INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL
KABUPATEN PASER
NO
1
1

2

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2

3

Meningkatnya kualitas hidup Penyandang Masalah Persentase Penyandang masalah kesejahteraan
Kesejahteraan Sosial
sosial (PMKS) yang mampu bertahan terhadap
perubahan sosial ekonomi

Masyarakat Hukum Adat yang Memiliki Kekuatan
Identitas Budaya & Masyarakat yang memiliki pola
dan Aktivitas Hidup yang Khas yang diperoleh
secara turun temurun

persentase meningkatnya revitalisasi, penguatan
perlindungan, pengembangan serta pemanfaatan nilainilai kelembagaan adat dan aktualisasi nilai tradisional
dalam rangka memperkaya dan memperkukuh
khasanah budaya bangsa

Meningkatnya Akses PMKS Terhadap
Bantuan Sosial

Persentase PMKS yang mampu mandiri

SUMBER DATA /FORMULASI
4

Jumlah PMKS yang ditangani dan mampu
bertahan terhadap perubahan sosial ekonomi
x 100 %
Jumlah
Penyandang Cacat yang seharusnya mendapat pembinaan

Jumlah Lembaga Hukum Adat yang mendapat pembinaan
dan mampu bertahan terhadap
perubahan budaya
x 100 %
Jumlah Lembaga Hukum Adat skala
kabupaten yang seharusnya mendapatkan pembinaan

Jumlah PMKS yang memperoleh akses bantuan yang mampu
mandiri
x 100 %
Jumlah PMKS skala kabupaten yang
memperoleh bantuan

3

4

Meningkatnya kapasitas Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam
penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Persentase Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang
berkualitas

Meningkatknya akuntabilitas kinerja SKPD

Persentase meningkatnya kapasitas
SDM Aparatur Pemerintah

Jumlah PSKS yang memperoleh
pembinaan
Jumlah PSKS skala kabupaten yang
memperoleh pembinaan

x 100 %

Jumlah SDM yang berkualitas
x 100 %
Jumlah SDM yang ada

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
1 JABATAN :
2 TUGAS
:
3 FUNGSI

:

Sekretaris
Memimpin pengendalian pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis dan dukungan pelayanan administrasi kepada satuan kerja
sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan Kesekretariatan dapat terlaksana dengan baik
- Merumuskan program Sekretariat sesuai rencana strategis dan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Dinas Sosial
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengooordinir tugas pejabat di bawahnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing agar tercipta kelancaran
pelaksanaan tugas Kesekretariatan dengan baik
- Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, program dan penganggaran Dinas sesuai dengan Rencana Strategis Dinas
- Mengoordinasikan pemberian dukungan pelayanan administrasi yang meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, hukum, arsip/surat menyurat, dan dokumentasi
- Mengkoordinasikan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas, yang meliputi: perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan
- Merumuskan bahan pembinaan, penataan kelembagaan dan tatalaksanaa Dinas
- Mengoordinasikan kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program Dinas
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung dalam rangka memberikan alternatif menyelesaikan masalah
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan Sekretariat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar
tugas pokok dan fungsi Dinas dapat terlaksana dengan optimal
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi

SASARAN PROGRAM
1

INDIKATOR KINERJA
2

Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran

Persentase pelayanan administrasi
perkantoran

Meningkatnya tata kelola organisasi yang
akuntabel dan profesional

Persentase sarana dan prasarana
aparatur dalam kondisi baik

Meningkatnya kapasitas sumber daya
aparatur yang profesional

Persentase sumber daya apartur
terbina dengan baik

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
3
Jumlah aparatur yang puas
jumlah aparatur

SUMBER DATA
4

X 100

Jumlah sarpras dengan kondisi baik
jumlah sapras
Jumlah aparatur yang mengikuti
peningkatan SDM
jumlah aparatur

Simda Barang
X 100
Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
X 100

1
Meningkatnya dokumen perencanaan,
pelaporan kegiatan dan keuangan yang
terselesaikan tepat waktu

2
Persentase perencanaan,
penganggaran kinerja dan keuangan
tepat waktu

3
Jumlah Dokumen perencanaan, laporan
kegiatan, laporan keuangan yang tepat
waktu
X 100
jumlah dokumen

4
Kasubbag Perencanaan Program,
Kasubbag keuangan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1 JABATAN :
2 TUGAS
:
3 FUNGSI

