KATA PENGANTAR

Puji sukur ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat dan
karunia_Nya penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Way
Kanan ini dapat diselesaikan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/09/M.PAN./5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Dokumen ini disusun dengan maksud untuk
memberikan informasi kinerja yang diperlihatkan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja
secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Sesuai dengan fungsinya maka indikator kinerja utama yang termuat dalam dokumen ini
memiliki sipat spesifik dapat dicapai relevan menggambarkan sesuatu yang diukur serta dapat
dikuantifikasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan ini disusun
menggunakan indicator keluaran (Output) berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
Dalam penyusunan dokumen ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan
keterbatasan untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang
dan sangat kami harapkan.
BlambanganUmpu,
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam

kerangka

pembangunan

good

governance,

kebijakan

umum

Pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintah yang beroreintasi pada hasil (result
Oriented Government). Output merupakan hasil langsung dari program – program atau
kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana ,barang dan jasa
pelayanan. Sedangkan Outcome adalah berfungsinya sarana,barang dan jasa tersebut
sehingga memeberikan manfaat. Output dan Outcome inilah yang dipandang sebagai
kinerja.
Sehubungan dengan itu maka system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus
result oriented government

perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya di

inetgrasikan kedalam system penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No .
17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan UU No 1 Tahun 2004 tentang
pembendaharaan Negara serta berbagai Peraturan Perundangan dibawahnya.
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan
tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan dikeluarkan peraturan menteri
Negara pendayagunaan aparatur Negara nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei
2007 tentang pedoman umum penetapan indicator kinerja utama di lingkungan instansi
pemerintahan.
Berdasarkan Peraturan Mneteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) adalah ukuran keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran strategis organisas. Setiap instansi pemerintahan wajib
menetapkan indikator kinerja utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran
strategis organisasi masing masing tingkatan (Level) secara berjenjang . Indikator Kinerja
Utama(IKU) Instansi Pemerintahan Harus Selaras antar tingkatan unut organisasi
meliputi indicator kinerja keluaran (Output) dan Hasil (Outcome).

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan merupakan
ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dinas dengan melihat hal utama apa
yang akan diwujudkan untuk mewujudkan tujuan lembaga dibentuk serta apa yang
menjadi core area/ business yang bertuang dalam tugan dan fungsi serta kewenangan
Dinas Sosial.
B. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama
Tujuan ditetapkan indikator kinerja utama bagi dinas sosial kabupaten way kanan
adalah sebagai berikut:
1. Untuk memperoleh Indikator Kinerja Utama yang penting dan diperlukan dalam
penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan tepat.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis Organisasi yang digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan
Kinerja (IKU).
3. Untuk Memudahkan dalam penghitungan dalam setiap tahunnya mencapai
sasaran Kinerja Utama pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan.
C. Landasan Hukum
Peraturan Perundang undangan yang melatar belakangi penyusunan Indikator Kenerja
Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan
dalam Rumah Tangga;
7. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Siste Jaminan Sosial Nasional;

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Ratifikasi Hak-hak Penyandang
Disabilitas;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah sebannyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan
Gelandangan dan Pengemis;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban
Perjudian;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan
Fakir Miskin;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak
Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial;
23. Keppres Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan
Gelandangan dan Pengemis;
24. Keppres Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinas Pengendalian dan
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
25. Keppres Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial
Komunitas Adat Terpencil;

26. Keppres Nomor 3 Tahun 2001 tentang

Badan Koordinasi Nasional

Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
27. Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan
Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
29. Peraturan Menteri Sosial Repubik Indonesia Tentang Rencana Strategis
Kementerian Sosial 2014-2019;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Way

Kanan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Way Kanan tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan 20052025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Menengah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan 2019;
33. Keppres

RI Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan

kesejahteraan sosial lanjut usia;
34. Keppres RI Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi Pengendaliaan
dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
35. Keppres RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang pembinaan kesejahteraan sosial
komunitas Adat, Terpencil;
Keppres RI

Nomor 11 Tahun 1999 tentang

pembinaan kesejahteraan sosial

komunitas Adat, Terpencil;
36. Keppres RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang rencana Aksi nasional penghapusan
perdagangan (Trafiking) perempuan dan Anak;
37. Peraturan Daerah
kesejahteraan Sosial;

Nomor 24 Tahun 2014 tentang

penyelenggaraan

D. Sistematika
Adapun sistematika penyusunan IKU Dinas Sosial ini adalah sebagai berikut:
BAB I. Pendahuluan
Berisi latar belakang perlunya penetapan indicator kinerja utama(IKU)
maksud dan tujuan penetuan indicator kinerja utama serta landasan hukum.
BAB II Pengertian indicator kinerja
Berisi defenisi serta syarat dan kriteria indicator kinerja umum.
BAB III Gambaran Umum
Berisi gambaran umum Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan meliputi Visi
dan Misi Tugas Pokok dan Fungsi serta Arah Kebijakan.
BAB IV Penetapan Indikator Kinerja Utama
Berisi indicator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan.
BAB V Penutup

