukan kegiatan pengelolaan bahan dan data meliputi penyiapan 

bahan, koordinasi, pendampingan, pemberdayaan serta pelatihan pada 
seksi Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin

3. Fungsi :
a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku;
b. Mengumpulkan dan menganalisa bahan dan data peserta bimbingan 

sosial pada seksi Pendampingan dan Pemberdayaan;
c. Menyusun rekapitulasi kegiatan data berdasarkan jenis data yang 

masuk;
d. Mencatat perkembangan dan permasalahan data berkaitan dengan 

bimbingan sosial secara periodik;
e. Melaksanakan kegiatan dalam bentuk pendampingan 

program/kegiatan, pemberdayaan serta pelatihan;
f. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan;
g. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk atasan;

SASARAN/KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN SUMBER DATA

Tersedianya data 
calon peserta 
pelatihan

Menyiapkan data 
calon peserta 
pelatihan

25 Orang Verifikasi

Pengelola Bimbingan Sosial

SAMSARIANA DARISE S.Sos
Nip. 19700303 200501 2 012



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Pembinaan Bantuan

2. Tugas : Melakukan kegiatan pengelolaan bahan dan data meliputi penyiapan 

bahan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, koordinasi serta penyusunan 
laporan pada seksi Pendampingan Fakir Miskin.

3. Fungsi :

a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku;

b. Mengumpulkan dan menganalisa bahan dan data pada seksii 
Pendampingan dan Pemberdayaan;

c. Menyusun rekapitulasi kegiatan pemantauan, evaluasi dan 
pengendalian berdasarkan jenis data;

d. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan 
perkembangan dan permasalahan bantuan sosial dan hibah secara 
periodik;

e. Mengevaluasi bantuan sosial dan hibah fakir miskin tentang kelayakan, 
pemanfaatan dan dampak pemberian bantuan sosial dan hibah bagi 
fakir miskin;

f. Melakukan pengendalian berupa pembinaan terhadap pelaksanaan 
bantuan sosial dan hibah fakir miskin yang belum berhasil kepada 
kelompok-kelompok penerima bantuan;

g. Mencatat perkembangan dan permasalahan data secara periodik sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

h. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk yang telah ditetapkan;
i. Mengkoordinasikan hasil data olahan bantuan sosial dan hibah bagi 

fakir miskin dengan atasan;
j. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan;
k. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk atasan;



SASARAN/KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN SUMBER DATA

Tersedianya data 
PMKS yang 
melakukan pelatihan 
keterampilan

Menyiapkan bahan 
dan data PMKS yang 
berhasil dalam 
pelatihan 
keterampilan tata 
boga

25 Orang Peserta yang ikut 
pelatihan

Pengelola Pembinaan Bantuan

SALVIANI J. AGAMA S.Sos
Nip. 19740524 200012 2 002



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan 

Lingkungan Sosial
2. Tugas : Memimpin dan melaksanakan kegiatan pengelolaan, penyaluran bantuan 

stimulan dan penataan lingkungan sosial.
3. Fungsi :

a. Merencanakan kegiatan seksi Pengelolaan, penyaluran Bantuan 
Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial;

b. Memberi petunjuk pada bawahan di Seksi Pengelolaan, Penyaluran 
Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial;

c. Mendistribusikan tugas pada bawahan di Seksi Pengelolaan, Penyaluran 

Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial;

d. Menyiapkan dan menyusun data sebagai bahan pengelolaan, 

penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;

e. Menyusun data calon penerima bantuan di Seksi Pengelolaan, 
Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial sebagai 

bahan penetapan, sesuai ketentuan yang berlaku;

f. Menyusun data rencana pemberian bantuan di Seksi Pengelolaan, 

Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial;

g. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan  pada Seksi Pengelolaan, 
Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan, Penyaluran 
Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial kepada Kepala 
bidang;

i. Melaksanakan  tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala bidan;



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN, PENYALURAN BANTUAN STIMULAN DAN 

PENATAAN LINGKUNGAN SOSIAL

SASARAN/KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN SUMBER DATA

Terlaksananya 
Verifikasi dan Validasi 
BDT, penyaluran, 
pembinaan dan 
pengendalian terhadap 
kelompok penerima 
bantuan

Jumlah PMKS yang 
masuk dalam data 
BDT sebagai penerima 
bantuan pangan non 
tunai (BPNT)/RASTRA

300 orang
Data SIKS-NG (data 
BDT) Dinas Sosial

Jumlah PMKS 
penerima bantuan 
yang mendapatkan 
pembinaan

10 Kelompok
Data Monitoring dan 
evaluasi Dinas Sosial 

Kasi Pengelolaan, Penyaluran Bantuan 
Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial

ROSITA  WAHAB
Nip. 19620412 198503 2 011



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah

2. Tugas : Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, 

koordinasi dan penyusunan lapora pada seksi Pengelolaan, Penyaluran 
Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial.

