
 

POHON KINERJA (CASCADING) 

 BADAN  KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  

KABUPATEN HALMAHERA UTARA  

TAHUN 2019 

MISI

TUJUAN I 

- Mewujudkan pengelolaan   

   Managemen  perkantoran yang baik  

   dan bersih pada Badan Kesatuan  

   Bangsa dan Politik ; 

 

SASARAN I 

- Terwujudnya tata kelola   

   managemen yang baik dan bersih  

   pada Badan Kesatuan Bangsa dan  

KEPALA BIDANG 

PENANGANAN KONFLIK DAN 

KEWASPADAAN NASIONAL 

KEPALA BIDANG 

BINA IDEOLOGI, WASBANG 

DAN 

KARAKTER BANGSA  

SEKERTARIS 

KEPALA BIDANG POLITIK 

DALAM NEGERI DAN 

ORGANISASI 

KEMASYARAKATAN 

Program Pemeliharaan 

Kantramtibmas dan Pencegahan 

Tindak Kriminal; 

Program Pelayanan Administrasi 

perkantoran;  

Program Peningkatan Disiplin 

Aparatur; 

Program Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 

Program Peningkatan Keamanan 

dan Kenyamanan Lingkungan 
INDIKATOR TUJUAN  I 

- Prosentase pengelolaan keuangan   

  dan kinerja Badan Kesatuan    

  Bangsa  

  dan Politik yang akuntabel; 

 

INDIKATOR SASARAN I 

- Nilai  SAKIP; 

 
 

TUJUAN IV 

- Terwujudnya kesadaran  dan peran  

   serta masyarakat dalam mengatasi  

   potensi konflik; 

 

SASARAN  IV 

- Meningkatnya  kesadaran dan peran  

   serta  masyarakat dalam mengatasi  

   potensi  konflik 

- Mewujudkan Daerah bebas  

  potensi konflik sosial; 

Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem Pelaporan 

capaian Kinerja dan Keuangan;  

Program Peningkatan 

Pemberantasan Penyakit 

Masyarakat (Pekat) 

ESELON II

ESELON IV

INDIKATOR TUJUAN  III 

- Presentase   penanganan  

  konflik sosial yang terjadi  

  Daerah; 

TUJUAN III 

- Mewujudkan keamanan,  

  ketentraman dan ketertiban  

  masyarakat (kantramtibmas); 

 

SASARAN III 

- Terwujudnya keamanan,  

   ketentraman dan ketertiban  

   masyarakat (kantramtibmas); 

INDIKATOR  TUJUAN II 

- Pertanggungjawaban   

  keuangan yang tepat waktu; 

 

INDIKATOR  SASARAN II 

-  Zero nilai temuan  hasil  

   pemeriksaan di badan  

   kesatuan Bangsa dan  Politk 

TUJUAN  II 

-  Menyusun dan mengelolaan  

   keuangan dan laporan kinerja  

   yang baik dan tepat; 

 

SASARAN II 

- Terwujudnya tata kelola  

   keuangan dan laporan kinerja  

   yang baik dan tepat waktu; 

INDIKATOR TUJUAN  IV 

- Presentase  wilayah bebas  

   konflik; 

 

INDIKATOR   SASARAN  IV 

- Presentase pembinaan terhadap  

   aparatur dan masyarakat dalam  

   mengfatasi potensi konflik di  

   wilayah rawan konflik; 

 

INDIKATOR  TUJUAN  V 

- Jumlah aparatur dan masyarakat  

  yang dibina tentang wawasan  

  kebangsaan per 10.000 penduduk; 

TUJUAN  V 

- Mewujudkan  pemahaman  

   masyarakat tentang wawasan   

   kebangsaan, idiologi dan pembaruan  

Program Pendidikan Politik 

Masyarakat 

INDIKATOR PROGRAM PROGRAM 

Terlayaninya Administrasi Perkantoran; 