BAB II
PENGERTIAN KINERJA UTAMA
A. Pengertian Indikator Kinerja Utama
Dalam rangka pengukuran dan peningkatan serta lebih meningkatkan akuntabilitas
kinerja instansi emerintah maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indicator
kinerja utama (IKU).
Untuk pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa
yang menjadi kinerja utama dari instasnis pemerintah yang bersangkutan kinerja utama dari
instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi pemerintah tersebut dibentuk
yang tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama isntansi pemerintah.
Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi
pemerintah sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis Instansi Pemerintah dengan kata lain Indikator Kinerja Utama (IKU)
digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
B. Langkah langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama.
Dalam menentapkan Indikator Kinerja Utama diperlukan prinsip- prinsip kehatia hatian ,
kecamatan, keterbukaan dan tarnsparansi guna mengahsilkan kinerja yang handal. IKU pada
unit Oraginisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit kerja Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan
sekurang kurangnya menggunakan Indikator Keluaran (Output).
Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria indicator kinerja maka langkah-langkah
yang umum dalam penetapan IKU instansi Pemerintah dapat dijelaskan melalui gambar
beriku:
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Indentifikasi dan
pengumpulan sejumlah

Pembuatan daftar awal
indicator kinerja

konsultasi

Bidang kewenangan ,tugas
pokok dan fungsi oargainisasi

Renstra arah kebijakan umum
strtaegis penting

Keperluan statistic
pemerintah dan dunia
internasional

Penilaian dan pemilihan

Kebutuhan informasi untuk
pengolahan kewenangan dan
kinerja

Penentuan

Kebutuhan informasi untuk
akuntabilitas

C. Sumber Data Kinerja
Berdasarkan pendekatan sumber data Pemerintah Kabupaten Way Kanan data kinerja dapat
dibagi menjadi data primer dan data sekunder.
1. Data kinerja primer adalah data kinerja yang diperoleh langsung dari responden.
2. Data Kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak lansgung dari
responden tetapi dari pihak/ instansi lain.

BAB III
GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL KABUPATEN WAY KANAN
A. Visi dan Misi
Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana dinas sosial kabupaten Way
Kanan harus dibawa agar tetap eksis antisifatif dan inovatif. Visi juga dapat digambarkan
suatu keadaan yang mnentang tentang masa depan yang diinginkan Dinas Sosial
Kabupaten Way Kanan.
Visi disusun dengan mempertimbangkan inisiasi – inisiasi ,idelaisme, informasi,
identifikasi dan porecatsing. Yakni pemikiran tentang kemungkinan kemungkinan yang
akan terjadi dimasa yang akan dating serta memperhatikan keinginan stake holders maka
visi Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan adalah ”Terwujudnya Masyarakat Penyandang
Masalah Kesjahteraan Sosial (PMKS) yang Sejahtera dan Bermartabat”
Misi adalah merupakan pokok pokok kegiatan yang harus dilaksanakan oleh
instansi pemerintah dalam rangka tercapainya suatu visi yang selanjutnya dijadikan
sebagai suatu pedoman dalam penyusunan tujuan, sasaran, dan strategi. Dengan kata lain
misi merupakan tujuan utama kearah mana perencanaan/ program instansi pemerintah
yang ingin dicapai atau yang diarahkan.
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial.
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas SosialKabupaten Way KananTahun 20162021 adalah :
1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan bidang sosial yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial
Kabupaten Way Kanan
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan
tugasnya

untuk

menentukan

prioritas-prioritas

dibidang

perencanaan

pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah
ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan
instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal
maupun eksternal.

4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan dalam upaya
meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial.
B. Strategi dan Kebijakan.
Strategi Dinas Sosial Tahun 2021 sampai dengan 2026 sesuai dengan sasaran
yang telah ditetapkan adalah:
1. Peningkatan perlindungan social
2. Rehabilitasi Kesehjateraan Sosial PMKS
3. Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
4. Peningkatan Data Informasi
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial, kebijakan dan strategi Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan lebih diarahkan pada:
1. Meningkatnya Rehabilitasi Kesehjateraan Sosial PMKS
2. Meningkatnya Perlindungan Sosial
3. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
4. Meningkatkan Data Informasi.
C. Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Sosialyang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupeten Way
Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan, yang berfungsi sebagai pelaksana
dalam urusan wajib pelayanan dasar.
Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan
kabupaten di bidang sosial berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas
dekonsentrasi danPerlindungan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial mempunyai
fungsi :
1. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang social;
2. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

3. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Kabupaten;
4. Untuk melaksanakan tugas Dinas Sosial mempunyai fungsi ;
a. Perumusan kebijakan di bidang sosial;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Korban
Penyalahgunaan Napza; dan
3. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
a. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
1. Seksi Penanganan dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
2. Seksi Penanganan dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Pekerja
Migran; dan
3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
b. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
1. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
2. Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
3. Seksi

Pemberdayaan

Komunitas

Adat,

Kepahlawanan,

Keperintisan,

Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
c.

