
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan
2. Tugas

3. Fungsi

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu
Merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan,
mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa
dan politik.
a. Perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja di 

bidang kesatuan bangsa dan politik
b. Perumusan dan penetapan kebijakan Standart Operasional Prosedur (SOP), Standart Pelayanan 

Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), penyusunan target capaian Standart 
Pelayanan Minimal (SPM)

c. Perencanaan dan pengendalian anggaran
d. Pengendalian urusan administrasi kantor
e. Pembinaan hubungan antara lembaga legislatif, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga 

swadaya masyarakat dengan pemerintah
f. Pembinaan penyelenggaraan upacara resmi dan upacara kenegaraan
g. Pembinaan pembauran kebangsaan, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan di 

masyarakat
h. Pengendalian proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD
i. Pengendalian pelaksanaan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)
j. Pengendalian hubungan antara partai politik dengan pemerintah
k. Pelaksanaan koordinasi dan ketjasama fasilitasi bidang kesatuan bangsa dan politik dengan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait
l. Pembinaan dan pengembangan
m. Pengendalian dan evaluasi urusan hubungan antar lembaga dan Hak Asasi Manusia
n. Pengembangan pendidikan politik di masyarakat
o. Pencegahan dan penanganan konflik di masyarakat
p. Pengendalian terhadap pelaksanaan dan kegiatan kantor
q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya



SASARAN INDIKATOR  
KINETJA UTAMA

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA

Meningkatnya 
keharmonisan 
(toleransi) antar suku, 
etnis dan umat 
beragama

Prosentase Toleransi 
Masyarakat terhadap 
perbedaan agama

P P K S  + P O M  +  P P O R P O L  
3

Ket:
PPKS: Persentase pencegahan konflik sosial 
POM:Persentase organisasi masyarakat yangmendapatkan 
pendidikan dan pem binaan nilai-nilai wawasan kebangsaan 
PPORPOL -.Persentase pengutan dan pem berdayaan organisasi 
sosial politik

Dokumen 
SAKIP SKPD

SASARAN PROGRAM INDIKATOR  
KINERJA PROGRAM

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA

Meningkatnya deteksi 
dini untuk mencegah 
terjadinya konflik

Persentase deteksi 
dini Kejadian yang 
ditindaklanjuti

Meningkatnya 
penanganan kejadian 
konfflik

Persentase Kejadian 
Konflik yang 
tertangani

Meningkatnya 
pemahaman wawasan 
kebangsaan

Persentase 
masyarakat yang 
memahami 
wawasan 
kebangsaan

Meningkatnya 
kerukunan antar suku, 
ras dan umat beragama

Persentase kejadian 
konflik SARA yang 
tertangani

Meningkatnya 
pemahaman politik 
masyarakat

Persentase 
Masyarakat yang 
memahami 
Pendidikan Politik



Menguatnya Persentase
kelembagaan demokrasi penguatan dan 

pemberdayaan 
organisasi sosial 
politik



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan
2. Tugas

3. Fungsi

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Melaksanakan penyusunan dan pelaporan program dan kegiatan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, 
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan, kerumahtanggaan, dan perpustakaan, serta 
kearsipan.
a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Keija (Renja), Rencana Keija Anggaran (RKA), 

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
b. Pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan 

keprotokolan, rumah tangga serta perlengkapan kantor
c. Pengelolaan administrasi kepegawaian
d. Pengelolaan administrasi keuangan
e. Pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah di Kantor
f. Pemrosesan ijin survey/penelitian
g. Pengelolaan data informasi urusan kesatuan bangsa dan politik secara berkala melalui web site 

Pemerintah Daerah
h. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kineija Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor
i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya



SASARAN INDIKATOR  
KINERJA INDIVIDU

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER
DATA

Meningkatnya 
pembinaan wawasan 
kebangsaan di 
masyarakat dan 
pelajar

Jumlah rangkaian 
peringatan HUT RI 
yang terlaksana

Dokumen 
SAKIP SKPD



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan
2. Tugas
3. Fungsi

Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga
Melaksanakan pembinaan teknis di bidang hubungan antar lembaga kemasyarakatan di daerah
a. Penyusunan rencana program kegiatan Seksi
b. Pelaksanaan fasilitasi hubungan antara lembaga legislatif, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga 

swadaya masyarakat
c. Pemrosesan rekomendasi pembentukan organisasi masyarakat dan organisasi non-politik
d. Pendataan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
e. Pemantauan kegiatan ormas/tokoh masyarakat/ tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
f. Pelaksanaan fasilitasi dan mediasi hubungan antar ormas/tokoh masyarakat dan Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 
dengan pemerintah

g. Pelaksanaan koordinasi dan keijasama dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba 
yang bermanfaat bagi masyarakat

h. Pelaksanaan fasilitasi proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD
i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi)
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya



SASARAN INDIKATOR  
KINERJA INDIVIDU

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER
DATA

Meningkatnya 
pembinaan wawasan 
kebangsaan di 
masyarakat dan 
pelajar

Jumlah Anggota 
PASKIBRA yang siap 
melaksanakan tugas 
pada peringatan HUT 
RI.