Program  Kemitraan Pengembangan 

Wawasan Kebangsaan 

Program Pengembangan Wawasan 

Kebangsaan 

Presentasi pembinaan terhadap Ormas, 

LSM  dan OKP per 

Jumlah aparatur dan masyarakat yang 

dibina tentang wawasan kebangsaan per 

10.000 penduduk; 

Presentase pembinaan terhadap aparatur 

dan masyarakat dalam mengantisipasi 

potensi konflik di wilayah rawan konflik; 

Presentase Pembinaan terhadap 

pemahaman tentang penyakit masyarakat 

(pekat); 

Presentase  Penanganan  Konflik Sosial 

yang terjadi di Daerah;  

Meningkatnya Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 

Meningkatnya  Kapasitas Sumberdaya 

Aparatur; 

Meningkatnya Disiplin Aparatur; 

KEPALA SUB BAGIAN UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN  

Presentase Pembinaan politik terhadap 

masyarakat (berusia 17 Tahun keatas) di 

ESELON III

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 

BAGIAN SEKRETARIAT 

1. Menyusun rencana kerja sub bagian umum  dan  

    kepegawaian; 

2. Melaksanakan urusan administrasi umum dan  

    kepegawaian, protokolan, hubungan  

    masyarakat, penyiapan rapat-rapat Badan serta  

    pendokumentasian kegiatan Badan; 

BAGIAN SEKRETARIAT 

1.Tersusunya rencana kerja sub bagian umum  dan  

    kepegawaian; 

2. Terlaksananya urusan administrasi umum dan  

    kepegawaian, protokolan, hubungan  

    masyarakat, penyiapan rapat-rapat Badan serta  

    pendokumentasian kegiatan Badan; 



INDIKATOR  TUJUAN  VI 
- Presentase terhadap Ormas, LSM 

dan OKP; 

 

INDIKATOR SASARAN  VI 

- Presentase jumlah ormas yang 

terdaftar (memiliki SKT) 

TUJUAN  VI 
- Terwujudnya peran organisasi 

kemasyarakatan, LSM dan OKP dalam 

pembangunan di Daerah; 

 

SASARAN  VI 

- Meningkatnya peran organisasi  

kemasyarakatan LSM dan OKP dalam 

pembangunan Daerah; 

- mewujudkan organisasi masyarakat 

yang bertpotensi dan mandiri; 

  yang dibina tentang wawasan  

  kebangsaan per 10.000 penduduk; 

 

INDIKATOR SASARAN  V 

- jumlah  aparatur dan masyarakat  

  yang dibina tentang idiologi  

  Negara per 10.000 Penduduk; 

- Presentase pembinaan terhadap  

  Tokoh agama, tokoh pemudah,  

  tokoh masyarat tentang tolensi  

   masyarakat tentang wawasan   

   kebangsaan, idiologi dan pembaruan  

   kebangsaan;  

 

SASARAN  V 

- terwujudnya pemahaman masyarakat  

   tentang  wawasan kebangsaan,  

   idiologi dan pembaruan kebangsaan  

   serta  terwujudnya ketahanan   

   ekonami, seni budaya dan agama  

   kepercayaan; 

INDIKATOR TUJUAN  VII 

- Presentase pembinaan politik 

terhadap masyarakat (usia 17 Tahun 

keatas; 

 

INDIKATOR SASARAN VI 

- Presentase partisipasi masyarakat  

   dalam pemilu atau pemilukada; 

TUJUAN  VII 

- Terwujudnya pembinaan pendidikan 

politik bagi masyarakat  di daerah; 

 

SASARAN VII 
- Terlaksananya pembinaan didikan  

   politik bagi masyarakat di Daerah; 

KEPALA SUB BAGIAN  

KEUANGAN  

KEPALA SUB BAGIAN 

PERENCANAAN DAN EVALUASI  

    masyarakat, penyiapan rapat-rapat Badan serta  

    pendokumentasian kegiatan Badan; 