Bidang Pengembangan Sosial, membawahi :
1. Seksi Penyuluhan, Data dan Informasi;
2. Seksi Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
3. Seksi Pembinaan Potensi Sosial Kemasyarakatan.

d. Unit Pelaksana Teknis; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

I.

Kepala Dinas
Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan

mengawasi

serta

mengoordinasikan

pelaksanaan

tugas

dalam

menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah daerah di bidang sosial.
Untuk melaksanakan tugas Kepala DinasSosialmempunyai fungsi sebagai berikut :
a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang sosial;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang sosial;
d. pengoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam
lingkungan dinas maupun instansi-instansi di luar dinas sesuai bidang
tugasnya;
e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan bidang
tugasnya; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
II. Sekretariat
Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan
dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas
yang meliputi penyusunan program, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
serta pengelolaan keuangan.
Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyaifungsi sebagai berikut :
a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan
kesekretariatan;
b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
c. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas;
d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan
kerumahtanggaan;
e. penetapan

rumusan

kebijakan

pengelolaan

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
f. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
g. penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
h. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
i. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi pelaksanaan tugas
Dinas;
j. penetapan

rumusan

kebijakan

pengoordinasian

penyusunan

dan

penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;
k. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
l. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
m. pelaksanaan

koordinasi/kerjasama

dan

kemitraan

dengan

unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
1. Sekretariat dipimpin oleh seorangSekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahi:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Perencanaan;dan
c. Subbagian Keuangan.
3. Masing-masing Subbagian sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola ketatausahaan,
ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga dan pencatatan asetserta administrasi
kepegawaian di Lingkungan Dinas.Untuk melaksanakan tugassebagaimana Subbagian Umum
dan Kepegawaianmempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan

administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan
pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c. melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
d. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan
kepada sub unit kerja di lingkungan Dinas;
e. melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang
pelaksanaan tugas;
f. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan pengelolaan dan pengendalian administrasi
perjalanan dinas;
g. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat–rapat dinas;
h. melaksanakan dan pelayanan hubungan masyarakat;
i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung
kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
k. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana
perlengkapan Dinas;
l. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan
dinas;
m. melaksanakan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
pelaksanaan tugas Dinas;
n. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundangundangan;
o. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta
dokumentasi kepegawaian;
p. melaksanakan penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi
pegawai;
q. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi
kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan
pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
r. melaksanakan penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/

pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
s. memfasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin
pegawai;
t. melaksanakan penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti
pegawai;
u. mengoordinasikan penyusunan administrasi Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP),
Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai;
v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
w. melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta
administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas; dan
x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.

Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyusun bahan
perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan Dinas.
Untuk melaksanakan tugas Subbagian Perencanaan mempunyai rinciantugas sebagai
berikut :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
b. melaksanakan penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program
kerja Dinas;
c. melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas;
d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program Dinas;
e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Dinas;
f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan
tahunan Dinas;
g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan
anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik Dinas;

i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
j. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas;
k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit
kerja lain di lingkungan Dinas; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3.

Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran,
penatausahaan keuangandan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.
Untuk melaksanakan tugas Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
b. melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
Dinas;
c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
d. melaksanakan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta
tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
e. melaksanakan perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program
adminstrasi pengelolaan keuangan;
f. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
g. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan
administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
h. melaksanakan

penyiapan

bahan

pertanggungjawaban

pengelolaan

anggaran

pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
i. melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan
keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas;
j. melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan
tugas pengelolaan keuangan;

k. melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan
anggaran pelaksanaan tugas Dinas;
l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
m. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan Dinas dengan sub unit kerja lain di Lingkungan Dinas; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
III.

Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai
fungsi sebagai berikut:
a. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik,
mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita
penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika,
pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human
Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban
tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar,
dan anak dengan kebutuhan khusus;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas
fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks
penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu
narkotika, pengguna psikotropika sindro ma ketergantungan, orang dengan
Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome,
korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak
dan terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks
penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna

psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immunodeficiency
Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban bencana,
korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial
penyandang

disabilitas

fisik,

mental,

fisik

dan

mental,

tuna

susila,

gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks
psikotik,

eks

pecandu

narkotika,

pengguna

psikotropika

sindroma

ketergantungan, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired
Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban bencana,
korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyand ang
disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis,
eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu
narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan
Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome,
korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak
terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus;
f. menyelenggarakan fungsi di bidang pelayanan sosial lanjut usia;
g. pelaksanaan penatausahaan administrasi Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
1. Fungsi di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia
terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat
kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang
tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, berdasarkan
kesesuaian fungsi dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial.
2. Fungsi di bidang penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan
keluarga pahlawan, berdasarkan kesesuaian fungsi dilaksanakan oleh Bidang
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial.
3. Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :

a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
b. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Korban
Penyalahgunaan Napza; dan
c. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
5. Masing-masingSeksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.
1.

