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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

LATAR BELAKANG
Dinas Sosial (DINSOS) Kota Serang merupakan salah satu perangkat
pemerintah daerah (PD) dalam menjalankan roda pemerintahan yang
didasarkan kepada kebijakan umum daerah Kota Serang. Sesuai UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat

dan

Daerah,

memberikan

kewenangan

kepada

Daerah

Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal
ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui

peningkatan

pelayanan,

pemberdayaan

dan

peran

serta

masyarakat. Dengan adanya otonomi Daerah tentunya diharapkan
Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, meningkatkan
daya guna, potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah.
Perencanaan

strategis

PD

mutlak

diperlukan

sejalan

pendekatan

perencanaan pembangunan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) dan

Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang

Pemerintahan . DINSOS sebagai salah satu PD sesuai kedudukan, tugas
pokok dan fungsinya memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan
daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota
Serang.
Kewajiban DINSOS sebagai Perangkat Daerah dalam penyiapan rencana
kerja strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, merujuk kepada
amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 272 Ayat 1, yakni
harus menyusun rencana strategis (Renstra), dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat
Indikatif.
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Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 1 Ayat 7
dalam ketentuan umum menetapkan bahwa Renstra adalah sebagai
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu
menjembatani antara perencanaan pada
Rencana
sebagai

Pembangunan
implementasi

Jangka

Perangkat Daerah dengan

Menengah

pelaksanaan

Rencana

Daerah

Pembangunan

(RPJMD)
Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung
pencapaian Visi dan Misi daerah.
Perencanaan strategis menentukan “diarahkan kemana” suatu organisasi
untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara
mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak
berhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan
organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi,
tujuan dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas
dan target.
Secara umum Renstra Dinas Sosial Kota Serang 2014-2018 merupakan
salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang
diberikan

kepada

masyarakat

yang

dievaluasi

melalui

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun.
Selanjutnya

penjabaran

Renstra

Perangkat

daerah

lima

tahunan

dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang mencakup
Program/ Kegiatan Perangkat daerah

dalam masa 1 (satu) tahunan.

Rencana Kerja menjadi bagian yang teramat penting dari Pelaksanaan
Program dan Kegiatan mengingat Rencana Kerja merupakan penjabaran
dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
1.2

LANDASAN HUKUM
Laporan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Serang Tahun 20142018 disusun berdasarkan landasan sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
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2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi

Perangkat

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4262);
4. Undang-undang

Nomor.

4

Tahun

1974,

Tentang

Kesejahteraan Anak
5. Undang-undang Nomor 6

Tahun 1974,

tentang Ketentuan-

ketentuan pokok Kesejahteraan sosial ( Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3039
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia
1989,

Nomor

2

Tahun

tentang Rativikasi Konvensi Hak-hak Anak.

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggarakan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851.
8. Undang-undang

Nomor 39

Tahun

1999,

Tentang

Hak Azasi

Manusia (HAM)
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, Tentang
Pendidikan Luar Sekolah
10. Peraturan Pemerintah RI

Nomor

39

tahun 1992, Tentang

Peran serta Masyarakat
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997,
Tentang

Pembinaan

Kesejahteraan Anak Instruksi

Presiden

Republik

Indonesia

Nomor

Tentang

3

Tahun

1997,

Penyelenggaraan Kualitas Anak
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata
Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
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13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan
Anak
14. Undang-undang

Nomor

20

Tahun

2003,

Tentang

Sistem

Pendidikan
15. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
16. Undang-undang

Nomor 40 Tahun 2004,

Tentang

Sistem

Jaminan Sosial Nasional.
17. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007, Tentang Pembentukan
Kota

Serang Di

Provinsi

Banten

Indonesia Tahun 2007 Nomor

( Lembar Negara Republik
82, Tambahan

Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4748 ).
18. Undang- undang
Kesejahteraan

