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Terdahulu aplikasi menggunakan SIKS-NG
aplikasi tersebut OFFLINE dan sedang menuju
SIKS-NG Online. Untuk pengusulan DTKS maupun
bantuan sosial (PBI,BPNT, dan PKH) pada SIKS-NG
oneline dengan mekanisme manual (MS Excell)
yang dilakukan desa tiap bulannya. Proses
verifikasi usulan membutuhkan pemadanan data
adminduk untuk memastikan data yang
diusulkan valid dan benar. Mendasari pentingnya
menjembatani persoalan data antara SIKS-NG
dan SIAK maka dihadirkan aplikasi INTUISI
sebagai aplikasi antara.
Poin pentingnya hadirnya INTUISI adalah aplikasi
terintegrasi dengan SIAK, Dinas Sosial bisa
mengetahui tingkat keaktifan setiap desa dalam
pengusulan DTKS maupun Bantuan Sosial, dan
mempermudah desa dalam proses pengusulan
DTKS maupun Bansos.
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Aplikasi INTUISI yang dibuat merupakan
upaya memperlancar pelaksanaan
verifikasi dan validasi usulan bantuan
sosial dan usulan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial di Kabupaten
Jombang, sehingga perlu dilakukan upaya
yang baik yaitu dilakukan pemadanan
data dengan Sistem Administrasi
Kependudukan. A;ur Aplikasi yang dibuat
sebagai sistem informasi yang digunakan
untuk mempermudah terkait pengusulan
bantuan sosial baik pengusulan DTKS
maupun Bantuan (PBI, BPNT, dan PKH) yang
dilakukan oleh Desa, Intuisi ini terintegrasi
dengan SIAK sehingga setiap usulan
dipastikan padan dan valid sebagai dasar
pengusulan ke kemensos. Didalam aplikasi
dapat diakses pada mulai tanggal 1 s/d 15
setiap bulannya, serta pemerintah
desa/kelurahan dapat melakukan cek data
DTKS pada masing-masing desa.
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KOORDINASI EKSTERNAL
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MILESTONE5 
membangun aplikasi

Aplikasi INTUISI yang dibuat merupakan
upaya memperlancar pelaksanaan
verifikasi dan validasi usulan bantuan
sosial dan usulan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial di Kabupaten
Jombang, sehingga perlu dilakukan
upaya yang baik yaitu dilakukan
pemadanan data dengan Sistem
Administrasi Kependudukan. Alur
Aplikasi yang dibuat sebagai sistem
informasi yang digunakan untuk
mempermudah terkait pengusulan
bantuan sosial baik pengusulan DTKS
maupun Bantuan (PBI, BPNT, dan PKH)
yang dilakukan oleh Desa, Intuisi ini
terintegrasi dengan SIAK sehingga setiap
usulan dipastikan padan dan valid
sebagai dasar pengusulan ke kemensos.
Didalam aplikasi dapat diakses pada
mulai tanggal 1 s/d 15 setiap bulannya,
serta pemerintah desa/kelurahan dapat
melakukan cek data DTKS pada masing-
masing desa



MILESTONE 6
Rapat Evaluasi



MILESTONE 6
Rapat Evaluasi



MILESTONE 7
IMPLEMENTASI



perbandingan kinerja 
SEBELUM PROPER BELUM ADA PEDOMAN

SEBELUM PROPER BELUM ADA REGULASI

Tersedianya SOP dan pedoman teknis aplikasi 
Keputusan Bupati tentang aplikasi INTUISI

SETELAH PROPER 



capaian keberhasilan
Membangun Tim (100%)
Menetapkan SK Bupati tentang implementasi
aplikasi Intuisi  (100%)
Membangun aplikasi Intuisi  (100%)
Membuat pedoman aplikasi Intuisi dan Dialogis
(100%)
Implementasi aplikasi Intuisi dan Dialogis (100%)



KESIMPULAN
Penyediaan SK Bupati tentang impelementasi
sinkronisasi data kemiskinan INTUISI 
Tersedianya aplikasi INTUISI sebagai strategi
pemadanan SIKSNG dengan SIAK sebagai dasar
usulan DTKS kepada Kementerian 
Terwujudnya Proses verifikasi usulan membutuhkan
pemadanan data adminduk untuk memastikan data
yang diusulkan valid dan benar

1.

2.

3.



REKOMENDASI
Mengatur anggaran dalam implementasi kegiatan pada
tahapan jangka menengah dan jangka panjang
Merekomendasikan agar tim yang sudah terbentuk untuk
terus dipertahankan
Membangun koordinasi baik formal maupun informal dengan
stakeholder terkait Disamping itu pentingnya dukungan
sumber daya organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jombang
secara proprosional untuk menyelesaikan proyek perubahan
sampai dengan tujuan Proyek Perubahan dapat tercapai
sesuai target.
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