:

Kepala Sub Bagian Keuangan
Mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan sesuai dengan tanggungjawab dan
kewenangan Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dapat terlaksana dengan baik
- Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan rencana strategis dan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengoordinir tugas Pejabat di bawahnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga tercipta kelancaran
pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan
- Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan anggaran Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan keuangan meliputi laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester dan laporan akhir tahun sesuai dengan standar akuntansi
pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan
- Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan yang ditetapkan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- Mengendalikan penyelenggaraan kegiatan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka terciptanya
kelancaran pelaksanaan tugas
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan administrasi keuangan Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka
mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung, dalam rangka memberikan alternatif menyelesaikan masalah

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya pelayanan administrasi
keuangan

Persentase dokumen keuangan sesuai
ketentuan yg berlaku

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
Jumlah dokumen keuangan yg disusun
tepat waktu
jumlah dokumen keuangan yg seharusnya
disusun

SUMBER DATA
Dinas Sosial Kab. Paser

X 100

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1 JABATAN :
2 TUGAS
:
3 FUNGSI

:

Kepala Sub Bagian Perencanaan Progran
Mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pelaporan dan penyusunan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan tanggungjawab dan
kewenangan Sub Bagian Perencanaan Program berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program
dapat terlaksana dengan baik
- Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program sesuai dengan rencana strategis dan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengoordinir tugas Pejabat di bawahnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing agar tercipta kelancaran
pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dengan optimal
- Mengendalikan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, meliputi: kegiatan pemutakhiran data, pemeliharaan data, dan penyusunan laporan data sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai kelancaran pelaksanaan tugas
- Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi terkait penyusunan program agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Dinas sesuai dengan Rencana Strategis Dinas untuk menghasilkan usulan program yang akuntabilitas
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seluruh program Dinas sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan program
- Menyiapkan bahan penyusunan dokumen pelaporan perangkat daerah meliputi: Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Evaluasi Renja, Laporan realisasi program dan kegiatan Laporan Pelaksanaan SPIP, dan laporan lainnya
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung, dalam rangka memberikan alternatif menyelesaikan masalah

SASARAN KEGIATAN
Meningkatnya kegiatan monitoring,
evaluasi dan pelaporan
Meningkatnya dokumen perencanaan
dan pelaporan yang disusun tepat
waktu

INDIKATOR KINERJA
Jumlah dokumen
Jumlah dokumen

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

Sumber data
Dinas Sosial Kab. Paser
Dinas Sosial Kab. Paser

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1 JABATAN :
2 TUGAS
:
3 FUNGSI

:

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan ketatalaksanaan dan kelembagaan, pelayanan administrasi perkantoran,
kepegawaian, kerumahtanggaan sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dapat terlaksana dengan baik
- Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan rencana program dan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan tugas
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengoordinir tugas Pejabat di bawahnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga tercipta kelancaran
pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum
- Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan ketatalaksanaan dan kelembagaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran pelaksanaan
tugas
- Mengendalikan pelaksanaan dukungan pelayanan administrasi perkantoran meliputi kearsipan/surat-menyurat dan perpustakaan, dokumentasi, kerja sama, hubungan
masyarakat, keprotokolan dan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- Mengendalikan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, usulan cuti, diklat pegawai dan kebutuhan data kepegawaian
lainnya sebagai bahan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang, pendayagunaan barang serta pemeliharaan barang inventaris dan bangunan gedung sesuai kebutuhan untuk
keperluan rumahtangga Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan Sub Bagian Umum sesuai dengan prosedur dan Peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang
akan datang
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung, dalam rangka memberikan alternatif menyelesaikan masalah

SASARAN KEGIATAN
Meningkatnya kapasitas sumber daya
aparatur yang profesional
Terpenuhinya kebutuhan dan
pemeliharaan sarana prasanan kantor

INDIKATOR KINERJA
Jumlah aparatur yang mengikuti
kegiatan peningkatan SDM
Jumlah sarana dan prasaran yang
berfungsi baik

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

Sumber data
Dinas Sosial Kab. Paser
Dinas Sosial Kab. Paser

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1 JABATAN :
2 TUGAS
:
3 FUNGSI

:

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Memimpin pengendalian pelaksanaan kegiatan Bantuan dan Jaminan Sosial, serta Perlindungan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial sesuai dengan Rencana Strategis
Dinas Sosial dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dapat terlaksana dengan baik
- Merumuskan program pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan Rencana Strategis Dinas dan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar dapat terlaksana dengan baik
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengkoordinir tugas pejabat di bawahnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing agar tercipta kelancaran
pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Merumuskan rancangan penetapan kebijakan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi: bantuan dan jaminan sosial, serta perlindungan korban bencana alam
dan sosial sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah
- Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi: pemberian bantuan
dan jaminan sosial, serta perlindungan korban bencana alam dan sosial agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik
- Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengkajian, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial di Bidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung dalam rangka memberikan alternatif menyelesaikan masalah
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas

SASARAN PROGRAM
Meningkatnya penanganan dan
peningkatan kesejahteraan sosial

INDIKATOR KINERJA
Persentase penanganan dan
peningkatan kesejahteraan sosial

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
Jumlah pelayanan dan penanganan PMKS
X 100
Jumlah PMKS

Sumber data
Dinas Sosial Kab. Paser

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1 JABATAN :
2 TUGAS
:
3 FUNGSI

:

Kepala Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial
Mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial
dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik
- Merencanakan kegiatan Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial sesuai dengan program Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar dapat terlaksana dengan baik
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengoordinir tugas pejabat pelaksana sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing agar tercipta kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Bantuan dan Jaminan Sosia
- Menyiapkan bahan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kegiatan Bantuan dan Jaminan Sosial sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan
pemerintah agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas
- Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah
- Menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama untuk kegiatan Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial meliputi: Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program
Keluarga Harapan), Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos), dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Gotong Royong (JKS-GR) sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria
yang ditetapkan Pemerintah agar tercipta kelancaran pelaksanaan kegiatan
- Menyiapkan bahan pembinaan, pengkajian, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial (PSKS) sesuai norma, standar, prosedur
dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung dalam rangka memberikan alternatif menyelesaikan masalah
- Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada Pejabat di bawahnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah
agar tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana dengan optimal
- Menyusun laporan berkala pelaksanaan kegiatan Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsi

SASARAN KEGIATAN
Meningkatnya kualitas hidup PMKS

INDIKATOR KINERJA
Persentase RTSM peserta PKH
yang mendapat bantuan

Terpenuhinya hak-hak kesehatan
peserta PBI-JKN

Jumlah PBI-JKN yang divalidasi

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
Jumlah RTSM persta PKH yang mendapat
bantuan
X 100
Jumlah RTSM peserta PKH

Sumber data
Dinas Sosial Kab. Paser

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1 JABATAN :
2 TUGAS
:
3 FUNGSI

:

Kepala Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam
Mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai dengan Rencana
Strategis Dinas Sosial dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik
- Merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai dengan program Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan hasil evaluasi kegiatan
tahun lalu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar dapat terlaksana dengan baik
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengoordinasikan tugas pejabat pelaksana sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing agar tercipta kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial
- Menyiapkan bahan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kegiatan Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria
yang ditetapkan pemerintah agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas
- Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi Seksi Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah
- Menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama Seksi Korban Bencana Alam dan Sosial agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik
- Mengendalikan kegiatan penanggulangan korban bencana alam dan sosial, meliputi: Sosialisasi Pencegahan dan Mitigasi Bencana Alam dan Sosial, Bimbingan Sosial dan
Motivasi bagi korban trauma psikologis, dukungan peralatan dan bantuan logistik, pengerahan SDM Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan fasilitasi penanganan pengungsi
sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas
- Menyiapkan bahan pembinaan, pengkajian, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial (PSKS) sesuai norma, standar, prosedur
dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung dalam rangka memberikan alternatif menyelesaikan masalah
- Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada Pejabat pelaksana sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar
tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana dengan optimal
- Menyusun laporan berkala pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsi

SASARAN KEGIATAN
Terlaksananya penanganan masalah
strategis yang menyangkut tanggap
cepat darurat dan kejadian luar biasa
sosial
Meningkatnya kapasitas Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
dalam penanganan PMKS

INDIKATOR KINERJA
Jumlah korban bencana alam dan sosial
yang diberi bantuan

- Jumlah Desa yang mendapatkan
sosialisasi Integrasi dan Keserasian
sosial/daerah konflik
- Jumlah TAGANA yang mendapat
pembinaan teknis