3. Melaksanakan pengelolaan kearsipan Badan; 

4. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan Badan; 

5. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan  

    pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan  

    Badan; 

6. Melaksanakan administrasi perkantoran; 

7. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan,  

    penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu  

    kepegawaian serta menyiapkan dan pengusulan  

    pegawai yang akan pension serta pemberian  

    penghargaan; 

8. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan  

    pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut  

    kepangkatan, sumpah/ janji pegawai, dan gaji  

    berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai; 

9. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk  

    mengikuti pendidikan/ pelatihan kepemimpinan,  

    teknis dan fungsional serta menyiapkan  

    rencana pegawai untuk mengikuti ujian  

    dinas; 

10.Melakukan evaluasi dan pelaporan  

    pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata  

    Usaha; dan 

11.Melaksanakan tugas lain yang  

     diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan  

     tugas, pokok dan fungsinya.  

  

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian 

     Keuangan dengan menjabarkan     

     rencana operasional sekretariat  

     berdasarkan prosedur dan ketentuan  

    yang berlaku sebagai pedoman  

    pelaksanaan tugas; 

2. Melaksanakan kegiatan  

    perbendaharaan, verifikasi dan  

    pembukuan keuangan anggaran belanja  

    langsung dan belanja tidak langsung; 

3. Melaksanakan penyusunan rencana  

    kegiatan pengelolaan administrasi  

    keuangan Badan; 

4. Melaksanakan pengurusan pengadaan  

    dan inventarisir barang-barang  

    inventaris Badan; 

5. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi  

    dalam pengelolaan administrasi  

    keuangan Badan; 

1. Terlaksananya rencana kegiatan  Sub Bagian 

Keuangan operasional berdasarkan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

2.  Terlaksananya kegiatan perbendaharaan, 

verifikasi dan pembukuan kegiatan anggaran 

belanja langsung dan anggaran belanja tidak 

langsung; 

3.  Terlaksananya  penyusunan rencana kegiatan 

pengelolaan administrasi keuangan Badan;  

4.  Terlaksananya pengurusan pengadaan dan 

inventarisir barang-barang  Badan;. 

5.  Terlaksananya pengawasan dan evaluasi dalam 

pengelolaan administrasi keuangan Badan;;. 

 

KEGIATAN 

1. Tersusunya rencana kerja sub bagian program, 

evaluasi dan pelaporan; 

2.  Tersusunya bahan penyusunan rencana 

strategi dan badan; 

3.  Tersusunnya Program dan kegiatan Badan; 

4.  Terlaksananya pengelolaan data dalam 

penyusunan Program dan kegiatan tahunan 

Badan; 

5. Tersusunya rencana kerja dan anggaran dari 

masing-masing unit kerja; 

6. Tersusunya dokumen pelaksana anggaran 

masing-masing kerja ; 

7. Tersusunya laporan capaian kinerja dan iktisar 

realisasi kinerja Badan; 

8. Terlaksananya pengawasan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan  perencanaan ;  

9. Terlaksanannya  tugas lain yang diberikan 

oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi;. 

  

1. Menyusun rencana kerja sub bagian   

    program, evaluasi dan pelaporan; 

2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana  

    strategis  dan Badan; 

3. Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan  

    program dan kegiatan Badan; 

4. Melaksanakan pengelolaan data dalam  

    penyusunan program dan kegiatan tahunan   

    Badan; 

5. Mengkompilasi hasil penyusunan rencana  

    kerja dan anggaran dari masing-masing unit   

    kerja; 

6. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran   

    masing-masing unit kerja; 

7. Menyusun laporan capaian kinerja dan  

    ikhtisar  realisasi kinerja Badan; 

8. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan  

    pelaporan kegiatan perencanaa;  

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan  

    oleh atasan sesuai dengan tugas dan  

     fungsinya. 

    masyarakat, penyiapan rapat-rapat Badan serta  

    pendokumentasian kegiatan Badan; 