3. Fungsi :

a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku;

b. Mengumpulkan dan menganalisa bahan dan data pada seksi 
Pengelolaan, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan 
Sosial;

c. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data yang masuk;
d. Mencatat perkembangan dan permasalahan data secara periodik;
e. Menyalurkan bantuan sosial dan hibah kepada kelompok-kelompok 

penerima bantuan sosial dan hibah;
f. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk yang telah ditetapkan;
g. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan;
h. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk atasan;



SASARAN/KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN SUMBER DATA

Tersedianya bahan 
dan data 
pembangunan rumah 
singgah bagi keluarga 
miskin

Menyiapkan data 
pendukung 
pembangunan rumah 
singgah

10 KK

Pengelola Pembinaan Bantuan

HUZAIMA G. TONGKE, S.Sos
Nip. 19811114 200801 2 009



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Data Bantuan
2. Tugas : Menerima dan mengolah bahan dan data pada Kasi Pengelolaan,  

Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial.
3. Fungsi :

a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku;

b. Mengumpulkan dan menganalisis bahan dan data pada kasi 
Pengelolaan,  Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan 
Sosial sesuail;

c. Menyusun rekapitulasi kegiatan data berdasarkan jenis data yang 
masuk;

d. Mencatat perkembangan dan permasalahan data secara periodik;
e. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk yang telah ditetapkan;
f. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan;
g. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan;
h. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk atasan;

SASARAN/KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN SUMBER DATA

Jumlah Fakir Miskin 
yang mendapatkan 
bantuan

300 orang

Tersedianya bahan 
dan data calon 
peserta pelatihan 

Menyiapkan data 
calon peserta 
pelatihan

25 orang

Pengelola Pembinaan Bantuan

RINI YULIANTHI IBA
Nip. 19840725 201001 2 005



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial

2. Tugas :  Memimpin dan melaksanakan operasional perlindungan dan jaminan sosial 

meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, 
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta perlindungan Sosial korban 
bencana alam, jaminan sosial dan keluarga serta perlindungan sosial korban 
bencana sosial.

3. Fungsi : 

a. Merencanakan Operasional Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial ;

b. Membagi Tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan 
Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;

c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan 
Sosial sesuai dengan tanggungjawab yang di berikan;

d. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial;

e. Melaksanakan penyusunan bahan/data dan menelaah sesuai dengan peraturan di 
Bidang perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas;

f. Melaksanakan  koordinasi, identifikasi dan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial 
sesuai ketentuan yang berlaku;

g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha masyarakat dan lembaga 

penyelenggaraan, pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial bagi 
korban bencana alam dan sosial berdasarkan peraturan yang berlaku;

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala-kepala seksi di Bidang Perlindungan Sosial 
dan Jaminan Sosial;

i. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala seksi di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

k. Melaksanakantugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai  tugas dan 
fungsinya;



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

SASARAN/KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN SUMBER DATA

Meningkatnya 
penanganan korban 
bencana dan 
pelayanan 
rehabilitasi sosial

Persentase 
Korban bencana 
yang terpenuhi 
sebagian 
kebutuhan 
dasarnya

Jumlah korban bencana 
yang terpenuhi sebagian 

kebutuhan dasarnya
Jumlah Total Korban 

Bencana  

X 100%

Laporan hasil 
pelaksanaan 
penanganan pasca 
bencana 

Kebutuhan dasar dari korban 
bencana adalah kebutuhan akan 
bahan makanan dan peralatannya, 
pakaian dan sebagian material untuk 
membuat tempat tinggal sementara.

Jumlah KPM-PKH yang 
mendapatkan pembinaan

Jumlah KPM-PKH  di 
Kabupaten Banggai

X 100%

Basis data KPM-
PKH

Jumlah cakupan lokasi 
bencana yang tertangani

Jumlah cakupan total 
lokasi bencana  

X 100%
Laporan hasil 
pendataan, 
pembinaan dan 
pengendalian

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

AGUS GUNADI, A.KS., M.Si
NIP. 196808024 199702 1 002



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga

2. Tugas : Memimpin dan melaksanakan kegiatanjaminan sosial dan keluarga meliputi 
penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan 
kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan 
administrasi jaminan sosial dan keluarga.