Nomor

11

tahun

2009,

Tentang

Sosial

19. Undang- undang

Nomor

21

tahun 2011,

Tentang

Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial
20. Peraturan Pemerintah RI

Nomor

39

tahun

2012, Tentang

Rehabilitasi Sosial
21. Peraturan

Presiden RI

Nomor

19

Tahun

2016,

Tentang

Jaminan Kesehatan
22. Peraturan Mentri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2017, Tentang
Rehabilitasi Sosial
23. Peraturan Walikota Kota Serang Nomor 12 Tahun 2017, Tentang
Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata kerja Dinas Sosial.
1.3

MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD
Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Serang 20142018 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang
dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program,

dan

kegiatan

pembangunan

bagi

penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan sosial bagi PMKS yang dilaksanakan secara
terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan sesuai Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang 2014 –
2018 serta Kebijakan Nasional sesuai kebutuhan sektoral.
TUJUAN
1.

Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kota Serang 2014-2018 dalam
menjalankan organisasinya.

2.

Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Sosial Kota Serang 20142018 dalam menjalankan Rencana Kerja selama 5 (lima) tahun
kedepan

sehingga

Program/Kegiatan

yang

disusun

dapat

dilaksanakan secara kontinyu/ berkelanjutan.
3.

Memudahkan Dinas Sosial Kota Serang melakukan pengendalian
terhadap pencapaian dan kendala-kendala yang dihadapi dalam
mencapai target yang ditetapkan karena Program/ Kegiatan yang
direncanakan dalam Renstra telah terukur.

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kota Serang 2014-2018,
adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud
dan tujuan dan sistematika penyusunan renstra.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi dan kewenangan)
sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian kinerja dalam pelaksanaan
Renstra

periode

sebelumnya,

capaian

program

prioriras

dalam

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan hambatan-hambatan utama
yang perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas
dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telahan visi, misi dan program
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
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BAB IV MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab ini menguraikan tentang visi dan misi Perangkat Daerah, Tujuan dan
Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, Strategi dan Kebijakan
Perangkat Daerah .
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKAOTOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.
Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indicator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan
perumusan rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif.
BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGAKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah

yang

secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang pengantar penutup dokumen renstra.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH
2.1.

TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan
Dinas Sosial Kota Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Serang
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial. Pasal 3 menyebutkan bahwa : DINSOS
mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota
sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah.
2.1.2. Susunan Organisasi
Susunan organisasi Dinas Sosial diatur Berdasarkan Pasal 2 Perwal No. 12 Tahun
2017, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan :
1. Seksi Penyuluhan Kesos dan Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan
Sosial;
2. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan, dan
Restorasi Sosial (K3KRS);
3. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan
Masyarakat.
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d. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahkan :
1. Seksi Penanganan fakir Miskin Perkotaan;
2. Seksi Penanganan dan Penataan Lingkungan Sosial;
3. Seksi Identifikasi dan Analisis.
e. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza dan Korban
Perdagangan Orang.
f. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial:
1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
3. Seksi Pengelolaan data Kemiskinan, PMKS, dan PSKS.
g. UPT;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Walikota No.12 Tahun 2017, Dinas
Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
Sosial. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan
kewenangan :
a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
di bidang sosial;
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang sosial;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
e. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang sosial;
f.

Pengelolaan UPT; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya.

2.1.4. Uraian Tugas dan Tata Kerja
Berdasarkan Peraturan Walikota No.12 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas
Jabatan Pimpinan Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Administrator serta
Pengawas Perangkat Daerah, uraian tugas Dinas Sosial 2017 meliputi:
1. Kepala Dinas
a. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf
a, Kepala Dinas Sosial mempunyai rincian Tugas sebagai berikut :
1) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah di bidang sosial;
2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang sosial;
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
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5) Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang sosial;
6) Pengelolaan UPT; dan
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsinya
2. Sekretariat
a. Sekretariat