3. Terlaksananya  pengelolaan kearsipan Badan; 

4. Terlaksananya  urusan kerumahtanggaan Badan; 

5. Terlaksananya penyiapan rencana kebutuhan  

    pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan  

    Badan; 

6. Terlaksananya administrasi perkantoran; 

7. Terlaksananya pengumpulan, pengelolaan,  

    penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu  

    kepegawaian serta menyiapkan dan pengusulan  

    pegawai yang akan pension serta pemberian  

    penghargaan; 

8. Terlaksananya penyiapan bahan kenaikan  

    pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut  

    kepangkatan, sumpah/ janji pegawai, dan gaji  

    berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai; 

9. Terlaksananya penyiapan pegawai untuk  

    mengikuti pendidikan/ pelatihan kepemimpinan,  

    teknis dan fungsional serta menyiapkan  

    rencana pegawai untuk mengikuti ujian  

    dinas; 

10.Terlaksananya  evaluasi dan pelaporan  

     pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata  

     Usaha; dan 

11.Terlaksananya tugas lain yang  

     diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan  

     tugas, pokok dan fungsinya.  

  

INDIKATOR KEGIATAN 



INDIKATOR KEGIATAN 

KASUBID 

PEMBINAAN KARAKTER 

BANGSA 

KASUBID 

BINA IDEOLOGI DAN 

WAWASAN KEBANGSAAN 

ESELON IV

1. Menyusun laporan kerja disub bidang  

    idiologi dan wawasan kebangsaan di  

    Kabupten; 

2. Melaksanakan program kerja disub  

    bidang  idiologi dan wawasan  

    kebangsaan; 

3. Dalam rangka meningkatkan kesetiaan  

    terhadap pancasila dan UUD 1945 di   

    wilaya Kabupaten; 

4. Melakukan sosialisasi pemantapan  

    idiologi pancasila dan UUD 1945 di  

    wilaya Kabupaqten; 

5. Melaksanakan penanaman dan  

    pengalaman nilai-nilai pancasila di  

    wilaya Kabupaten; 

6. Menyiapkan bahan atau materi laporan  

    kegiatan program berdasarkan realisasi  

    kegiatan yang telah dilaksanakan; 

7. Melaksanakan tugas lain yang di berikan  

    oleh kepala bidang sesuai dengan tugas  

1. Pembentuka pembinaan karakter bangsa  

    di wilaya Kabupaten; 

2.Pelaksanaan pembinaan dampak  

   perkembangan ideology dan perubahan  

   lingkungan global dan regional di  

   wilayah kabupaten; 

3.Pemahaman sejarah kebangsaan dan  

    nilai-nilai perjuangan kebangsaan di  

    wilayah kabupaten; 

4. Pemahaman cinta terhadap bendera, bahasa dan lambang Negara  

    serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu,  

    identitas, dan wujud eksistensi bangsa ; 

5.menjadi symbol kedaulatan dan kehormatan Negara di wilayah  

    kabupaten; 

6. Melaksanakan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela  

     Negara dan cinta tanah air di wilayah kabupaten; 

7. Melaksanakan pelestarian Bhineka Tunggal Ika di wilayah  

     kabupaten; 

8. Melaksanakan pendidikan kewarganegaraan berdasarkan  

     pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 di wilayah kabupaten; 

9. Menyiapkan bahan/ materi laporan kegiatan program berdasarkan  

     realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan; 

10. Melaksanakan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar Negara  

       di wilayah kabupaten; 

11. Melaksanakan koordinasi monitoring dan evaluasi pencegahan  

       konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai  

       ketentuan perundang-undangan; 

12. Melaksanakan pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam  

       negeri serta dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan  

       antar Negara serta keberadaan dan aktifitas orang asing di  

       wilayah kabupaten; 

13. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam  

      meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah  

      kabupaten; 

