INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN

: Sekretaris Dinsos PPPA Kabupaten Sampang

2. TUGAS

: Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,
perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan

3. FUNGSI

: a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
b. Pengeloaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
c. Pengelolaan administrasi keuangan;
d. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
f. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
g. Pembinaan organisasi dan tatalaksana dinas;
h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana dinas;
i.

Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;

j.

Pelaksanaan

koordinasi

penyusunan

program,

rencana

anggaran,

pengelolaan

keuangan

mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
l.

Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharaannya (maintenance);

m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

serta

SASARAN/KINERJA
UTAMA
Meningkatnya Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI
UTAMA
PENGHITUNGAN
Persentase penunjang urusan Jumlah kebutuhan Administrsi Umum
pemerintahan daerah yang
Penunjang Urusan Pemerintah /
difasilitasi
Jumlah Administrsi Umum Penunjang
Urusan Pemerintah Yang Terakomodir

SUMBER DATA
bidang kesekretariatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN

: Kepala Sub Bagian Umum Dinsos PPPA Kabupaten Sampang

2. TUGAS

: a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan
dan perpustakaan;
B. Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;

`

c. Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
d. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
e. Melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan
pengamanan;
f. Membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
g. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
h. Menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharaannya (maintenance); dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

SASARAN/KINERJA
UTAMA
Tersusunnya Administrasi
Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
Tersusunnya Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

INDIKATOR KINERJA
UTAMA
Persentase Penyusunan Lap.
Barang Milik Daerah

PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
Jumlah Lap. BMD Yang Disusun /
Jumlah Lap. BMD Yang
Direncanakan
Rasio pegawai yang
Jumlah pegawai yang mengikuti
mengikuti bimtek dan jumlah bimtek / Jumlah ASN OPD
ASN OPD
Dukungan pembaca layar
diaktifkan.

SUMBER DATA
Dokumen Inventaris Aset
Jumlah Pegawai

SASARAN/KINERJA
UTAMA
Tersusunnya Administrasi
Umum Perangkat Daerah
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Tersedianya Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang

INDIKATOR KINERJA
UTAMA
Persentase Pemenuhan
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Tersedianya Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Persentase penyediaan jasa
penunjang urusan
pemerintahan daerah

-

-

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Persentase Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Yang
dipelihara

-

-

Tersusunnya Penataan
Organisasi

Persentase pelayanan publik
yang dilaksanakan

-

-

Persentase Pengadaan
Barang Milik Daerah
Dukungan pembaca layar
diaktifkan.

PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
-

Jumlah Pengadaan BMD) / Jumlah
Target Pengadaan BMD

SUMBER DATA
-

Dokumen Inventaris Aset

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN

: Kepala Sub Bagian Program Dinsos PPPA Kabupaten Sampang

2. TUGAS

: a.

menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;

b.

melaksanakan pengolahan data;

c.

melaksanakan perencanaan program;

d.

menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;

e.

menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan
evaluasinya;

f.

menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;

g. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
h. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan; dan
i.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

SASARAN/KINERJA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI
UTAMA
UTAMA
PENGHITUNGAN
Tersusunnya Perencanaan, Persentase Lapr Perencanaan Jumlah Lapr. Perencanaan dan
Penganggaran, dan Evaluasi dan Evaluasi Kinerja Yang
Evaluasi Yang Disusun / Jumlah
Kinerja Perangkat Daerah
Tersusun Tepat Waktu
Lapr. Perencanaan dan Evaluasi
Yang Direncanakan (Yang
seharusnya ada)

SUMBER DATA
Laporan Perencanaan dan Evaluasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN

: Kepala Sub Bagian Keuangan Dinsos PPPA Kabupaten Sampang

2. TUGAS

: a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil Sub Bagian Keuangan
pengawasan;
c. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
d. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

SASARAN/KINERJA
UTAMA
Tersusunnya Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

INDIKATOR KINERJA
UTAMA
- Persentase penyusunan
laporan keuangan yang
baik dan tepat waktu

PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
Jumlah Lapr. Keuangan Yang
Disusun / Jumlah Lapr. Keuangan
Yang Direncanakan

SUMBER DATA
Laporan Keuangan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN

: Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos PPPA Kabupaten Sampang

2. TUGAS

: Merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis rehabilitasi sosial dan pengembangan
kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. FUNGSI