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan mengenai rehabilitasi sosial
anak, lanjut usia.
Untuk melaksanakan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan sosial anak
balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial
anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan
perlindungan khusus;
b. melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan sosial anak
balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial
anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan
perlindungan khusus;
c. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial
anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi
sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
d. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak
terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial

anak yang memerlukan perlindungan khusus;
e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di
bidang pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial
anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi
sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
f. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan rencana
intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan
lanjut, dan sumber daya;
g.

melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijaksanaan di bidang identifikasi dan

rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan
bimbingan lanjut, dan sumber daya;
h.

melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia,
reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya;
i. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia,
reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya;
j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di
bidang pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi
sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum,
rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, identifikasi
dan rencana intervensi lanjut usia, pengembangan kemampuan lanjut usia,
reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya;
k. melaksanakan penatausahaan administrasi Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan
Lanjut Usia; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2.

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang

dan Korban Penyalahgunaan Napza
Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Korban
Penyalahgunaan Napza mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan
mengenai rehabilitasi sosial tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban
penyalahgunaan NAPZA.Untuk melaksanakan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial
Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Korban Penyalahgunaan Napza
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial
gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban
perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan
sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
b. melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial
gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban
perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan
sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
c. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan
pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks
tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
d. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan
pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks
tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
e. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan
rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban
penyalahgunaan NAPZA;
f. melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi
dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut
korban penyalahgunaan NAPZA;
g. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan,
reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA;

h. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan
pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA;
i.

melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

kebijakan di bidang rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga
binaan pemasyarakatan,

korban perdagangan orang,

korban tindak

kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS
(ODHA) serta identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi
dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA;
j. melaksanakan penatausahaan administrasi Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna
Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Korban Penyalahgunaan NAPZA;
dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.Untuk
melaksanakan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas ganda dalam
panti dan di luar panti;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas
fisik, mental, sensorik, dan intelektual dan disabilitas ganda dalam panti dan di luar
panti;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual dan disabilitas ganda dalam
panti dan di luar panti;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial

penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual dan disabilitas ganda
dalam panti dan di luar panti;
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, serta intelektual dan disabilitas ganda
dalam panti dan di luar panti;
f. pelaksanaan penatausahaan administrasi Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

IV. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Untuk melaksanakan tugas
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:
a.

perumusan kebijakan di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan

masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial
kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental,
dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit
kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan
penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
b.

pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan

masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial
kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental,
dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit
kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan
penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
c.

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan sosial kepada

seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta
di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang

disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat,
serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan
sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga
pahlawan;
d.

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan sosial kepada

seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta
di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang
disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat,
serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan
sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga
pahlawan;
e.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial kepada seseorang,

keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil, atau rentan serta di bidang
jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas
fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks
penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial,
ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
f.

pelaksanaan penatausahaan administrasi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan

g.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
a. Seksi Penanganan dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
b. Seksi Penanganan dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan
Pekerja Migran; dan
c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
3. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial.

1.

Seksi Penanganan dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Seksi Penanganan dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penanganan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan
pelaporan mengenai penanganan dan perlindungan sosial korban bencana alam. Untuk
melaksanakan tugas Seksi Penanganan dan Perlindungan Sosial Korban Bencana
Alam mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dalam hal kesiapsiagaan dan
mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta
kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
b. melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dalam hal kesiapsiagaan dan
mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta
kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
c. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam
hal kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan
penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
d. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam hal
kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan
penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dalam
hal kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan
penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
f. melaksanakan penatausahaan administrasi Seksi Penanganan dan Perlindungan
Sosial Korban Bencana Alam
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2.

Seksi Penanganan dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Pekerja
Migran
Seksi Penanganan dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Pekerja
Migran mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan mengenai perlindungan sosial korban bencana
sosial dan terhadap korban pekerja migran. Untuk melaksanakan tugas Seksi
Penanganan dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Pekerja
Migran mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dalam hal pencegahan,
penanganan korban bencana sosial, politik, ekonomi, pemulihan sosial dan
reintegrasi sosial serta penanganan terhadap korban pekerja migran;
b. melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dalam hal pencegahan,
penanganan korban bencana sosial, politik, ekonomi, pemulihan sosial dan
reintegrasi sosial serta penanganan terhadap korban pekerja migran;
c. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
dalam hal pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, ekonomi,
pemulihan sosial dan reintegrasi sosial serta penanganan terhadap korban pekerja
migran;
d. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam hal
pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, ekonomi, pemulihan
sosial dan reintegrasi sosial serta penanganan terhadap korban pekerja migran;
e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dalam
hal pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, ekonomi, pemulihan
sosial dan reintegrasi sosial serta penanganan terhadap korban pekerja migran;
f. melaksanakan

penatausahaan

administrasi

Seksi

Penanganan

dan

Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Pekerja Migran; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3.