KEGIATAN 

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 

1. Tersusunya laporan kerja disub bidang  

    idiologi dan wawasan kebangsaan di  

    Kabupten; 

2. Terlaksananya program kerja disub  

    bidang  idiologi dan wawasan  

    kebangsaan; 

3. Terlaksananya meningkatkan kesetiaan  

    terhadap pancasila dan UUD 1945 di   

    wilaya Kabupaten; 

4. Terlaksananya sosialisasi pemantapan  

    idiologi pancasila dan UUD 1945 di  

    wilaya Kabupaqten; 

5. Terlaksananya penanaman dan  

    pengalaman nilai-nilai pancasila di  

    wilaya Kabupaten; 

6. Tersusunya  bahan atau materi laporan  

    kegiatan program berdasarkan realisasi  

    kegiatan yang telah dilaksanakan; 

7. Terlaksananya tugas lain yang di berikan  

    oleh kepala bidang sesuai dengan tugas  

1. Terbentuknya  pembinaan karakter bangsa  

    di wilaya Kabupaten; 

2. Terlaksananya pembinaan dampak  

     perkembangan ideology dan perubahan  

     lingkungan global dan regional di  

     wilayah kabupaten; 

3 . Memahami sejarah kebangsaan dan  

     nilai-nilai perjuangan kebangsaan di  

     wilayah kabupaten; 

4.  Memahami cinta terhadap bendera, bahasa dan lambang Negara  

     serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu,  

     identitas, dan wujud eksistensi bangsa ; 

5.  Terlaksananya  symbol kedaulatan dan kehormatan Negara di wilayah  

      kabupaten; 

6.   Terlaksananya pemantapan dan peningkatan kesadaran bela  

      Negara dan cinta tanah air di wilayah kabupaten; 

7.   Terlaksananya  pelestarian Bhineka Tunggal Ika di wilayah  

       kabupaten; 

8.    Terlaksananya  pendidikan kewarganegaraan berdasarkan  

       pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 di wilayah kabupaten;  

9.    Terlaksananya bahan/ materi laporan kegiatan program berdasarkan  

       realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan; 

10.  Terlaksananya  koordinasi kewaspadaan perbatasan antar Negara  

       di wilayah kabupaten; 

11.  Terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi pencegahan  

       konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai  

       ketentuan perundang-undangan; 

12.  Terlaksananya  pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam  

       negeri serta dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan  

       antar Negara serta keberadaan dan aktifitas orang asing di  

       wilayah kabupaten; 

13.  Terlaksananya  kerja sama dengan instansi terkait dalam  

      meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah  

      kabupaten; 



KASUBID 

FASILITAS PARPOL DAN  

PEMILU 

KASUBID ORGANISASI 

KEMASYARAKATAN 

KASUBID 

PENANGANAN KONFLIK 

1. Menyiapkan dan menyusun bahan data ormas, profesi dan LSM; 

2. Menyusun program dan kegiatan di bidang organisasi kemasyaraakatan; 

3. Membuat formulir data ormas; 

4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 

5. Melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan; 

6. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan; 

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang 

  

      meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah  

      kabupaten; 

14. Pengelolaan data dan informasi strategic dan kebijakan strategic  

       di wilayah kabupaten; 

15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang  

       sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

INDIKATOR KEGIATAN KEGIATAN 

1.Menyusun bahan data dan informasi sub bidang fasilitasi partai politik  

   dan pemilu pada bidang politik dalam negeri di wilayah kabupaten; 

2. Menyusun dan menyiapkan rencana kegiatan pendidikan politik dan  

    fasilitasi pemilu legislative, pilpres dan pemilu kada di wilayah  

    kabupaten; 

3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kabupaten; 

4. Menyiapkan laporan kegiatan pelaksanan pendidikan politik dalam  

    negeri dan fasilitasi pemilu legislative, pilpres dan pemilu kada di  

    wilayah kabupaten; 

5. Mempelajari aturan-aturan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai  

    bidang politik dalamm negeri di wilayah kabupaten; 
6. Melaksanakan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah  

    kabupaten; 

7. Melakukan pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah  

    kabupaten; 

8.Melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai  

    dengan tugas dan fungsinya. 