Dokumen 
SAKIP SKPD

Meningkatnya 
nasionalisme bagi 
peserta Upacara hari 
besar nasional

Jumlah Upacara Hari 
Besar Nasional yang 
terlaksana

Dokumen 
SAKIP SKPD

Meningkatnya 
nasionalisme bagi 
peserta upacara hari -  
hari tertentu

Jumlah Upacara 
Hari-hari Tertentu 
yang terlaksana

Dokumen 
SAKIP SKPD

Terjalinnya 
komunikasi dan 
koordinasi antar umat 
beragama

Jumlah laporan tim 
FKUB dalam rangka 
memelihara 
kerukunan umat 
beragama

Dokumen 
SAKIP SKPD

Terjalinnya 
komunikasi dan 
koordinasi antar suku 
dan etnis

Jumlah laporaan FPK 
dalam rangka 
menggalang 
keberagaman antar 
suku, ras, dan etnis

Dokumen 
SAKIP SKPD

Meningkatnya 
komunikasi dan

Jumlah Ormas yang 
dilibatkan dalam

-
Dokumen 
SAKIP SKPD



peran ormas untuk
kepentingan
masyarakat

kegiatan

Terverifikasinya 
berkas pendaftaran 
Ormas

Jumlah Berkas 
pendaftaran Ormas 
yang diinput ke 
sistem melalui 
verifikasi Desk

Dokumen 
SAKIP SKPD

Terpantaunya 
aktivitas dan 
keberadaan Ormas di 
Kota Batu

Jumlah laporan 
terhadap aktivitas 
ormas yang 
dilaksanakan

Dokumen 
SAKIP SKPD



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1 . Jabatan
2. Tugas

3. Fungsi

Kepala Seksi Integrasi Bangsa
Melaksanakan pembinaan teknis di bidang kewaspadaan dan integrasi bangsa

a. Penyusunan rencana program kegiatan Seksi
b. Pendataan daerah rawan konflik
c. Pelaksanaan analisis potensi konflik, penanganan konflik sosial dan rekonsiliasi serta rehabilitasi 

pasca terjadinya konflik sosial
d. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi komunitas intelejen daerah (kominda
e. Pemantauan dan pengawasan orang asing
f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bidang pembauran kebangsaan, wawasan kebangsaan 

dan nilai-nilai kebangsaan di masyarakat
g. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan upacara resmi dan upacara kenegaraan
h. Pelaksanaan fasilitasi pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan
i. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan forum kewaspadaan dini masyarakat
j. Pelaksanaan fasilitasi forum komunikasi dan konsultasi pembauran kebangsaan antar golongan, 

etnis, suku, serta antar umat beragama
k. Peningkatan kapasitas aparatur di bidang pembauran bangsa, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai 

kebangsaan
l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya



SASARAN INDIKATOR  
KINERJA INDIVIDU

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER
DATA

Penguatan 
Kewaspadaan dini di 
Masyarakat

Jumlah dokumen 
Informasi deteksi dini 
terhadap potensi, 
gejala, atau peristiwa 
timbulnya ATHG di 
daerah

Dokumen 
SAKIP SKPD

Meningkatnya 
Komunikasi dan 
Koordinasi Intelijen 
Kota Batu

Jumlah dokumen 
informasi Intelijen

'

Dokumen 
SAKIP SKPD

Meningkatnya 
Komunikasi dan 
Koordinasi Forum 
Pimpinan Daerah dan 
masyarakat dalam 
rangka penanganan 
konflik sosial

Jumlah dokumen 
penanganan konflik 
sosial

Dokumen 
SAKIP SKPD

Meningkatnya 
pembinaan wawasan 
kebangsaan di 
masyarakat dan 
pelajar.

Jumlah peserta yang 
mendapatkan 
informasi tentang 
wawasan kebangsaan

Dokumen 
SAKIP SKPD



NDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1 . Jabatan
2. Tugas

3. Fungsi

Kepala Seksi Politik Dalam Negeri
Melaksanakan pembinaan teknis di bidang politik dalam negeri

a. Penyusunan rencana program kegiatan Seksi
b. Pendataan partai politik dan pembuatan peta politik
c. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Desk Pilkada
d. Pelaksanaan fasilitasi, mediasi, dan komunikasi hubungan antara partai politik dengan pemerintah
e. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidikan etika politik di masyarakat
f. Pelaksanaan pembinaan pendidikan Hak Asasi Manusia dan Implementasi Rencana Aksi Nasional 

Hak Asasi Manusia
g. Peningkatan kapasitas aparatur di bidang pendidikan etika politik dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara
h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya



SASARAN INDIKATOR  
KINERJA INDIVIDU

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER
DATA

Meningkatnya 
pemahaman 
masyarakat tentang 
pendidikan politik

Jumlah masyarakat 
yang mengikuti 
pendidikan politik

Dokumen 
SAKIP SKPD

Meningkatnya 
pemahaman anggota 
parpol tentang 
pertanggu ngj awaban 
Banpol

Jumlah Anggota 
parpol yang 
memahami tentang 
pertanggungj awaban 
Banpol

Dokumen 
SAKIP SKPD

Terveriffikasinya
berkas
pertanggungj awaban 
BANPOL

Jumlah berkas 
pengajuan BANPOL 
(Bantuan Keuangan 
Partai Politik) yang 
terverifikasi

Dokumen 
SAKIP SKPD

Tersusunnya laporan 
geopolitik di Kota 
Batu

Jumlah laporan 
geopolitik yang 
tersusun di kota 
Batu

Dokumen 
SAKIP SKPD

Mendukung 
suksesnya 
Pemilukada di Kota 
Batu

Jumlah pemantauan 
dan pelaporan hasil 
Pemilukada

Dokumen 
SAKIP SKPD