3. Fungsi :
a. Merencanakan kegiatan seksi jaminan sosial dan keluarga, 

berdasarkan program operasional bidang
b. Memberi petunjuk pada bawahan di seksi jaminan sosial dan 

keluargasesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Mendistribusikan tugas pada bawahan lingkup seksi jaminan sosial dan 

keluarga berdasarkan tugas dan fungsinya;
d. Melaksanakan penyiapan pendataan jaminan sosial dan keluarga;
e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan 

rencana teknis jaminan sosial dan keluarga berdasarkan ketentuan 
yang berlaku;

f. Melaksanakan pendampingan program/kegiatan Kementerian Sosial RI 
berkaitan dengan jaminan sosial dan keluarga;

g. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan  pada seksi jaminan sosial 
dan keluarga sesuai ketentuan yang berlaku;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi jaminan sosialdan keluarga 
kepada Kepala bidang sebagai akuntabilitas pelaksanaan;

i. Melaksanakan  tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala 
bidang sesuai dengan bidang tugasnya;



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KEPALA SEKSI JAMINAN SOSIAL DAN KELUARGA

SASARAN/KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR 
KINERJA UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN SUMBER DATA

Terlaksananya peran 
aktif pendamping 
PKH

Jumlah KPM PKH 
yang 
mendapatkan 
pembinaan

∑ KPM-PKH yang 
mendapatkan pembinaan

Kementrian 
Sosial

Jumlah KPM-PKH 
yang mandiri

∑ Pendamping PKH yang 
berperan aktif dalam 

pelaksanaan penyaluran 
bantuan kepada KPM-PH
∑ Pendamping PKH Kab. 

Banggai

X 100

Jumlah 
Anggota 
pendamping 
PKH

Terlaksanaya 
pendataan, 
pembinaan dan 
pengendalian bidang 
perlindungan dan 
jaminan sosial

Jumlah dokumen 
yang dihasilkan 
dalam pendataan, 
pembinaan dan 
pengendalian

Jumlah dokumen terkait 
hasil pelaksanaan kegiatan

Laporan 
Pendamping 

PKH dan 
laporan hasil 
monitoring 

pelaksanaan 
kegiatan

Kasi Jaminan Sosial dan Keluarga

HASMAWATI,S.Sos
NIP.19620102 199102 2 001



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Analis Pelayanan Sosial

2. Tugas : Menerima dan mengolah bahan dan data Jaminan Sosial dan Keluarga 

sesuai dengan prosedur dan  ketentuan yang berlaku
3. Fungsi :

a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku;

b. Mengumpulkan dan menganalisis bahan dan data Jaminan Sosial 
Keluarga;

c. Menyusun rekapitulasi kegiatan data berdasarkan jenis data yang 
masuk; 

d. Mencatat perkembangan dan permasalahan data secara periodik;
e. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk yang telah ditetapkan;
f. Mengkoordinasikan rencana teknis jaminan sosial dan keluarga dengan 

instansi terkait;
g. Melakukan pendampingan program/kegiatan Kementerian Sosial RI 

berkaitan dengan jaminan sosial dan keluarga;
h. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan 

perkembangan dan permasalahan jaminan sosial dan keluarga secara 
periodik;

i. Mengevaluasi pelaksanaan jaminan sosial dan keluarga tentang 
kelayakan, pemanfaatan dan dampak pemberian bantuan jaminan 
sosial dan keluarga;

j. Melakukan pengendalian berupa pembinaan terhadap pelaksanaan 
jaminan sosial dan keluarga yang belum mendapatkan bantuan 
jaminan sosial dan keluarga;

k. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan Membuat laporan 
pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan;

l. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk atasan;



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
ANALIS PELAYANAN SOSIAL

SASARAN/KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR 
KINERJA UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN SUMBER DATA

Tersedianya Bahan 
dan Data KPM-PKH 
yang mendapatkan 
pembinaan 

Jumlah 
bahan/data KPM-
PKH yang 
mendapatkan 
pembinaan

Jumlah KPM-PKH yang 
mendapatkan pembinaan

Laporan 
pelaksanaan 
pembinaan 
KPM-PKH

Tersedianya bahan 
dan data KPM-PKH 
yang mandiri

Jumlah 
bahan/data 
laporan PKH

Jumlah laporan hasil 
pelaksanaan kegiatan 

pendampingan oleh PKH 
terkait KPM-PKH yang 

mandiri

KPM-PKH yang mandiri 
adalah KPM-PKH yang 
dengan kesadaran sendiri 
melaporkan ke 
pendamping PKH untuk 
dikeluarkan karena telah 
mampu dan tidak lagi 
masuk dalam kriteria 
sebagai KPM-PKH

Laporan 
koordinator 
Kabupaten 
Pendamping 
PKH

Tersedianya bahan 
dan data lokasi dan 
korban bencana 
serta KPM PKH yang 
mandiri

Jumlah bahan dan 
data pelaksanaan 
penanganan 
pasca korban 
bencana dan KPM 
PKH yang mandiri

Jumlah data pelaksanaan 
penanganan pasca korban 

bencana dan KPM PKH 
yang mandiri

Laporan 
pelaksanaan 
monitoring dan 
evaluasi bidang 
perlindungan 
dan jaminan 
sosial

Analis Pelayanan Sosial

SRIWAHYUNI, S.Sos
Nip. 19770303 200701 2 027



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial.