Seksi Jaminan Sosial Keluarga
Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan

koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan mengenai jaminan
sosial keluarga. Untuk melaksanakan tugas Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai
rincian tugas sebagai berikut :

a. penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi dalam hal validasi dan terminasi,
bantuan sosial, kepesertaan, dan sumber daya jaminan sosial keluarga;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi dalam hal seleksi dan verifikasi,
kemitraan, penyaluran bantuan, serta pendampingan jaminan sosial keluarga;
c. penyiapan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam hal
validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, serta sumber daya jaminan sosial
keluarga;
d. koordinasi penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam hal validasi
dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, dan sumber daya jaminan sosial keluarga;
e. koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dalam hal
validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, dan sumber daya jaminan sosial
keluarga;
f. pelaksanaan penatausahaan administrasi Seksi Jaminan Sosial Keluarga; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
V. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sesuai dengan
ketentuan

perundang-undangan.

Dalam

melaksanakan

tugas

Bidang

Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan
fungsi :
a. perumusan kebijakan dalam hal pemberdayaan sosial seseorang, keluarga,
kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan
lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan
sosial, komunitas adat terpencil serta penanganan fakir miskin;
b. pelaksanaan kebijakan dalam hal pemberdayaan sosial seseorang, keluarga,
kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan
lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan
sosial, komunitas adat terpencil serta penanganan fakir miskin;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam hal pemberdayaan sosial

seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah
kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan
sumber daya kesejahteraan sosial, komunitas adat terpencil serta penanganan fakir
miskin;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam hal pemberdayaan sosial
seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah
kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan
sumber daya kesejahteraan sosial, komunitas adat terpencil serta penanganan fakir
miskin;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pemberdayaan sosial seseorang,
keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial,
dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan
sosial, komunitas adat terpencil serta penanganan fakir miskin;
f. menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan kepahlawanan, keperintisan,
kesetiakawanan, dan restorasi social;
g. pelaksanaan penatausahaan administrasi Bidang Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
1. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.
2. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin,membawahi:
a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
b. Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
c. Seksi

Pemberdayaan

Komunitas

Adat,

Kepahlawanan,

Keperintisan,

Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
3. Masing-masingSeksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan
Fakir Miskin.
1. SeksiPemberdayaan Sosial Perorangan,Keluarga dan Kelembagaan
Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan
pelaporan mengenai pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan
masyarakat.
Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan
Kelembagaan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan terhadap pekerja sosial dan
pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna,
lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga
kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta
potensi dunia usaha;
b. melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan terhadap pekerja sosial dan
pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna,
lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga
kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta
potensi dunia usaha;
c. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
atas pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial
kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli
keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis
masyarakat, serta potensi dunia usaha;
d. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terhadap
pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial
kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli
keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis
masyarakat, serta potensi dunia usaha;
e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan
terhadap pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial
kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli

keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis
masyarakat, serta potensi dunia usaha;
f. melaksanakan penatausahaan administrasi Seksi Pemberdayaan Sosial
Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.

Seksi Penanganan Fakir Miskin
Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan
mengenai

penanganan

fakir

miskin.Untuk

melaksanakan

tugas

Seksi

Penanganan Fakir Miskin mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dalam hal identifikasi dan
penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan
stimulan, fasilitiasi persyaratan untuk jaminan akses sosial, dan penataan
lingkungan sosial bagi fakir miskin;
b. melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dalam hal identifikasi dan
penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan
stimulant, fasilitiasi persyaratan untuk jaminan akses sosial, dan penataan
lingkungan sosial bagi fakir miskin;
c. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
dalam hal identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan
pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan, fasilitiasi persyaratan untuk
jaminan akses sosial, dan penataan lingkungan sosial bagi fakir miskin;
d. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam
hal identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan,
pemberian bantuan stimulan, fasilitiasi persyaratan untuk jaminan akses
sosial, dan penataan lingkungan sosial bagi fakir miskin;
e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan
dalam hal identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan
pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan, fasilitiasi persyaratan untuk

jaminan akses sosial, dan penataan lingkungan sosial bagi fakir miskin;
f. melaksanakan penatausahaan administrasi Seksi Penanganan Fakir Miskin;
dan
g.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat, Kepahlawanan, Keperintisan,
Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
Seksi

Pemberdayaan

Komunitas

Adat,

Kepahlawanan,

Keperintisan,

Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan program, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan supervisi serta
evaluasi, dan pelaporan mengenai pemberdayaan komunitas adat di daerah,
kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.
Untuk

melaksanakan

tugas

Seksi

Pemberdayaan

Komunitas

Adat,

Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial mempunyai
rincian tugas sebagai berikut :
a.