  

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 

1. Menyusun program kerja di sub bidang penanganan konflik; 
2.Melaksanakan program kerja di sub bidang penanganan konflik; 

3. Melaksanakan analisis dan penginterpretasian informasi strategik  

    dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten; 

4. Melaksanakan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar Negara di  

     wilayah kabupaten; 

5. Melaksanakan koordinasi monitoring dan evaluasi pencegahan  

    konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai  

    ketentuan perundang-undangan; 

6. Melaksanakan pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri  

    serta dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar  

    Negara serta keberadaan dan aktifitas orang asing di wilayah  

    kabupaten; 

7. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam  

    meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah  

    kabupaten; 

8. Pengelolaan data dan informasi strategic dan kebijakan strategic di  

    wilayah kabupaten; 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai  

    dengan bidang tugasnya. 

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 

      meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah  

      kabupaten; 

14.  Terkelolanya  data dan informasi strategic dan kebijakan strategic  

       di wilayah kabupaten; 

15.  Terlaksananya tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang  

       sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

1.Tersusunya bahan data dan informasi sub bidang fasilitasi partai politik  

   dan pemilu pada bidang politik dalam negeri di wilayah kabupaten;  

2. Tersusunya dan menyiapkan rencana kegiatan pendidikan politik dan  

    fasilitasi pemilu legislative, pilpres dan pemilu kada di wilayah  

    kabupaten; 

3. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kabupaten;  

4. Terlaksananya laporan kegiatan pelaksanan pendidikan politik dalam  

    negeri dan fasilitasi pemilu legislative, pilpres dan pemilu kada di  

    wilayah kabupaten; 

5. Tterlaksananya pemahaman  aturan-aturan yang mendukung pelaksanaan    

    tugas sesuai  bidang politik dalamm negeri di wilayah kabupaten ; 
6. Terlaksananya verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah  

    kabupaten; 

7. Terlaksananya  pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah  

    kabupaten; 

8. Terlaksananya  tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai  

    dengan tugas dan fungsinya. 

  

1. Tersusunya bahan data ormas, profesi dan LSM; 

2. Tersusunya program dan kegiatan di bidang organisasi kemasyaraakatan; 

3. Menyelenggarakan formulir data ormas; 

4. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait; 

5. Terlaksananya evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan; 

6. Terlaksananya petunjuk dan bimbingan kepada bawahan; 

7.  Terlaksananya tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang 

  

1. Tersusunya program kerja di sub bidang penanganan konflik; 
2.  Terlaksananya program kerja di sub bidang penanganan konflik; 

3.  Terlaksananya analisis dan penginterpretasian informasi strategik  

     dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten; 

4.  Terlaksananya koordinasi kewaspadaan perbatasan antar Negara di  

     wilayah kabupaten; 

5.  Terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi pencegahan  

     konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai  

     ketentuan perundang-undangan; 

6.  Terlaksananya pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri  

      serta dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar  

      Negara serta keberadaan dan aktifitas orang asing di wilayah  

      kabupaten; 

7.   Terlaksananya  kerja sama dengan instansi terkait dalam  

      meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah  

      kabupaten; 

8.   Terkelolanya data dan informasi strategic dan kebijakan strategic di  

      wilayah kabupaten; 

9.   Terlaksananya tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai  

      dengan bidang tugasnya. 