Tugas : Mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan perlindungan sosial 
korban bencana sosial meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
serta pelaksanaan administrasi perlindungan sosial korban bencana sosial.

Fungsi :
a. Merencanakan kegiatan seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 

berdasarkan program operasional bidang.

b. Memberi petunjuk pada bawahan di seksi Perlindungan Sosial Korban 
Bencana Sosial;

c. Mendistribusikan tugas pada bawahan di seksi Perlindungan Sosial 

Korban Bencana Sosial berdasarkan tugas dan fungsinya;

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan sosial 
korban bencana sosial sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang 

berlaku;

e. Melaksanakan penyiapan bahan/data untuk menyusun sistim metode 

kerja pada pelaksana perlindungan sosial korban bencana sosial;

f. Melaksanakan  koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan 

rencana teknis perlindungan sosial korban bencana sosial;

g. Membimbing bawahan pada seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana 

Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban 
Bencana Sosial sesuai pencapaian/target kinerja;

i. Melaksanakan  tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala bidang;



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KORBAN BENCANA SOSIAL

SASARAN/KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR 
KINERJA UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN SUMBER DATA

Terlaksananya 
penanganan korban 
bencana

Cakupan 
penanganan 
bencana sosial 
yang tertangani

Cakupan penanganan 
bencana sosial

Laporan hasil 
pemantapan 
penanggulangan 
bencana

Jumlah jenis 
logistic bencana 
sosial yang di 
berikan

Jumlah jenis logistic bencana 
sosial yang di berikan

Laporan 
pelaksanaan 
penanganan 
bencana sosial

Kasi Perlindungan Korban Bencana Sosial

RIDWAN LASITAE, SH
NIP. 19680315 199803 1 007



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Data Bantuan Sosial
2. Tugas : Menerima dan mengolah bahan dan data pada seksi perlindungan sosial 

korban bencana sosial.
3. Fungsi :

a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku;

b. Mengumpulkan dan menganalisis bahan dan data pada seksi 
perlindungan sosial korban bencana sosial;

c. Menyusun rekapitulasi kegiatan data berdasarkan jenis data yang 
masuk;

d. Mencatat perkembangan dan permasalahan data secara periodik;
e. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk yang telah ditetapkan;
f. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan;
g. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk atasan;

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PENGELOLA DATA BANTUAN SOSIAL

SASARAN/KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR 
KINERJA UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN SUMBER DATA

Tersedianya bahan 
dan data lokasi 
bencana sosial 

Jumlah 
korban bencana 
sosial yang 
tertangani

Jumlah korban bencana 
sosial yang tertangani

Dari Observasi / 
pemantauan 

lokasi bencana 
sosial

Pengelola Data Bantuan Sosial

YULIA WENY SUSANTI, SE
NIP. 19790717 200801 2 003



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

2. Tugas : Memimpin dan melaksanakan kegiatanperlindungan sosial korban bencana 
alam meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan 
pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta 
pelaksanaan administrasi pada seksi perlindungan sosial korban bencana 
alam.

3. Fungsi :
a. Merencanakan kegiatan seksi perlindungan sosial korban bencana alam, 

berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

b. Memberi petunjuk pada bawahan di seksi perlindungan sosial 

korban bencana alam;

c. Mendistribusikan tugas pada bawahan di seksi perlindungan sosial 

korban bencana alam;

d. Menyiapkan dan menyusun data sebagai bahan sosialisasi dan 

koordinasi kegiatan seksi perlindungan sosial korban bencana alam;

e. Menyusun data pendataan calon penerima bantuan perlindungan sosial 

korban bencana alam;

f. Menyusun data rencana pemberian bantuan perlindungan sosial korban 

bencana alam;

g. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan  pada seksi Perlindungan 
Sosial Korban Bencana Alam;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi perlindungan sosial korban 
bencana alam kepada Kepala bidang;

i. Melaksanakan  tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala bidang 

sesuai dengan bidang tugasnya;



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM

SASARAN/KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR 
KINERJA UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN SUMBER DATA

Terlaksananya 
penanganan korban 
bencana

Cakupan 
penanganan 
korban bencana 
alam yang 
tertangani

Cakupan penanganan korban bencana 
alam yang tertangani

Laporan hasil 
pemantapan 
penanggulangan 
bencana alam

Jumlah jenis 
logistic bencana 
alam

Jumlah jenis logistic bencana alam 
yang disediakan

Terlaksananya 
penanganan kasus 
bencana yang 
emerency

Jumlah TAGANA 
yang ikut dalam 
pengerahan 
bencana.

Jumlah TAGANA yang ikut dalam 
pengerahan bencana.

Laporan hasil 
pelaksanaan 
kegiatan

Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana 
Alam

SYAFRUDIN TAHER,S.Sos
NIP.19660810 198603 1 012



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Data Bantuan Sosial
2. Tugas : Menerima dan mengolah bahan dan data pada seksi perlindungan sosial 

korban bencana alam, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku.