: a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan
disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna
sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
c. perumusan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan
disabilitas;
d. pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna
sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
e. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna
sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
f. pengawasan penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas
serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SASARAN/KINERJA
UTAMA
Meningkatnya Pelayanan
dan Rehabilitasi Sosial

INDIKATOR KINERJA
UTAMA
Persentase PMKS yang
menerima pelayanan dan
rehabilitasi sosial

PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
Jumlah PMKS yang menerima pelayanan
dan rehabilitasi sosial/Jumlah PMKS

Persentase penyandang
disabilitas terlantar yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar panti

Jumlah Warga Kabupaten penyandang
disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi
social diluar panti / Jumlah keseluruhan
warga kabupaten penyandang disabilitas
diluar panti

Data PMKS

Persentase Anak Terlantar
yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar panti

Jumlah anak telantar yang memperoleh
rehabilitasi sosial diluar panti / Jumlah
keseluruhan anak telantar diluar panti

Data PMKS

Persentase lanjut usia
terlantar yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di luar
panti

Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia
terlantar yang memperoleh Rehabilitasi
sosial diluar panti / Jumlah Warga
Kabupaten lanjut usia terlantar diluar
panti
Jumlah Warga Kabupaten yang
gelandangan dan pengemis yang
memperoleh rehabilitasi social dasar
tuna sosial diluar panti / Jumlah Warga
Kabupaten yang gelandangan dan
pengemis diluar panti

Data PMKS

Persentase Gelandangan dan
Pengemis yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di luar
panti

SUMBER DATA
Data PMKS

Data PMKS

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN

: Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinsos PPPA Kabupaten Sampang

2. TUGAS

: a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
b. melaksanakan rehabilitasi sosial anak balita dan anak terlantar;
c. melaksanakan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
d. melaksanakan pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia dan pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut
dan aksesibilitas sosial lanjut usia;
e. melaksanakan fasilitasi penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar Warga Negara
Indonesia dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal;
f. melaksanakan kegiatan kajian program kegiatan pengembangan pelayanan sosial;
g. melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan model kesejahteraan sosial dan uji coba
pengembangan model kesejahteraan sosial;
h. melaksanakan kegiatan pembinaan lanjut di bidang kesejahteraan sosial; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

SASARAN/KINERJA
UTAMA
Terwujudnya Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial

INDIKATOR KINERJA
UTAMA
cakupan Rehabilitasi Sosial
Dasar yang di fasilitasi

PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
Jumlah Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lansia
terlantar, Serta Gelandangan
Pengemis diluar panti sosial yang
mendapat pelayanan permakanan

SUMBER DATA
Data PMKS

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN

: Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial Dinsos PPPA Kabupaten Sampang

2. TUGAS

: a.

SASARAN/KINERJA
UTAMA
Terwujudnya Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar Panti Sosial

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial;

b.

melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis;

c.

melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bekas warga binaan pemasyarakatan;

d.

melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban perdagangan orang;

e.

melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban tindak kekerasan;

f.

melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial eks tuna susila; dan

g.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

INDIKATOR KINERJA
UTAMA
Jumlah Rehabilitasi Sosial
PMKS selain HIV, NAPZA
yang tertangani

PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
Jumlah PMKS yang Mendapatkan
Layanan kedaruratan di RPS dan
Rumah Singgah

SUMBER DATA
-

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN
2. TUGAS

: Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas Kabupaten Sampang
:

a. menyiapkan bahan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas;
b. melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan
disabilitas ganda;
c. melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bekas penderita penyakit kronis;
d. melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial orang dengan gangguan jiwa; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

SASARAN/KINERJA
UTAMA
Terwujudnya Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial

INDIKATOR KINERJA
UTAMA
cakupan Rehabilitasi Sosial
Dasar yang di fasilitasi

PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
Jumlah keluarga Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis
dan Masyarakat yang mendapatkan
keterampilan dan bantuan

SUMBER DATA
Data PMKS

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN

: Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial Dinsos PPPA Kabupaten Sampang

2. TUGAS

: merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan
pemberdayaan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. FUNGSI

: a. perumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
b. pelaksanaan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
c. penyusunan pedoman penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
e. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
f. pengawasan penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SASARAN/KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Meningkatnya Penanganan
Fakir Miskin dan
Pemberdayaaan Sosial