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dalam hal persiapan

pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan
pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan komunitas adat, rujukan
terminasi, dan evaluasi;
b.

melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dalam hal persiapan

pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan
pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan komunitas adat, rujukan
terminasi, dan evaluasi;
c.

melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria dalam hal persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber
daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan
lingkungan komunitas adat, rujukan terminasi, dan evaluasi;
d.

melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dalam hal persiapan

pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan
pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan komunitas adat, rujukan
terminasi, dan evaluasi;

e.

melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan

dalam hal

persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya

manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan
komunitas adat, rujukan dan terminasi;
f. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dalam hal penghargaan dan
tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian
nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial,
pengelolaan taman makam pahlawan/perintis kemerdekaan;
g.

melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dalam hal penghargaan dan

tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian
nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial,
pengelolaan taman makam pahlawan/ perintis kemerdekaan;
h.

melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

dalam hal penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis
kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan
dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan/perintis kemerdekaan;
i. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dalam hal penghargaan dan
tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian
nilainilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial,
pengelolaan taman makam pahlawan/perintis kemerdekaan;
j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam hal
penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis
kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan
dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan/perintis kemerdekaan;
k.

melaksanakan penatausahaan administrasi Seksi Pemberdayaan Komunitas

Adat, Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial; dan
l.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

VI. Bidang Pengembangan Sosial
Bidang Pengembangan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sosial sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengembangan
Sosialmempunyai fungsi sebagai berikut:
a. perumusan kebijakan dan koordinasi dalam hal penyuluhan, data dan
informasi, pendayagunaan sumber dana sosial, serta pembinaan potensi sosial
kemasyarakatan;
b. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi dalam hal penyuluhan, data dan
informasi, pendayagunaan sumber dana sosial, serta pembinaan potensi sosial
kemasyarakatan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam hal penyuluhan, data
dan informasi, pendayagunaan sumber dana sosial, serta pembinaan potensi
sosial kemasyarakatan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam hal penyuluhan, data dan
informasi, pendayagunaan sumber dana sosial, serta pembinaan potensi sosial
kemasyarakatan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal penyuluhan, data dan informasi,
pendayagunaan sumber

dana sosial,

serta pembinaan potensi sosial

kemasyarakatan;
f. pelaksanaan penatausahaan administrasi Bidang Pengembangan Sosial; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1. Bidang Pengembangan Sosialdipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Pengembangan Sosial, membawahi:
a. Seksi Penyuluhan, Data dan Informasi;
b. Seksi Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
c. Seksi Pembinaan Potensi Sosial Kemasyarakatan.
3. Masing-masingSeksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sosial.

1.

Seksi Penyuluhan, Data dan Informasi
Seksi Penyuluhan, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan program, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan
supervisi serta evaluasi, dan pelaporan mengenai penyuluhan, pengelolaan data
dan informasi. Untuk melaksanakan tugas Seksi Penyuluhan, Data dan Informasi
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dalam hal penyuluhan sosial,
pengumpulan dan pengelolaan serta penyajian data,

pengembangan sistem

informasi, identifikasi kondisi dan kebutuhan jaringan sistem informasi,
penyiapan analisis dan rancangan sistem aplikasi jaringan informasi, penyiapan
pelaksanaan program sistem aplikasi jaringan, penyiapan analisis kelayakan
jaringan sistem informasi, penyiapan pembinaan terhadap administrator dan
operator jaringan sistem informasi;
b. melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dalam hal penyuluhan sosial,
pengumpulan dan pengelolaan serta penyajian data,

pengembangan sistem

informasi, identifikasi kondisi dan kebutuhan jaringan sistem informasi,
penyiapan analisis dan rancangan sistem aplikasi jaringan informasi, penyiapan
pelaksanaan program sistem aplikasi jaringan, penyiapan analisis kelayakan
jaringan sistem informasi, penyiapan pembinaan terhadap administrator dan
operator jaringan sistem informasi;
c. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
dalam hal penyuluhan sosial, pengumpulan dan pengelolaan serta penyajian
data,

pengembangan sistem informasi, identifikasi kondisi dan kebutuhan

jaringan sistem informasi, penyiapan analisis dan rancangan sistem aplikasi
jaringan informasi, penyiapan pelaksanaan program sistem aplikasi jaringan,
penyiapan analisis kelayakan jaringan sistem informasi, penyiapan pembinaan
terhadap administrator dan operator jaringan sistem informasi;
d. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam hal
dalam hal penyuluhan sosial, pengumpulan dan pengelolaan serta penyajian