3. Fungsi :
a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku;
b. Mengumpulkan dan menganalisis bahan dan data pada seksi 

perlindungan sosial korban bencana alam sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku;

c. Menyusun rekapitulasi kegiatan data berdasarkan jenis data yang 
masuk;

d. Mencatat perkembangan dan permasalahan data secara periodik;
e. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk yang telah ditetapkan;
f. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan;
g. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk atasan;

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PENGELOLA PEMBINAAN BANTUAN

SASARAN/KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN SUMBER DATA

Tersedianya bahan 
dan data lokasi 
bencana alam

Jumlah 
korban bencana alam yang 
tertangani

Jumlah korban bencana 
alam yang tertangani

Dari Observasi / 
pemantauan 

lokasi bencana 
alam

Jumlah 
korban bencana alam yang 
tertangani

Jumlah korban bencana 
alam yang tertangani

Dari Observasi / 
pemantauan 

lokasi bencana 
alam

Jumlah bahan dan data 
kasus bencana  emergency 
yang memerlukan 
penanganan

Jumlah bahan dan data 
kasus bencana  emergency 
yang memerlukan 
penanganan

Tersedianya bahan 
dan data kasus 
bencana yang 
emergency

Jumlah laporan logistik 
bencana dan TAGANA 
dalam penanganan kasusus

Jumlah laporan logistik 
bencana dan TAGANA 
dalam penanganan kasusus

Laporan hasil 
penanganan 

kasus bencana 
emergency

Pengelola Pembinaan Bantuan

NASRUDIN LAGONAH
NIP.19760416 201411 1 002





INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Jabatan : Ka. Bid Pelayanan Rehabilitasi Sosial 

2. Tugas : Memimpin dan melaksanakan operasional pelayanan rehabilitasi sosial 

meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan 

kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta tugas pelayanan 

rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, pelayanan rehabilitasi sosial tuna 

sosial, korban perdagangan orang dan napza, serta pelayanan 

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan  yang berlaku. 

3. Fungsi :  

a. Merencanakan Operasional Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial berdasarkan rencana 

strategis dinas dan ketentuan yang berlaku; 

b. Membagi Tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial 

berdasarkan rencana kerja; 

c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial 

sesuai dengan tanggung  jawab yang diberikan; 

d. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial sesuai 

hasil analisis data; 

e. Melaksanakan penyusunan konsep perumusan pengkoordinasian dan pelaksanaan 

kebijakan fasilitas lingkup bidang pelayanan rehabilitasi sosial; 

f. Merumuskan  pembinaan administrasi dan pembinaan aparatur di bidang rehabilitasi 

sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

g. Melaksanakan  pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan 

rehabilitasi sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

h. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian   pemulihan dan 

pengembangan pelayanan rehabilitasi sosial sesuai ketentuan yang berlaku; 

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pelayanan Rehabilitasi 

Sosial; 

j. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial; 

k. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial; 

 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
KEPALA BIDANG PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL 

 
 
 

SASARAN/KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA UTAMA 

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN 

SUMBER DATA 

Meningkatnya 
penanganan 
Korban Bencana 
dan Pelayanan 
Rehabilitasi Sosial 

Persentase anak 
terlantar yang 
mengalami 
perubahan perilaku 

Jumlah anak terlantar yang 
mengalami perubahan perilaku 
Jumlah total anak terlantar di 

Kab. Banggai 
X 100% 

Laporan hasil 
monitoring 
pelaksanaan 
kegiatan 

 Persentase 
PSK/Narapidana, 
Narkoba dan 
Penyakit Sosial 
Lainnya yang 
mengalami 
peribahan perilaku 

Jumlah PSK/Narapidana, 
Narkoba dan Penyakit Sosial 

Lainyya yang mengalami 
perubahan perilaku  

Jumlah PSK/Narapidana, 
Narkoba dan Penyakit Sosial 
Lainya di Kabupaten Banggai 

X 100% 

Laporan hasil 

monitoring 

pelaksanaan 

kegiatan 

 Persentase 
penanganan 
rehabilitasi sosial 
bagi LANSIA dan 
Penyandang 
Disabilitas yang 
mendapatkan 
Pelayanan dan 
pemberdayakan 

Jumlah penanganan rehabilitasi 
sosial bagi LANSIA dan 

Penyandang Disabilitas yang 
mendapatkan Pelayanan dan 

pemberdayakan 
Jumlah LANSIA dan 

Penyandang Disabilitas di 
kabupaten banggai 

X 100% 

Laporan hasil 

monitoring 

pelaksanaan 

kegiatan 

 
 
 

Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial 
 
 
 
 

Dra. FATMAWATI, M.Si 
NIP. 19661007 199303 2 011 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak  dan Lanjut Usia 

2. Tugas : Memimpin dan melaksanakan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial anak 

dan lanjut usia meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan 

bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta 

pelaksanaan administrasi tugas pelayanan rehabilitasi sosial anak dan 

lanjut usia. 