KASUBID 

KEWASPADAAN DINI INDIKATOR KEGIATAN 

1. Menyusun program kerja di sub bidang Kewaspadaan Dini, Analisis,  

    Evaluasi,  

     Informasi dan Kebijakan Strategik; 

2. Melaksanakan program kerja di sub bidang Kewaspadaan Dini, Analisis,  

     Evaluasi, Informasi dan Kebijakan Strategik; 

3. Melaksanakan sosialisasi kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka  

    mewujudkan kondisi masyarakat yang siaga dan peka tehadap potensi dan   

    indikasi adanya bencana di wilayah kabupaten; 

4. Melaksanakan pemantauan unjuk rasa oleh sekelompok masyarakat guna  

    mengantisipasi adanya kerusuhan yang terjadi di wilayah kabupaten; 

5. Mengumpulkan dan mengelola data situasi daerah guna mengantisipasi  

    kemungkinan adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di  

    wilayah kabupaten; 

6. Melaksanakan pemantauan terhadap gerakan kanan, gerakan kiri dan  

     gerakan lainnya di wilayah kabupaten; 

7. Melaksanakan penguatan kewaspadaan nasional di daerah guna  

    mewujudkan terciptanya situasi dan kondisi daerah yang aman, tertib,  

    kondusif dan demokratis di wilayah kabupaten; 

8. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mencegah  

    penyalahgunaan obat terlarang/ narkoba di kalangan generasi muda di  

    wilayah kabupaten; 

9. Melaksanakan koordinasi dengan Komunias Intelijen Daerah dalam rangka  

    menjaga iklim daerah yang sejuk dan kondusif di wilayah kabupaten; 

10. Menyiapkan bahan atau materi laporan kegiatan program berdasarkan hasil  

     laporan realisasi kegiatan dari unit kerja secara periodik sehingga dapat  

     diketahui keadaan pelaksanaan kegiatan badan di wilayah kabupaten; 

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan  

KEGIATAN 

1. Tersusunya program kerja di sub bidang Kewaspadaan Dini, Analisis,    

     Evaluasi,  

     Informasi dan Kebijakan Strategik; 

2.  Terlaksananya  program kerja di sub bidang Kewaspadaan Dini, Analisis,  

     Evaluasi, Informasi dan Kebijakan Strategik; 

3.  Terlaksananya  sosialisasi kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka  

     mewujudkan kondisi masyarakat yang siaga dan peka tehadap potensi dan   

     indikasi adanya bencana di wilayah kabupaten; 

4.  Terlaksananya  pemantauan unjuk rasa oleh sekelompok masyarakat guna  

     mengantisipasi adanya kerusuhan yang terjadi di wilayah kabupaten;  

5.  Tersusunya  dan mengelola data situasi daerah guna mengantisipasi  

     kemungkinan adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di  

     wilayah kabupaten; 

6.  Terlaksananya  pemantauan terhadap gerakan kanan, gerakan kiri dan  

     gerakan lainnya di wilayah kabupaten; 

7.  Terlaksananya  penguatan kewaspadaan nasional di daerah guna  

     mewujudkan terciptanya situasi dan kondisi daerah yang aman, tertib,  

     kondusif dan demokratis di wilayah kabupaten; 

8.  Terlaksananya  koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mencegah  

     penyalahgunaan obat terlarang/ narkoba di kalangan generasi muda di  

     wilayah kabupaten; 

9.  Terlaksananya  koordinasi dengan Komunias Intelijen Daerah dalam rangka  

     menjaga iklim daerah yang sejuk dan kondusif di wilayah kabupaten;  

10. Tersusun dan terlaksananya bahan atau materi laporan kegiatan program   

     berdasarkan hasil  

     laporan realisasi kegiatan dari unit kerja secara periodik sehingga dapat  

     diketahui keadaan pelaksanaan kegiatan badan di wilayah kabupaten;  









aturan yang mendukung pelaksanaan    

pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah  



mewujudkan kondisi masyarakat yang siaga dan peka tehadap potensi dan   

 

 

koordinasi dengan Komunias Intelijen Daerah dalam rangka  