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

Sumber data
Dinas Sosial Kab. Paser

Dinas Sosial Kab. Paser

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1 JABATAN :
2 TUGAS
:
3 FUNGSI

:

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
Memimpin pengendalian pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial serta Pengembangan Nilai
Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku agar pelaksanaan
kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dapat terlaksana dengan baik
- Merumuskan program pada Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial dan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar dapat terlaksana dengan baik
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengkoordinir tugas pejabat di bawahnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing agar tercipta kelancaran
pelaksanaan tugas Bidang Perbardayaan Sosial
- Merumuskan rancangan penetapan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial, meliputi: Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pemberdayaan Keluarga dan
Kelembagaan Sosial, serta Pengembangan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan
Pemerintah agar tertercipta kelancaran pelaksanaan tugas
- Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial, serta Pengembangan
Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik
- Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengkajian, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial di Bidang
Pemberdayaan Sosial sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah
- Mengoordinasikan pengusulan penganugerahan Satya Lencana Kebaktian Sosial dan/atau penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan kepada
Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung dalam rangka memberikan alternatif menyelesaikan masalah
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar
tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana dengan optimal
- Menyusun laporan berkala pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsi

SASARAN PROGRAM
Terwujudnya kelembagaan
penanganan PMKS dengan kapasitas
baik

INDIKATOR KINERJA
Persentase Kelembagaan
penanganan PMKS dengan
kapasitas baik

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
Jumlah Kelembagaan penanganan PMKS
X 100
Jumlah lembaga PMKS

Sumber data
Dinas Sosial Kab. Paser

Masyarakat hukum adat yang
memiliki kekuatan identitas budaya
dan masyarakat yang memiliki pola
dan aktivitas hidup yang khas yang
diperoleh secara turun tumurun

Persentase komunitas adat
terpencil yang mendapat
pembinaan

Jumlah KAT yang mendapat bantuan
Jumlah KAT yang ada

X 100

Dinas Sosial Kab. Paser

Areal Pemakaman yang terkelola
dengan baik

Persentase areal pemakaman
berkondisi baik

Jumlah areal pemakaman berkondisi baik
Jumlah areal pemakaman yang ada

X 100

Dinas Sosial Kab. Paser

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
1 JABATAN :
2 TUGAS
:
3 FUNGSI

:

Kepala Seksi Pengembangan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
Mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan
Sosial sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik
- Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial sesuai dengan program Bidang Pemberdayaan Sosial dan hasil
evaluasi kegiatan tahun lalu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar dapat terlaksana dengan baik
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengoordinasikan tugas pejabat pelaksana sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing agar tercipta kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
- Menyiapkan bahan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Pengembangan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial sesuai norma, standar,
prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas
- Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi Seksi Pengembangan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial sesuai norma, standar, prosedur
dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah
- Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Pengembangan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, perbaikan dan pemeliharaan Tempat Makam Pahlawan
(TMP), penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan, serta penanggungjawab penyelenggaraan Hari
Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik
- Menyiapkan bahan pembinaan, pengkajian, pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) sesuai norma, standar, prosedur
dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung, dalam rangka memberikan alternatif menyelesaikan masalah
- Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada Pejabat pelaksana sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar
tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana dengan optimal
- Menyusun laporan berkala pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan korban bencana alam dan sosial sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsi

SASARAN KEGIATAN
Terlaksananya pemberdayaan
Veteran dan perintis kemerdekaan

INDIKATOR KINERJA
Jumlah veteran dan perintis
kemerdekaan yang diberi bantuan

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
Jumlah Kelembagaan penanganan PMKS
X 100
Jumlah lembaga PMKS

Terpeliharanya areal Taman Makam
Pahlawan dengan baik

Persentase sarana taman makam
pahlawan yang dipelihara

Jumlah Sarana TMP yang dipelihara
Jumlah Sarana TMP

X 100

Sumber data
Dinas Sosial Kab. Paser

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
1 JABATAN :
2 TUGAS
:
3 FUNGSI

:

Kepala Seksi Pemberdayaan KAT, Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
Mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pemberdayaan Keluarga
dan Kelembagaan Sosial sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana
dengan baik
- Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial sesuai dengan program Bidang
Pemberdayaan Sosial dan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar dapat
terlaksana dengan baik
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengoordinasikan tugas pejabat pelaksana sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing agar tercipta kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
- Menyiapkan bahan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial sesuai
norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas
- Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial sesuai norma,
standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah
- Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial agar kegiatan dapat terlaksana
dengan baik
- Mengendalikan kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria
yang ditetapkan Pemerintah agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik
- Menyiapkan bahan pembinaan, pengkajian, pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) sesuai norma, standar, prosedur
dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung, dalam rangka memberikan alternatif menyelesaikan masalah
- Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada Pejabat pelaksana sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar
tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana dengan optimal
- Menyusun laporan berkala pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan korban bencana alam dan sosial sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsi

SASARAN KEGIATAN
Tercapainya penguatan kearifan lokal
lembaga adat

INDIKATOR KINERJA
Persentase Lembaga Adat yang
mendapat pembinaan dan
bantuan

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
Jumlah Lembaga Adat yang mendapat
Pembinaan dan bantuan
X 100
Jumlah lembaga Adat yang seharusnya
mendapat pembinaan dan bantuan

Sumber data
Dinas Sosial Kab. Paser

Meningkatnya Taraf Kesejahteraan
warga KAT yang mendapat
pembinaan

Persentase warga KAT yang
mendapat pembinaan

Jumlah warga KAT yang mendapat
pembinaan
Jumlah warga KAT yang seharusnya
mendapat pembinaan

Dinas Sosial Kab. Paser
X 100

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1 JABATAN :
2 TUGAS
:
3 FUNGSI

:

Kepala Bidang Penangan Fakir Miskin
Memimpin pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Fakir Miskin serta Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, Perdesaan,
Daerah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan/atau Tertinggal sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku agar pelaksanaan
kegiatan Bidang Penanganan Fakir Miskin dapat terlaksana dengan baik
- Merumuskan program pada Bidang Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan Rencana Strategis Dinas dan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar dapat terlaksana dengan baik
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengkoordinir tugas pejabat di bawahnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing agar tercipta kelancaran
pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin.
- Merumuskan rancangan penetapan kebijakan di Bidang Penanganan Fakir Miskin, meliputi: Pengelolaan Data, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Fakir Miskin serta
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, Perdesaan, Daerah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan/atau Tertinggal sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan
Pemerintah agar tertercipta kelancaran pelaksanaan tugas
- Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Bidang Penanganan Fakir Miskin meliputi: Pengelolaan Data, Monitoring
dan Evaluasi Penanganan Fakir Miskin serta Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, Perdesaan, Daerah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan/atau Tertinggal agar kegiatan dapat
terlaksana dengan baik
- Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengkajian, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial di Bidang Penanganan
Fakir Miskin sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas, dalam rangka menyelesaikan masalah atau pengembangan strategi di Bidang Penanganan Fakir Miskin
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas
- Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar
tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana dengan optimal
- Menyusun laporan berkala pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsi

SASARAN PROGRAM
Meningkatnya kualitas hidup
penyandang masalah kesejahteraan
sosial ( PMKS)

INDIKATOR KINERJA
Persentase KK miskin yang
menerima bantuan sosial

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
Jumlah KK miskin yang menerima bantuan
sosial
X 100
jumlah KK miskin yang seharusnya
menerima bantuan sosial

Sumber data
Dinas Sosial Kab. Paser

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1 JABATAN :
2 TUGAS
:
3 FUNGSI

:

Kepala Seksi Pengelolaan Data, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Fakir Miskin
Mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan Seksi Pengelolaan Data, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Fakir Miskin sesuai
dengan Rencana Strategis Dinas Sosial dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik
- Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Data, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan program Bidang Penanganan Fakir Miskin dan hasil
evaluasi kegiatan tahun lalu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar dapat terlaksana dengan baik
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengoordinasikan tugas pejabat pelaksana sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing agar tercipta kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Data, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Fakir Miskin
- Menyiapkan bahan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Pengelolaan Data, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Fakir Miskin sesuai norma, standar, prosedur dan
kriteria yang ditetapkan pemerintah agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas
- Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Pengelolaan Data, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Fakir Miskin agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik
- Mengendalikan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin, meliputi kegiatan pemutakhiran data, pemeliharaan data, dan penyusunan laporan data/informasi dan publikasi yang
akuntabel untuk penanganan masalah kemiskinan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah agar tercapai kelancaran pelaksanaan tugas
- Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan fakir miskin sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah agar pelaksanaan kegiatan berjalan
dengan baik
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung, dalam rangka memberikan alternatif menyelesaikan masalah
- Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada Pejabat pelaksana sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar
tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana dengan optimal
- Menyusun laporan berkala pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Data, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Fakir Miskin sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsi

SASARAN KEGIATAN
Meningkatnya pelayanan penyaluran
Rastra

INDIKATOR KINERJA
Jumlah Penyaluran Rastra yang
diawasi

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

Sumber data
Kementrian Sosial RI

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1 JABATAN :
2 TUGAS
:
3 FUNGSI

:

Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Perdesaan
Mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Perdesaan sesuai dengan
Rencana Strategis Dinas Sosial dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik
- Merencanakan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Perdesaan sesuai dengan program Bidang Penanganan Fakir Miskin dan hasil evaluasi kegiatan
tahun lalu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar dapat terlaksana dengan baik
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengoordinasikan tugas pejabat pelaksana sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing agar tercipta kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Perdesaan
- Menyiapkan bahan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penanganan fakir miskin perkotaan dan perdesaan, daerah pesisir, pulau-pulau kecil dan terpencil sesuai
norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas
- Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan penanganan fakir miskin perkotaan dan perdesaan, daerah pesisir, pulau-pulau kecil dan terpencil agar kegiatan dapat terlaksana
dengan baik
- Mengendalikan kegiatan penanganan fakir miskin perkotaan dan perdesaan, daerah pesisir, pulau-pulau kecil dan terpencil melalui serangkaian pelaksanaan kegiatan berupa
pembinaan, bimbingan teknis, penyaluran bantuan usaha dan pendampingan sesuai dengan standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah
- Menyiapkan bahan pembinaan, pengkajian, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial (PSKS) sesuai norma, standar, prosedur
dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung, dalam rangka memberikan alternatif menyelesaikan masalah
- Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada Pejabat pelaksana sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar
tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana dengan optimal
- Menyusun laporan berkala pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Perdesaan sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsi

SASARAN KEGIATAN
Meningkatnya kemampuan petugas
dan pendamping sosial
Meningkatnya kemampuan
manajerial RTSM peserta PKH yang
mendapat bantuan UEP/KUBE

INDIKATOR KINERJA
Jumlah Pendamping UEP/KUBE
yang memperoleh Bimbingan
tekhnis
Persentase Rumah Tangga Sangat
Miskin (RTSM) peserta PKH yang
mendapat bantuan UEP/KUBE

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

Jumlah RTSM pesrta PKH yang mendapat
bantuan UEP/KUBE
Jumlah RTSM pesrta PKH yang seharusnya
mendapat Bantuan UEP/KUBE

Sumber data
Dinas Sosial Kab. Paser

Dinas Sosial Kab. Paser
X 100

NDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
1 JABATAN :
2 TUGAS
:
3 FUNGSI

:

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Memimpin pengendalian pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif) serta
Rehabilitasi Anak Dan Lanjut Usia, Korban Tindak Kekerasan (KTK) serta Korban Perdagangan Orang (KPO) dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) sesuai dengan
Rencana Strategis Dinas Sosial dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial dapat terlaksana dengan baik
- Merumuskan program pada Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan Rencana Strategis Dinas dan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar dapat terlaksana dengan baik
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengkoordinir tugas pejabat di bawahnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing agar tercipta kelancaran
pelaksanaan tugas Bidang Rahabilitasi Sosial
- Merumuskan rancangan penetapan kebijakan di Bidang Rehabilitasi Sosial, meliputi: rehabilitasi sosial penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban NAPZA (Narkotika,
Psikotropika dan Zat Aditif) serta Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia, Korban Tindak Kekerasan (KTK) serta Korban Perdagangan Orang (KPO) dan Pekerja Migran Bermasalah
Sosial (PMBS) sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah agar tertercipta kelancaran pelaksanaan tugas
- Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Bidang Rehabilitasi Sosial meliputi: Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif) serta Rehabilitasi Anak Dan Lanjut Usia, Korban Tindak Kekerasan (KTK) serta Korban
Perdagangan Orang (KPO) dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik
- Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengkajian, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial di Bidang Rehabilitasi
Sosial sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung dalam rangka memberikan alternatif menyelesaikan masalah
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada Pejabat di bawahnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah
agar tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana dengan optimal
- Menyusun laporan berkala pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsi

SASARAN PROGRAM
Terlaksananya Rehabilitasi dan
pemberdayaan PMKS

INDIKATOR KINERJA
Persentase PMKS yang mendapat
rehabilitasi

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
Jumlah PMKSyang mendapat rehabilitasi
X 100
Jumlah PMKS yang seharusnya
mendapatkan rehabilitasi

Sumber data
Dinas Sosial Kab. Paser

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
1 JABATAN :
2 TUGAS
:
3 FUNGSI

:

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif (NAPZA)
Mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban
Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif (NAPZA) sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan
dapat terlaksana dengan baik
- Merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif (NAPZA) sesuai dengan program
Bidang Rehabilitasi Sosial dan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar dapat
terlaksana dengan baik
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengkoordinir tugas pejabat pelaksana sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing agar tercipta kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif (NAPZA).
- Menyiapkan bahan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Narkotika, Psikotropika dan
Zat Aditif (NAPZA), Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan penyandang Psychotic (penderita sakit jiwa) sesuai norma,
standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas
- Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif (NAPZA),
sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah
- Menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Disabilitas, Tuna Sosial, Korban NAPZA agar kegiatan dapat terlaksana
dengan baik
- Mengendalikan kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi: Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban
Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif (NAPZA), Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan penyandang Psychotic (penderita
sakit jiwa) sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas

- Menyiapkan bahan pembinaan, pengkajian, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial (PMKS) sesuai norma, standar, prosedur
dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung dalam rangka memberikan alternatif menyelesaikan masalah
- Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada Pejabat di bawahnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah
agar tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana dengan optimal
- Menyusun laporan berkala pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban NAPZA sebagai bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsi

SASARAN KEGIATAN
Kembalinya fungsi sosial bagi PMKS di
masyarakat
PSK yang mendapat pembinaan tidak
kembali terjerumus ke lembah prostitus
Terhindarnya penyalahgunaan obat
terlarang dan penyakit AIDS
kembalinya fungsi sosial bagi eks penderita
sakit jiwa

INDIKATOR KINERJA
Jumlah PMKS yang kembali dan
diterima di masyarakat
Jumlah eks tuna susila yang dibina
Jumlah peserta sosialisasi dan
penyuluhan
Jumlah penderita sakit jiwa yang
rehabilitasi

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

Sumber data
Dinas Sosial Kab. Paser
Dinas Sosial Kab. Paser
Dinas Sosial Kab. Paser
Dinas Sosial Kab. Paser

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1 JABATAN :
2 TUGAS
:
3 FUNGSI

:

1. Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia, Korban Tindak Kekerasan (KTK)
Mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia, Korban Tindak Kekerasan (KTK) sesuai
dengan Rencana Strategis Dinas Sosial dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik
- Merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia, Korban Tindak Kekerasan (KTK) sesuai dengan program Bidang Rehabilitasi Sosial dan hasil evaluasi
kegiatan tahun lalu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar dapat terlaksana dengan baik
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengkoordinir tugas pejabat pelaksana sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing agar tercipta kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia, Korban Tindak Kekerasan (KTK)
- Menyiapkan bahan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kegiatan Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia, Korban Tindak Kekerasan (KTK), Korban Perdagangan Orang
(KPO) dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah
- Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi Seksi Rehabilitasi Anak Dan Lanjut Usia, Korban Tindak Kekerasan (KTK) sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria
yang ditetapkan Pemerintah
- Menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama kegiatan Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia, Korban Tindak Kekerasan (KTK), Korban Perdagangan Orang (KPO) dan Pekerja
Migran Bermasalah Sosial (PMBS) agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik
- Mengendalikan kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi: Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia, Korban Tindak Kekerasan (KTK),
Korban Perdagangan Orang (KPO) dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah agar tercipta
kelancaran pelaksanaan kegiatan
- Menyiapkan bahan pembinaan, pengkajian, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial (PSKS) sesuai norma, standar, prosedur
dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung dalam rangka memberikan alternatif menyelesaikan masalah
- Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada Pejabat di bawahnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah
agar tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana dengan optimal
- Menyusun laporan berkala pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia, Korban Tindak Kekerasan (KTK), sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsi

SASARAN KEGIATAN
Meningkatnya taraf kesejahteraan
hidup para lansia potensial
Terhindarnya penyalahgunaan obat
terlarang dan penyakit AIDS
Terpenuhinya hak-hak pendidikan
anak (terlantar, yatim, yatim piatu)
Meningkatnya kemampuan
berwirausaha anak terlantar, anak
jalanan, anak berhadapan hukum,
anak dengan kecacatan dan balita
terlantar yang mendapat jaminan
sosial

INDIKATOR KINERJA
Jumlah pendampingan terhadap
UEP para Lansia
Jumlah peserta sosialisasi dan
penyuluhan
Jumlah anak (terlantar, yatim,
yatim piatu) yang dikirim dan
melanjutkan pendidikan
Jumlah anak terlantar, anak
jalanan, anak berhadapan hukum,
anak dengan kecacatan dan balita
terlantar yang mendapat jaminan
sosial

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

Sumber data
Dinas Sosial Kab. Paser
Dinas Sosial Kab. Paser
Dinas Sosial Kab. Paser

Dinas Sosial Kab. Paser

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1 JABATAN :
2 TUGAS
:
3 FUNGSI

:

Kepala UPTD PSTW
Mengendalikan penyelenggaraan pelayanan sosial, pembinaan dan resosialisasi lanjut usia serta mengoordinasikan kegiatan UPTD PSTW sesuai dengan program Dinas
Sosial dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan UPTD PSTW dapat terlaksana dengan baik
- Menyusun rencana kegiatan UPTD PSTW berdasarkan rencana program Dinas Sosial dan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengooordinir tugas pejabat di bawahnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing agar tercipta kelancaran
pelaksanaan tugas dengan baik
- Memantau pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi penyusunan perencanaan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan urusan Umum sesuai dengan
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial lanjut usia meliputi pelayanan sosialisasi, konsultasi, registrasi, akomodasi, konsumsi, penyediaan perlengkapan
individu dan perawatan kesehatan sesuai dengan prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan resosialisasi lanjut usia meliputi: pembinaan fisik, mental, sosial, spritual dan keterampilan, membina hubungan kerja
sama dengan keluarga penerima manfaat dalam rangka penyaluran kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan tugas
- Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemulasaraan jenazah dan pemakaman sesuai dengan prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD PSTW
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung dalam rangka memberikan alternatif menyelesaikan masalah
- Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar
tugas pokok dan fungsi UPTD PSTW dapat terlaksana dengan baik
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi

SASARAN PROGRAM
Meningkatnya pelayanan lanjut usia

INDIKATOR KINERJA
Jumlah lanjut usia yang mendapat
pelayanan

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

Sumber data
Dinas Sosial Kab. Paser

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1 JABATAN :
2 TUGAS
:
3 FUNGSI

:

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PSTW
Mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan urusan umum pada UPTD PSTW sesuai dengan program Dinas Sosial dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan UPTD PSTW dapat terlaksana dengan baik
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan UPTD PSWT berdasarkan rencana program Dinas Sosial dan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengoordinir tugas Pejabat di bawahnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga tercipta kelancaran
pelaksanaan tugas dengan baik
- Menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kelancaran pelaksanaan kegiatan dan

penggunaan anggaran

- Mengendalikan pelaksanaan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka terciptanya kelancaran
pelaksanaan tugas.
- Mengendalikan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, usulan cuti, diklat pegawai dan kebutuhan data kepegawaian
lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- Mengendalikan pelaksanaan urusan umum meliputi kearsipan/surat-menyurat dan perpustakaan, dokumentasi, hubungan masyarakat, pengadaan barang, pendayagunaan
barang serta pemeliharaan barang inventaris dan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan Peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana
yang akan datang
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung dalam rangka memberikan alternatif menyelesaikan masalah
SASARAN KEGIATAN
Terpenuhinya kebutuhan dan
pemeliharaan sarana prasanan
kantor
Meningkatnya dokumen
perencanaan dan pelaporan yang
disusun tepat waktu

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

Sumber data

Jumlah sarana dan prasaran yang
berfungsi baik

Dinas Sosial Kab. Paser

Jumlah dokumen

Dinas Sosial Kab. Paser