3. Fungsi :  

a. Merencanakan kegiatan seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan 

Lanjut Usia, berdasarkan program operasional bidang; 

b. Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial 

Anak dan Lanjut Usia sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pelayanan Rehabilitasi 

Sosial Anak dan Lanjut Usia berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan rehabilitasi 

sosial anak terlantar dan lanjut usia sesuai hasil analisis data dan 

ketentuan yang berlaku; 

e. Melaksanakan penyiapan pengumpulan dan pengolahan data anak 

terlantar dan lanjut usia berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

f. Melaksanakan pelatihan ketrampilan, bimbingan sosial dan penyuluhan 

terhadap anak terlantar dan lanjut usia; 

g. Melaksanakan penyiapan, penyusunan sistim metode kerja reabilitasi 

anak terlantar dan lanjut usia; 

h. Melaksanakan pendampingan program/kegiatan Kementerian      

Sosial RI yang berhubungan dengan anak dan lanjut usia; 

i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan rehabilitasi sosial anak terlantar dan lanjut usia; 

j. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Rehabilitasi Sosial 

Anak Terlantar dan Lanjut Usia; 

k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas seksi rehabilitasi sosial anak 

terlantar dan lanjut usia kepada Kepala bidang; 

l. Melaksanakan  tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala 

bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
KEPALA SEKSI PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL ANAK  

DAN LANJUT USIA 
 
 

 

SASARAN/KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN 

SUMBER DATA 

Terlaksananya 
Peningkatan kualitas 
pelayanan LANSIA  
dan anak SLB 

Jumlah peserta yang 
mengikuti peringatan 
hari lansia 

Jumlah Lansia yang 
mengikuti kegitan HUT 
Lansia 

Data hasil verifikasi 
anak dan lansia 

 Jumlah anak SLB yang 
mendapatkan 
bantuan bahan 
makanan tambahan 

Jumlah anak SLB yang 
menempati Panti 

Hasil Monitoring 

 
 
 

Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi 

Sosial Anak dan Lanjut Usia 
 
 
 
 
 

HARTINA SUNI, S.Sos 
NIP. 19651022 198703 2 008 

  
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Jabatan : Pengadministrasi Anak Terlantar 

2. Tugas : Melakukan Kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan 

pendokumentasian di bidang anak terlantar; 

3. Fungsi :  

a. Menerima data anak terlantar yang masuk sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

b. Mencatat data anak terlantar sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku; 

c. Memberi lembar pengantar pada data anak terlantar, sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku;  

d. Mengelompokkan data anak terlantar menurut jenis dan sifatnya, 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; 

e. Mendokumentasikan segala jenis kegiatan yang telah dilaksanakan 

yang berhubungan dengan anak terlantar; 

f. Mengarsipkan data anak terlantar sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku; 

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku; 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan 

baik tertulis maupun lisan; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
PENGADMINISTRASII ANAK TERLANTAR 

 
 

 
SASARAN/KINERJA 

UTAMA 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Tersedianya bahan 
dan data Lansia 

Jumlah bahan dan 
data peserta Hari 
Lansia  

Bahan dan data peserta 
yang berpartisipasi dalam 
peringatan Hari Lansia 

Data hasil verifikasi 
bidang rehabilitasi 
Sosial 

Tersedianya bahan 
dan data anak SLB 
dalam Panti 

Jumlah bahan dan 
data anak dalam panti 
(SLB) yang 
mendapatkan 
bantuan bahan 
makanan. 

Bahan dan data anak 
dalam panti (SLB) 

Data hasil Bidang 
Rehabilitasi Sosial 

 
 
 

Pengadministrasi Anak Terlantar 
 
 
 
 
 

MUH.ROSDIN TAHWALI 
NIP. 19791004 200012 1 003 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 
 

1. Jabatan : Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial  Anak dan Lansia 
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan 

pelaporan di bidang pelayanan rehabilitasi sosial dan lansia 
3. Fungsi :  

a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku; 

b. Mengumpulkan dan menganalisis bahan dan data Anak dan Lansia 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; 

c. Mencatat perkembangan dan permasalahan data anak terlantar dan 
lansiasecara periodik;  

d. Melaksanakan penyuluhan tentang metode penanganan anak terlantar 
dan lansia; 

e. Melakukan koordinasi data anak terlantar dan lansia dengan Dinas 
Sosial Provinsi Sulawesi Tengah; 

f. Melakukan pendampingan program kegiatan dari kementrian sosial RI 
terkait anak terlantar dan lansia; 

g. Melaksanakan kegiatan pelatihan ketrampilan, bimbingan sosial dan 
penyuluhan terhadap anak terlantar dan lanjut usia; 

h. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan; 
i. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk atasan. 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
PENGELOLA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL 