data,

pengembangan sistem informasi, identifikasi kondisi dan kebutuhan

jaringan sistem informasi, penyiapan analisis dan rancangan sistem aplikasi
jaringan informasi, penyiapan pelaksanaan program sistem aplikasi jaringan,
penyiapan analisis kelayakan jaringan sistem informasi, penyiapan pembinaan
terhadap administrator dan operator jaringan sistem informasi;
e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dalam
hal dalam hal penyuluhan sosial, pengumpulan dan pengelolaan serta penyajian
data,

pengembangan sistem informasi, identifikasi kondisi dan kebutuhan

jaringan sistem informasi, penyiapan analisis dan rancangan sistem aplikasi
jaringan informasi, penyiapan pelaksanaan program sistem aplikasi jaringan,
penyiapan analisis kelayakan jaringan sistem informasi, penyiapan pembinaan
terhadap administrator dan operator jaringan sistem informasi.
f. melaksanakan penatausahaan administrasi Seksi Penyuluhan, Data dan
Informasi; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Seksi Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Dana Bantuan Sosial
Seksi Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Dana Bantuan Sosial
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta evaluasi, dan pelaporan dalam hal pengelolaan dan pendayagunaan sumber dana
bantuan sosial. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan dan Pendayagunaan
Sumber Dana Bantuan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dalam hal identifikasi dan analisis
kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan sosial,
pemantauan, dan penyidikan;
b. melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dalam hal identifikasi dan analisis
kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan sosial,
pemantauan, dan penyidikan;
c. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam
hal identifikasi dan analisis kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan

sumber dana bantuan sosial, pemantauan, dan penyidikan;
d. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dalam hal identifikasi dan analisis
kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan sosial,
pemantauan dan penyidikan;
e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam hal
identifikasi dan analisis kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan
sumber dana bantuan sosial, pemantauan, dan penyidikan;
f. melaksanakan penatausahaan administrasi Seksi Pengelolaan dan Pendayagunaan
Sumber Dana Bantuan Sosial; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3.

Seksi Pembinaan Potensi Sosial Kemasyarakatan
Seksi Pembinaan Potensi Sosial Kemasyarakatanmempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan supervisi serta evaluasi, dan
pelaporan mengenai pembinaan potensi sosial kemasyarakatan. Untuk melaksanakan
tugas Seksi Pembinaan Potensi Sosial Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
a. bamelaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dalam hal identifikasi dan analisis
potensi, fasilitasi dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan;
b. melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dalam hal identifikasi dan
analisis potensi, fasilitasi dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan;
c. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
dalam hal identifikasi dan analisis potensi, fasilitasi dan pembinaan organisasi
sosial kemasyarakatan;
d. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dalam hal identifikasi dan
analisis potensi, fasilitasi dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan;
e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam
hal identifikasi dan analisis potensi, fasilitasi dan pembinaan organisasi sosial
kemasyarakatan;
f. melaksanakan penatausahaan administrasi Seksi Pembinaan Potensi Sosial

Kemasyarakatan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
D. Arah Kebijakan Umum.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial, kebijakan dan strategi Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan lebih diarahkan
pada:
1. Meningkatnya Rehabilitasi Kesehjateraan Sosial PMKS
2. Meningkatnya Perlindungan Sosial
3. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
4. Meningkatkan Data Informasi

BAB IV
PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Kebijakan Dinas Sosial Tahun 2021-2026 sesuai yang telah ditetapkan Sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
kebijakan dan strategi Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan lebih diarahkan pada:
1. Meningkatnya Rehabilitasi Kesehjateraan Sosial PMKS
2. Meningkatnya Perlindungan Sosial
3. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
4. Meningkatkan Data Informasi .

BAB V
PENUTUP

Demikianlah Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan disusun
selain sebagai pedoman dalam mengemban tugas pokok dan fungsi , indicator, Kinerja
Utama ini juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang
berdasarkan pada tugas pokok fungsi Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan
BlambanganUmpu,
April 2021
KEPALA DINAS SOSIAL

BISMIJANADI,SE.MM
PembinaUtamaMuda
NIP. 19780606 200212 1 013

Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan

NO

Indikator

Kondisi Kinerja pada Awal
Periode RPJMD
Tahun 2020

1
1

2
Nilai Sakip Dinas Sosial

8

Kondisi
Kinerja pada
Akhir
Periode
RPJMD
9

56,09

60,09

60,09

Target Capaian Setiap Tahun
Tahun
2021

Tahun
2022

Tahun
2023

Tahun
2024

3
32,09

4

5

6

7

37,09

41,09

46,09

51,09

Tahun
2025

Tahun
2026

92

93

95

96

97

98

100

100

57,17

57,17

58,17

59,17

60,17

61,17

61,17

61,17
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Nilai Kepatuhan terhadap standar Pelayanan
dari Ombusmen
Indek Profesionalitas ASN Dinas Sosial
Cakupan Pengembangan Potensi Sumber
Daya Kesejehteraan Sosial Daerah