Persentase fakir miskin yang
mendapatkan pembinaan dalam
penyelenggaraan pemberdayaan
sosial
Persentase Taman Makam
Pahlawan (TMP) yang dikelola

Terwujudnya Pengelolaan
Taman Makam Pahlawan

PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
Jumlah Fakir Miskin yang
mendapatkan pembinaan dalam
penyelenggaraan Pemberdayaan
Sosial/Jumlah PMKS
Jumlah Hari - hari Besar yang
dilaksanakan/Jumlah Hari - hari Besar
Nasional

SUMBER DATA
Data PMKS

-

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN
2. TUGAS

: Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinsos PPPA Kabupaten Sampang
: a.

melaksanakan pemberdayaan, pendampingan dan fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin;

b.

melaksanakan pemberdayaan, pendampingan dan fasilitasi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE);

c.

melaksanakan pemberdayaan, pendampingan dan fasilitasi Keluarga Rentan;

d.

melaksanakan pemberdayaan, pendampingan dan fasilitasi Komunitas Terpencil; dan

e.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan
Sosial.

SASARAN/KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Terwujudnya Pemberdayaan
Sosial Komunitas Adat
Terpencil (KAT)

Jumlah komunitas Adat
Terpencil yang memerlukan
pembinaan dan pelatihan

PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
-

SUMBER DATA
Data PMKS

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN

: Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Dinsos PPPA Kabupaten Sampang

2.

: a. menyiapkan bahan kebijakan kegiatan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

TUGAS

b. melaksanakan kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan;
c. melaksanakan kegiatan keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, guru
dan masyarakat;
d. melaksanakan kegiatan restorasi sosial;
e. melaksanakan pemberian penghargaan kepada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan;
f. melaksanakan penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan;
g. melaksanakan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
h. menyiapkan bahan pelaksanaan Peringatan Hari – hari Besar Nasional; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial.
SASARAN/KINERJA
UTAMA
Pemeliharaan Taman Makam
Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota

INDIKATOR KINERJA
UTAMA
Jumlah TMP yang dipelihara /
direhabilitasi dan Peringatan
Hari Besar Nasional

PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
-

SUMBER DATA
-

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN

: Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial Dinsos PPPA
Kabupaten Sampang

2. TUGAS

: a.

menyiapkan bahan perumusan pedoman pengembangan publikasi kegiatan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial penyuluhan sosial, pengembangan inovasi teknologi informasi kesejahteraan sosial;

b.

melaksanakan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat;

c.

melaksanakan pengembangan inovasi teknologi informasi kesejahteraan sosial;

d.

melaksanakan publikasi kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui penyuluhan sosial;

e.

melaksanakan pengembangan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta;

f.

melaksanakan pengembangan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melalui upaya-upaya kompetisi,
kemitraan dan jejaring;

g.

melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna dan organisasi sosial;

h.

melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;

i.

melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan dunia usaha;

j.

melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan
sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);

k.

melaksanakan

pembinaan,

pemantauan,

penyelidikan

dan

penyidikan

terhadap

penyimpangan

pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial; dan
l.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan
Sosial.

SASARAN/KINERJA
UTAMA
Terwujudnya Pengembangan
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota

INDIKATOR KINERJA
UTAMA
Jumlah Lembaga PSKS yang
memerlukan Pengembangan.

PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
-

SUMBER DATA
-

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN

: Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos PPPA Kabupaten Sampang

2. TUGAS

: merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. FUNGSI

: a. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
b. pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
c. penyusunan pedoman penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
e. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
f. pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SASARAN/KINERJA
UTAMA
Terwujudnya Perlindungan
Dan Jaminan Sosial

INDIKATOR KINERJA
UTAMA
Persentase PMKS penerima
program perlindungan dan
jaminan sosial

Terwujudnya Penanganan
Bencana

Persentase korban bencana Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial
alam dan Sosial yg tertangani yg dibantu/Jumlah Penduduk

Jumlah Korban Bencana Sosial
yang Mendapatkan Bantuan
Perlindungan Sosial

PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
Jumlah Peneriman Bantuan
Perlindungan dan Jaminan
Sosial/Jumlah Penduduk