 
 
 

SASARAN/KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN 

SUMBER DATA 

Tersedianya bahan 
dan data Lansia 

Jumlah bahan dan 
data peserta Hari 
Lansia  

Bahan dan data peserta 
yang berpartisipasi dalam 
peringatan Hari Lansia 

Data hasil verifikasi 
bidang rehabilitasi 
Sosial 

Tersedianya bahan 
dan data anak SLB 
dalam Panti 

 Bahan dan data anak 
dalam panti (SLB) 

Data hasil Bidang 
Rehabilitasi Sosial 

 
 
 

Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial 
dan Lansia 

 
 
 
 
 

HARTINA SUNI, S.Sos 
NIP. 19661007 199303 2 011 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan 

Orang dan Napza. 
2. Tugas : Memimpin dan melaksanakan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial tuna 

sosial, korban perdagangan orang dan napza meliputi penyiapan bahan 
perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan 
evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pelayanan 
rehabilitasi sosial tuna sosial, korban perdagangan orang dan napza 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

3. Fungsi :  

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, 
Korban Perdagangan Orang, dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif 

berdasarkan program operasional bidang. 
b. Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial 

Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang, dan Narkotika, Psikotropika dan 
Zat Adiktif; 

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pelayanan Rehabilitasi 
Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang, dan Narkotika, 

Psikotropika dan Zat Adiktif; 
d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan 

rehabilitasi sosial tuna sosial, korban perdagangan orang, dan narkotika, 

psikotropika dan zat adiktif; 
e. Melaksanakan penyiapan bahan dan data di bidang pelayanan rehabilitasi 

tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban penyalahgunaan 

napza; 
f. Melaksanakan koordinasi teknis dan rehabilitasi sosial dalam 

refungsionalisasi tuna sosial, korban perdagangan orang, dan korban 

penyalahgunaan napza; 
g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial, korban perdagangan 

orang, dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif; 
h. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pelayanan Rehabilitasi 

Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang, dan Narkotika, 
Psikotropika dan Zat Adiktif; 

i. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pelayanan Rehabilitasi 
Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang, dan Narkotika, 
Psikotropika dan Zat Adiktif; 

j. Melaksanakan  tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala bidang; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
KEPALA SEKSI PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL,  

KORBAN PERDAGANGAN ORANG DAN NAPZA 
 
 
 

SASARAN/KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN 

SUMBER DATA 

Terlaksananya 
pendataan, 
pembinaan dan 
pengendalian 
rehabilitasi sosial. 

Jumlah dokumen 
terkait pelayanan 
rehabilitasi sosial 

Laporan data lansia, 
NAPZA, anak terlantar 
dan penyandang 
disabilitas yang 
mendapatkan bantuan 

Data hasil verifikasi 
Bidang Rehabilitasi 
Sosial 

  Laporan anak, lansia, tuna 
sosial dan penyandang 
disabilitas yang tertangani 

hasil verifikasi 
Bidang rehabilitasi 
sosial 

 
 
 

Kasi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna 
Sosial, Korban Perdagangan Orang dan 

Napza 
 
 
 
 

ALPRIANTO BADA, S.Sos 
NIP. 19810803 200801 1 007 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 
 

1. Jabatan : Pengawas  Rehsos Narkoba 

2. Tugas : Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, 

koordinasi teknis dan rehabilitasi sosial, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, KPO dan 

NAPZA. 

3. Fungsi :  

a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku; 

b. Mengumpulkan dan menganalisis bahan dan data pada seksi 

perlindungan sosial korban bencana sosial; 

c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (Kepolisian, BNN, dll ) 

tentang masalah Pelayanan Rehsos. Tuna Sosial, KPO dan NAPZA; 

d. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan permasalahan 

Pelayanan Rehsos.Tuna Sosial, KPO dan NAPZA secara periodik; 

e. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bersama dengan pihak-pihak 

terkait (Kepolisian, BNN, dll) kepada penyandang masalah Pelayanan 

Rehsos. Tuna Sosial, KPO dan NAPZA; 

f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna 

Sosial, KPO dan NAPZA; 

g. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan; 

h. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk atasan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
PENGAWAS REHABILITASI NARKOBA 

 
 
 

SASARAN/KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN 

SUMBER DATA 

Tersedianya bahan 
dan data lansia, anak 
terlantar, penyandang 
disabilitas dan tuna 
sosial 

Jumlah  bahan dan 
data Lansia, anak 
terlantar, penyandang 
disabilitas dan tuna 
sosial untuk 
kebutuhan  
pembinaan 

Jumlah Lansia, NAPZA, 
anak terlantar dan 
penyandang disabilitas 
yang mendapatkan 
penanganan 