-

15

15

20

20

20

20

20

5

Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial

18.18

19,18

20,18

21,18

22,18

23,18

24,18

24,18

6

Cakupan Makam yang Terpenuhi
Pemeliharannya

-

100

100

100

100

100

100

100

7

Cakupan Pengelolaan Data Terpadu
Kemiskinan

100

100

100

100

100

100

100

100

8

Cakupan Bantuan Sosial Kesejahteraan
Keluarga Miskin

2,45

3,45

4,45

5,45

6,45

7,45

8,45

8,45

9

Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam
Dan Bencana Sosial

61.44

62.44

63.44

64.44

65.44

66.44

67.44

67.44

2
3

RIVIEU RPJMD 2020 – 2021
DINAS SOSIAL
KABUPATEN WAY KANAN
1. Capaian IKU RPJMD 2020 – 2021
Selama kurun waktu Tahun 2016 -2021 berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas.

NO

Indikator Kinerja

Satuan

1

2

3

1

Persentase PMKS kabupaten
Way Kanan yang mendapat
pelayanan sosial

Orang

JENIS PMKS

Target 2020
Target

Realisasi
6

%

19.933

520

2,10%

Persentasi (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi
Kebutuhan dasarnya

2.354

354

1,10%

20

20

100%

Lansia yang terdapat pada komponen PKH

4250

4245

99,88%

Disabilitas yang terdapat pada komponen PKH

550

548

99,64%

431.342

397.322

1.08%

PMKS Fakir Miskin yang memperoleh bantuan tunai non
pangan (BPNT)

Target

7

Persentasi (%) Lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya

Persentase(%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat
bencana kabupaten kota

Target 2021
Realisasi
6

%
7

27.997

27.997

100%

2.102

2.102

100%

15

15

100%

3180

3178

99,94%

495

489

98,79%

45596

45596

100%

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

DINAS SOSIAL
Komplek Perkantoran Km. 02 Blambangan Umpu
Way Kanan 34564 Lampung
Telp. (0723) 461024 Fax. (0723) 461024

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 460/07.a /IV.03-WK/2021
TENTANG
REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL TAHUN 2021 - 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS SOSIAL,
Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri
Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Revisi
Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Way
Kanan;
Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3825);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
1

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan

Perundang-Undangan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2

4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016
Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor
156);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8
3

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
20. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial
Kabupaten Way Kanan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan

:

KESATU

:

Menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis
Dinas Sosial Tahun 2021 – 2026 dengan uraian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum
Kesatu, merupakan acuan yang digunakan Dinas Sosial Kabupaten Way
Kanan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan
rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penilaian kinerja,
menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

KETIGA

:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Way Kanan.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Blambangan Umpu 04 Januari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN WAY KANAN,

PARDI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19621010 198603 1 014
Lampiran : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Way Kanan
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2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan
3. Wakil Bupati Way Kanan
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
5. Himpunan Keputusan
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN
WAY KANAN
NOMOR
: 460/07.a /IV.03-WK/2021
TANGGAL
: 04 JANUARI 2021
TENTANG
: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA RENCANA STRATEGIS DINAS
SOSIAL TAHUN 2021 - 2026
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021 - 2026
NO

TUJUAN/SASARAN

1

Meningkatnya
Penanganan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS)

Menurunnya Tingkat
Kemiskinan

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN

Cakupan PMKS
yang tertangani

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
2021

2022

2023

6,72

7,72

8,72

2024

2025

2026

9,72

10,72

11,72

Meningkatkan
Pemberdayaan Sosial

CakupanPengembang
an Potensi Sumber
Daya Kesejehteraan
Sosial Daerah

15

15

20

20

20

20

Meningkatkan Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial

Cakupan Rehabilitasi
Sosial Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial

19,18

20,18

21,18

22,18

23,18

24,18

12,75

12,35

11,90

11,4

10,7

9,99

Angka
Kemiskinan

6

Meningkatkan Pemanfaatan
Data Terpadu Kemiskinan
Untuk Penanggulangan
Kemiskinan

Cakupan Pengelolaan
Data Terpadu
Kemiskinan

100

100

100

100

100

100

Optimalisasi Program
Perlindungan Sosial

Cakupan Bantuan
Sosial Kesejahteraan
Keluarga Miskin

3,45

4,45

5,45

6,45

7,45

8,45

131,19

131,2

131,19

131,19

131,19

131,19

62.44

63.44

64.44

65.44

66.44

67.44

Mengurangi Dampak
Bencana

Indeks Resiko
Bencana

Meningkatkan Penanganan
Bencana

Cakupan
Perlindungan Sosial
Bencana Alam Dan
Bencana Sosial

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN WAY KANAN,

PARDI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19621010 198603 1 014
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