-

SUMBER DATA
Data PMKS

-

-

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN

: Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Dinsos PPPA Kabupaten Sampang

2. TUGAS

: a. menyiapkan bahan kebijakan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
b. melaksanakan penyediaan kebutuhan dasar pasca bencana korban bencana alam dan bencana sosial;
c. melaksanakan pemulihan trauma korban bencana alam dan bencana sosial;
d. melaksanakan penguatan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
e. menyelenggarakan pemberdayaaan masyarakat korban bencana alam dan bencana sosial;
f. melaksanakan pencegahan, penanganan dan perlindungan korban bencana sosial;
g. melaksanakan pencegahan, penanganan dan perlindungan warga negara migran bermasalah;
h. melaksanakan pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulangan orang terlantar; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

SASARAN/KINERJA
UTAMA
Terwujudnya Perlindungan
Sosial Korban Bencana
Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota

INDIKATOR KINERJA
UTAMA
Jumlah Bencana Alam dan
Sosial yang dibantu

Terwujudnya
Penyelenggaraan
Pemberdayaan Masyarakat
terhadap Kesiapsiagaan
Bencana Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan KSB dan
Taruna Siaga Bencana

PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
-

-

SUMBER DATA
-

-

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN

: Kepala Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos PPPA Kabupaten Sampang

2. TUGAS

: a. melaksanakan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak dan lanjut usia terlantar;
b. melaksanakan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas fisik, mental, dan
fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat;
c. melaksanakan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi eks penderita penyakit kronis yang
tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi;
d. melaksanakan pengelolaan data untuk penguatan Program Keluarga Harapan (PKH); dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

SASARAN/KINERJA
UTAMA
Tersusunnya Pengelolaan
Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota

INDIKATOR KINERJA
UTAMA
Jumlah Dokumen DTKS dan
PBI JK yang di publikasi

PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
-

SUMBER DATA
-

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN

: Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPPA Kabupaten Sampang

2. TUGAS

: merencanakan, melaksanakan, mengendalikan program kegiatan perlindungan perempuan dan anak, penguatan
kelembagaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak, peningkatan kualitas hidup perempuan
dan anak, pengumpulan data dan informasi gender dan anak.

3. FUNGSI

: a pelaksanaan analisa dan perencanaan untuk merumuskan kebijakan perlindungan perempuan dan anak,
pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak-hak anak (PUHA) dan peningkatan kualitas hidup
perempuan dan anak.
b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, mediasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak.
c. peningkatan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peranserta masyarakat dalam mendukung perlindungan
perempuan dan anak, pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak-hak anak (PUHA) dan
peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
d. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SASARAN/KINERJA UTAMA
Terwujudnya Pengarusutamaan
Gender Dan Pemberdayaan
Perempuan

INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI
UTAMA
PENGHITUNGAN
Persentase Perangkat Daerah Jumlah Kelembagaan PUG yang
yang melaksanakan
dibina/Jumlah Kelembagaan PUG
perencanaan dan
penganggaran yang resposif

SUMBER DATA
Dokumen Data Gender dan Anak

SASARAN/KINERJA UTAMA
Terwujudnya perlindungan
perempuan
Meningkatnya kualitas keluarga
Tercapainya pengelolaan sistem
data gender dan anak

INDIKATOR KINERJA
UTAMA
Gender (PPRG)

PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

Persentase korban kekerasan Jumlah Perempuan Korban
Dokumen Data Gender dan Anak
terhadap perempuan yang
Kekerasan yang tertangani/Jumlah
tertangani
Perempuan Korban Kekerasan
Persentase Organisasi
Jumlah Orgnisasi Perempuan yang Dokumen Data Gender dan Anak
Perempuan yang dibina
dibina/Jumlah
Organisasi
Perempuan
Persentase OPD yang
Jumlah OPD yang memanfaatkan Dokumen Data Gender dan Anak
memanfatkan Data Gender
Data Gender dan Anak/Jumlah OPD
dan Anak

Tercapainya pemenuhan hak
anak (PHA)

Persentase Kelembagaan
PUHA yang dibina

Jumlah
Lembaga
FA
dibina/Jumlah Lembaga FA

yang Dokumen Data Gender dan Anak

Meningkatnya perlindungan
khusus anak

Persentase Anak yang
memerlukan Perlindungan
Khusus yang ditangani

Jumlah Anak Korban Kekerasan Dokumen Data Gender dan Anak
yang dilayani/Jumlah Anak Korban
Kekerasan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN

: Kepala Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak-hak Anak Dinsos PPPA Kabupaten
Sampang

2. TUGAS

: a. menyusun perencanaan kegiatan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan percepatan pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
b. menyusun dan menyiapkan regulasi tentang kegiatan untuk pemenuhan prasyarat Kabupaten Layak Anak,
antara lain : Deklarasi KLA , Rencana Aksi Daerah KLA, Profil Anak, Gugus Tugas KLA;
c. menyusun dan menyiapkan regulasi tentang kegiatan untuk pemenuhan prasyarat pelaksanaan PUG antara lain :
Kelompok kerja PUG, Pembentukan Focal Point PUG pada masing-masing SKPD, Tim Penggerak PUG, Petunjuk
Teknis terkait PPRG;
d. memfasilitasi kegiatan forum data PUG dan PUHA;
e. mengadakan sosialisasi dan capacity building PUG dan PUHA;
f. mengadakan kegiatan penggerakan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan PUG dan
PUHA;
g. melaksanakan kegiatan pelatihan Konvensi Hak-Hak Anak terhadap focal point hak anak pada seluruh Perangkat
Daerah;
h. melaksanakan pelatihan tentang perencanaan dan penganggaran responsive gender (PPRG);
i. melakukan pembentukan dan pembinaan forum anak hingga pada tingkat kecamatan sampai tingkat desa;
j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG dan PUHA; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

SASARAN/KINERJA UTAMA
Terwujudnya Pelembagaan
Pengarusutamaan Gender (PUG)
pada Lembaga Pemerintah
Kewenangan Kabupaten/Kota
Terwujudnya Pemberdayaan
Perempuan Bidang Politik, Hukum,
Sosial, dan Ekonomi pada
Organisasi Kemasyarakatan
Kewenangan Kabupaten/Kota

INDIKATOR KINERJA
UTAMA
Jumlah PD yang melaksanakan
PPRG

Jumlah perempuan yang
mendapatkan pembinaan
bidang politik hukum sosial
ekonomi, industri rumahan,
dan KIE pada sekolah
perempuan

PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
-

-

SUMBER DATA
-

-

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN

: Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsos PPPA Kabupatan Sampang

2. TUGAS

: a. menyusun perencanaan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan
perlindungan anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menyusun dan menyiapkan regulasi tentang Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
c. membentuk dan mengoptimalkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
(P2TP2A);
d. menyusun data perempuan dan anak korban kekerasan;
e. mengadakan kegiatan komunikasi, Informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak terpadu Berbasis
Masyarakat (PATBM) dan perempuan korban kekerasan;
f. melaksanakan koordinasi gugus tugas trafficking untuk perempuan dan anak;
g. melaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia untuk layanan perlindungan perempuan dan anak korban
kekerasan;
h. melakukan koordinasi pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih terhadap perempuan dan anak
korban kekerasan;
i. melakukan upaya koordinasi dengan Posbakum dalam pendampingan hukum/advokasi terhadap perempuan
dan anak korban kekerasan;
j. menyiapkan petugas bimbingan rohani dan konselor/psikolog terlatih terhadap perempuan dan anak korban
kekerasan di P2TP2A;
k. melakukan upaya koordinasi dengan lembaga terkait dalam layanan pemulangan dan layanan terintegrasi social
bagi perempuan korban kekerasan;

l. melakukan upaya integrasi kegiatan dalam penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
kegiatan P2TP2A, Woman Crisis Center (WCC), Rumah Aman, dan lembaga perlindungan anak lainnya; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
SASARAN/KINERJA UTAMA
Terwujudnya Pelembagaan PHA
pada Lembaga Pemerintah,
Nonpemerintah, dan Dunia Usaha
Kewenangan
Terwujudnya Penyediaan Layanan
bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus yang
Memerlukan Koordinasi Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

INDIKATOR KINERJA
UTAMA
Jumlah PHA yang dibentuk
dan dibina

PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
-

Jumlah Anak yang
memerlukan perlindungan
Khusus yang ditangani

-

SUMBER DATA
-

-