Data Laporan hasil 
monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan 
kegiatan bidang 
rehabilitasi sosial 

 
 
 

Pengawas Rehabilitasi Narkoba 
 
 
 
 

WIDYAWATI M. S. DJABAR 
NIP. 19720912 201001 2 002 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas  

2. Tugas : Memimpin dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang 
disabilitas meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan,  penyiapan 
bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta 
pelaksanaan administrasi tugas pelayanan rehabilitasi sosial penyandang 
disabilitas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

3. Fungsi :  
a. Merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas berdasarkan program operasional bidang; 
b. Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 
c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pelayanan Rehabilitasi 

Sosial Penyandang Disabilitas berdasarkan tugas dan fungsi; 
d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan 

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sesuai hasil analisis data dan 

ketentuan yang berlaku; 
e. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data penyandang 

disabilitas; 
f. Melaksanakan pemberian rekomendasi keringanan biaya rujukan ke 

pusat-pusat pelayanan sosial dan rumah sakit bagi penyandang 
disabilitas sesuai dengan rencana kerja dan dan ketentuan yang 

berlaku; 
g. Melaksanakan pemberdayaan penyandang disabilitas; 
h. Melaksanakan pemberian bantuan sarana, prasarana dan makanan 

serta obat-obatan sekolah luar biasa; 
i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; 
j. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pelayanan Rehabilitasi 

Sosial Penyandang Disabilitas 
k. Melaksanakan  tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala bidang 

sesuai dengan bidang tugasnya; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
KASI PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS 

 
 

 

SASARAN/KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN 

SUMBER DATA 

Tersedianya fasilitas 
pendukung 
penyandang 
disabilitas fisik, 
mental, intelektual 
dan sensorik 

Jumlah penyandang 
cacat dan penyakit 
kejiwaan yang terdata 

Jumlah penyandang cacat 
dan penyakit kejiwaan  

hasil verifikasi 
Bidang rehabilitasi 
sosial 

 Jumlah bantuan bagi 
penyandang 
disabilitas 

Jumlah bantuan bagi 
penyandang disabilitas 

Data hasil 
monitoring bidang 
rehabilitasi sosial 

 Jumlah tenaga 
Pengasuh SDLB 

Jumlah tenaga pengasuh 
SDLB 

Data hasil 
monitoring bidang 
rehabilitasi sosial 

 
 
 

Kasi Pelayanan Rehabilitasi Sosial 
Penyandang Disabilitas 

 
 
 
 

MAKMUN, SE 
NIP. 19681124 200312 1 002 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 
 

1. Jabatan : Pengelola Data Penyandang Disabilitas 
2. Tugas : melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan 

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang meliputi penerimaan, 
pencatatan dan pendokumentasian di bidang rehabilitasi sosial 
penyandang cacat. 

3. Fungsi :  
a. Menerima dan mencatat data rehabilitasi sosial penyandang cacat  

yang masuk sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi; 

b. Mengagenda data rehabilitasi sosial penyandang cacat yang keluar 

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

c. Memberi lembar pengantar pada data rehabilitasi sosial penyandang 

cacat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 

memudahkan pengendalian;  

d. Mengelompokkan data rehabilitasi sosial penyandang cacat menurut 

jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku, agar memudahkan pendistribusian; 

e. Mendokumentasikan data dan segala jenis kegiatan yang 

berhubungan dengan rehabilitasi sosial penyandang cacat 

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan 

baik tertulis maupun lisan.; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
PENGELOLA DATA PENYANDANG DISABILITAS 

 
 
 

SASARAN/KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN 

SUMBER DATA 

Tersedanya bahan 
dan data PMKS 
khususnya 
Penyandang 
Disabilitas Mental 

Jumlah bahan dan 
data  penyandang 
disabilitas mental 

Bahan dan data Bantuan 
Penyandang disabilitas 
mental 

Hasil monitoring dan 
evaluasi Bidang 
rehabilitasi sosial 

Tersedianya bahan 
dan data penyandang 
disabilitas fisik yang 
memerlukan alat 
bantu 

 
Jumlah bahan dan 
data penerima alat 
bantu 

 
Data Penerima Alat bantu 
Penyandang Disabilitas 
Fisik 

 
Hasil monitoring 
Bidang rehabilitasi 
Sosial. 

Tersedianya bahan 
dan data pengasuh 
SDLB 

 
Jumlah dokumen 
administrasi pengasuh 
SDLB 

 
Jumlah dokumen 
administrasi pengasuh 
SDLB 

 
Hasil monitoring dan 
evaluasi bidang 
rehabilitasi sosial. 

 
 
 

Pengelola Data Penyandang 
Disabilitas 

 
 
 

ULFA JAMSU, SE 
NIP. 19840711 200801 2 005 

 