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan di

bidang umum dan kepegawaian, keuangan, program, evaluasi dan
pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf
a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
2) penatausahaan urusan keuangan;
3) penatausahaan urusan program, evaluasi dan pelaporan;
4) pengkoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas;
5) pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang-Bidang dan UPT-UPT
di lingkungan Dinas.
6) Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
7) Pelaporan.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
A. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang
administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
B. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf
A, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
a.

melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian;

b.

melakukan

pengelolaan

urusan

surat-menyurat/tata

naskah

Dinas;
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c.

melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan,
kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;

d.

melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan
produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada Dinas;

e.

melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

f.

melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g.

melakukan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Dinas sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

h.

melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan
fungsional di lingkungan Dinas;

i.

melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dinas;

j.

melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik
daerah yang dalam penguasaan SKPD;

k.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

l.

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan
A. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.
B. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf
A, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
a.

melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub
Bagian Keuangan;

b.

melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Dinas;

c.

melakukan

penatausahaan

anggaran

Dinas

sesuai

dengan

peraturan perundang-undangan;
d.

melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
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e.

melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g.

menyimpan

bukti-bukti

transaksi

keuangan

sebagai

bahan

penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
h.

melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

i.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub
Bagian Keuangan; dan

j.

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
A. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang
perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan.
B. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf
A, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
a.

melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub
Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;

b.

melakukan pengoordinasian dan penyusunan rencana program
dan kegiatan Dinas yang meliputi Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kerja (Renja), Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja
Utama (IKU), Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
(LAKIP), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);

c.

melakukan

pengumpulan

dan

pengadministrasian

usulan

RKA/RKPA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas;
d.

melakukan

penyusunan

RKA/RKPA

dan

DPA/DPPA

Dinas

berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal
Dinas;
e.

melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan
Dinas;

f.

melakukan

kegiatan

monitoring,

evaluasi,

dan

pelaporan

terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
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g.

melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas
dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan
Kinerja

Instansi

Pemerintah

lingkup

Dinas

dan

laporan

kedinasanlainnya;
h.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub
Bagian Perencanaan; dan

i.

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
a. Kepala

Bidang

Pemberdayaan

Sosial

mempunyai

tugas

menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup penyuluhan
kesos dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, kepahlawanan,
keperintisan, kejuangan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, serta
pemberdayaan

sosial

perorangan,

keluarga

dan

kelembagaan

masyarakat.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf
a, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) merencanakan kegiatan opersional bidang pemberdayaan sosial;
2) merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi
penyuluhan kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber dana
bantuan sosial, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan
restorasi sosial, serta pemberdayaan sosial perorangan, keluarga
dan kelembagaan masyarakat;
3) merencanakan

pembinaan

dan

pengembangan

pelaksanaan

penyuluhan kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber dana
bantuan sosial, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan
restorasi sosial, serta pemberdayaan sosial perorangan, keluarga
dan kelembagaan masyarakat;
4) merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan
pengelolaan
keperintisan,

penyuluhan

sumber

dana

kesetiakawanan
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pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan
masyarakat;
5) merencanakan

pembinaan

dan

pengelolaan

penyuluhan

kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan
sosial, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi
sosial, serta pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan
kelembagaan masyarakat;
6) merencanakan

pengkoordinasikan

dan

sinkronisasi

kegiatan

bidang penyuluhan kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber
dana

bantuan

sosial,

kepahlawanan,

keperintisan,

kesetiakawanan dan restorasi sosial, serta pemberdayaan sosial
perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
7) merencanakan

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

bidang

penyuluhan kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber dana
bantuan sosial, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan
restorasi sosial, serta pemberdayaan sosial perorangan, keluarga
dan kelembagaan masyarakat;
8) membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas
dan fungsinya;
9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik
lisan maupun tulisan.
7. Kepala Seksi Penyuluhan Kesos dan Pengelolaan Sumber Dana
Bantuan Sosial
A. Kepala Seksi Penyuluhan Kesos dan Pengelolaan Sumber Dana
Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi

Bidang

Pemberdyaan

Sosial

yang

berkenaan

dengan

Penyuluhan Kesos dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
B. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf
A, Kepala Seksi Penyuluhan Kesos dan Pengelolaan Sumber Dana
Bantuan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana operasional di seksi Penyuluhan Kesos dan
Pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
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b. melaksanakan penyuluhan program/kegiatan Penyandang Masalah
Kesejahteraan

Sosial

(PMKS)

dan

Potensi

dan

Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS);
c. menyusun bahan kebijakan operasional

bidang penyuluhan

kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
d. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan pedoman
pelaksanaan

penyuluhan

dan

penyebarluasan

informasi

pembangunan kesejahteraan sosial dan sumber dana sosial;
e. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan operasional Bidang
Pengelolaan Sumber Dana Sosial;
f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan super
visi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pengembangan metoda
pengelolaan sumber dana sosial;
h. melaksanakan
pengarahan

bimbingan

dana

sosial,

teknis

dibidang

bimbingan

administrasi perizinan,

dan

pengelolaan,

pemantauan, pelaporan dan penyelidikan dana sosial;
i. melaksanakan bimbingan teknis dibidang identifikasi dan analisis,
asuransi kesejahteraan sosial.
j. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan sesuai tugas dan
fungsinya;
k. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
8.

Kepala

Seksi

Kepahlawanan,

Keperintisan,

Kejuangan,

Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial
A. Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan,
dan

Restorasi Sosial (K3KRS) mempunyai

sebagian tugas dan fungsi
berkenaan

dengan

tugas

melaksanakan

Bidang Pemberdayaan Sosial yang

Kepahlawanan,

Keperintisan,

Kejuangan,

Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial (K3KRS).
B. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf
A,

Kepala

Seksi

Kepahlawanan,

Keperintisan,

Kejuangan,

Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial (K3KRS) mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :
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a. menyusun rencana operasional seksi Kepahlawanan, Keperintisan,
Kejuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
b. melaksanakan kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai
kepahlawanan,

keperintisan

dan

kejuangan,

kejuangan

kesetiakawanan dan restorasi sosial ;
c. melaksanakan pengelolaan data yang berkaitan dengan usahausaha pengembangan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan
kejuangan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
d. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyelenggaraan bantuan
kesejahteraan sosial bagi pengembangan nilai-nilai kepahlawanan,
keperintisan dan kejuangan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi bidang pengembangan
nilai-nilai

kepahlawanan,

keperintisan

dan

kejuangan,

kesetiakawanan dan restorasi sosial;
f. melaksanakan penyiapan bahan penghargaan dan kesejahteraan
keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai
kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, kesetiakawanan dan
restorasi sosial;
g. melaksanakan

penyiapan

bahan

bimbingan

teknis

dibidang

penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis
kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan,
kejuangan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
h. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan sesuai tugas dan
fungsinya;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik
lisan maupun tertulis Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan
fungsinya tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

9. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan
Kelembagaan Masyarakat
A. Kepala Seksi

Pemberdayaan

Sosial

Perorangan,

Keluarga

dan

Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial.
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B. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf
A, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan
Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun

rencana

operasional

seksi

Pemberdayaan

Sosial

Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
b. melaksanakan pengolahan data pemberdayaan sosial perorangan,
keluarga dan kelembagaan masyarakat;
c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan operasional bidang
pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan
masyarakat;
d. melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan untuk peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berupa bimbingan, motivasi,
pelayanan sosial dan pemberian bantuan kepada perorangan,
keluarga dan kelembagaan masyarakat;
e. melaksanakan kegiatan pembinaan SDM dan Manajemen, dan
pemberian bantuan sosial kepada perorangan, keluarga dan
kelembagaan masyarakat;
f. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan sesuai tugas dan
fungsinya;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik
lisan maupun tertulis Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan
fungsinya tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
10. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
a. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan pembinaan,
koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional
dibidang Penanganan Fakir Miskin.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf
a, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) merencanakan kegiatan operasional bidang penanganan fakir
miskin;
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2) merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standarisasi, pelayanan di bidang penanganan fakir miskin
perkotaan, penanganan dan penataan lingkungan sosial,
identifikasi dan analisis;
3) merencanakan pembinaan dan pengembangan di bidang
penanganan fakir miskin perkotaan, penanganan dan penataan
lingkungan sosial, identifikasi dan analisis;
4) merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan

penanganan

fakir

miskin

perkotaan,

penanganan dan penataan lingkungan sosial, identifikasi dan
analisis;
5) merencanakan

pembinaan

dan

pengelolaan

fakir

miskin

perkotaan, penanganan dan penataan lingkungan sosial,
identifikasi dan analisis;
6) merencanakan

perumusan

kebijakan,

pembinaan

dan

pengendalian teknis program di bidang penanganan fakir
miskin perkotaan, penanganan dan penataan lingkungan sosial,
identifikasi dan analisis;
7) merencanakan

koordinasi,

integrasi,

sinkronisasi,

dan

simpilikasi dalam pelaksanaan tugas;
8) membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas
dan fungsinya;
9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan,
baik lisan maupun tulisan.

11. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
A. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi

Bidang Penanganan Fakir

Miskin.
B. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf
A, Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan mempunyai tugas
sebagai berikut:
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a. menyusun rencana operasional

seksi penanganan fakir miskin

perkotaan;
b. melaksanakan perumusan kebijakan identifikasi dan penguatan
kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian
bantuan stimulant dan penataan lingkungan sosial;
c. melaksanakan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas,
pendampingan

dan

pemberdayaan

serta

pemberian

bantuan

stimulant dan penataan lingkungan sosial;
d. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan
penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta
pemberian bantuan stimulant dan penataan lingkungan sosial;
e. menyiapakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi identifikasi
dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta
pemberian bantuan stimulant dan penataan lingkungan sosial;
f. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan sesuai tugas dan
fungsinya;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik
lisan maupun tertulis.
12. Kepala Seksi Penanganan dan Penataan Lingkungan Sosial
A. Kepala Seksi

Penanganan

dan

Penataan

Lingkungan

Sosial

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penanganan Fakir
Miskin dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis operasional kegiatan penanganan dan penataan lingkungan
sosial.
B. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf
A, Kepala Seksi Penanganan dan Penataan Lingkungan Sosial
mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana operasional

seksi penanganan dan penataan

lingkungan sosial;
b. melaksanakan inventarisasi data penanganan penataan lingkungan
sosial;
c. melaksanakan

penyiapan

bahan

penyusunan

pedoman

dan

bimbingan lanjut penanganan penataanan sosial;
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d. melaksanakan

penyiapan

sinkronisasi

program

penanganan

penataan lingkungan sosial;
e. melaksanakan bimbingan teknis pelatihan keterampilan sumber
daya manusia dan pengembangan usaha penanganan penataan
lingkungan Sosial;
f. melaksanakan pemberian bantuan stimulant penanganan pantaan
lingkungan sosial;
g. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan sesuai tugas dan
fungsinya;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik
lisan maupun tertulis.
13. Kepala Seksi Identifikasi dan Analisis
A. Kepala Seksi Identifikasi dan Analisis, mempunyai tugas pokok
membantu

Kepala

Bidang

Penanganan

Fakir

Miskin

dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria serta evaluasi.
B. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf
A, Kepala Seksi Identifikasi dan Analisis mempunyai tugas sebagai
berikut :
a. menyusun rencana operasional seksi identifikasi dan analisis
b. melaksanakan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas
bidang penanganan fakir miskin;
c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
identifikasi di bidang penanganan fakir miskin;
d. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan sesuai tugas dan
fungsinya;
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik
lisan maupun tertulis.

14. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
a. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan pembinan, koordinasi,
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evaluasi

dan

perumusan

kebijkan

teknis

operasional

dibidang

Rehabilitas Sosial.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf
a, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
1) merencanakan

kegiatan

operasional

dilingkungan

bidang

rehabilitasi sosial;
2) merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standarisasi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitas
sosial disabilitas, rehabilitasi tuna sosial dan eks korban
penyalahgunaan napza dan korban perdagangan orang;
3) merencakanan pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan
rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitas sosial
disabilitas,

rehabilitasi

tuna

sosial

dan

eks

korban

penyalahgunaan napza dan korban perdagangan orang;
4) merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia,
rehabilitas sosial disabilitas, rehabilitasi tuna sosial dan eks
korban penyalahgunaan napza dan korban perdagangan orang;
5) merencanakan pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan
bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitas sosial
disabilitas,

rehabilitasi

tuna

sosial

dan

eks

korban

penyalahgunaan napza dan korban perdagangan orang;
6) membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas
dan fungsinya;
7) melaksanakan tugas kedinasan lain yang berikan pimpinan,
baik lisan maupun tertulis.
15. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
A. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas
pokok

membantu

melaksanakan

Kepala

penyiapan

Bidang
bahan

Rehabilitasi
perumusan

Sosial

dalam

kebijakan

teknis

operasional kegiatan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.
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B. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf
A, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai
tugas sebagai berikut :
a. a.

menyusun rencana operasional Seksi Rehabilitasi Sosial Anak

dan Lanjut Usia;
b. melaksanakan inventarisasi data rehabilitasi sosial anak dan lanjut
usia;
c. melaksanakan

penyiapan

bahan

penyusunan

pedoman,

dan

supervise pelaksanaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
d. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pengembangan metode
rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi bidang rehabilitasi sosial
anak dan lanjut usia;
f. menyusun bahan dan memfasilitasi rekomendasi teknis pelayanan
perijinan orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan
pengangkatan anak oleh orangtua tunggal;
g. melaksanakan bimbingan teknis bidang rehabilitasi sosial anak balita
dan

pengangkatan

anak,

rehabilitasi

sosial

anak

terlantar,

rehabilitasi sosial anak jalanan, kerjasama kelembagaan, rehabilitasi
dan advokasi sosial anak;
h. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan
fungsinya;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik
lisan maupun tertulis.
16. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
A. Kepala Seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam
melaksanakan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

operasional kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
B. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf
A, Kepala Seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mempunyai
tugas sebagai berikut :
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a. a.

menyusunan rencana operasional seksi rehabilitasi sosial

penyandang disabilitas;
b. melaksanakan pengolahan data rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas;
c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan operasional rehabilitasi
sosial penyandang disabilitas;
d. melaksanakan

penyiapan

penyusunan

pedoman

pelaksanaan

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
e. melakasanakan penyiapan bahan fasilitasi pengembangan metoda
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
f. melaksanakan

bimbingan

teknis

dibidang

rehabilitasi

sosial

penyandang disabilitas tubuh dan bekas penyakit kronis, disabilitas
netra, cacat rungu, cacat wicara, cacat mental, anak cacat,
kelembagaan sosial penyandang cacat, perlindungan dan advokasi
sosial disabilitas;
g. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan
fungsinya;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik
lisan maupun tertulis
17. Kepala

Seksi

Rehabilitasi

Tuna

Sosial,

Eks

Korban

Penyalahgunaan Napza dan Korban Perdagangan Orang
A. Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Eks Korban Penyalahgunaan
Napza dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan
rehabilitasi tuna sosial, eks korban penyalahgunaan Napza dan korban
perdagangan orang / korban tindak kekerasan.
B. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf
A, Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Eks Korban Penyalahgunaan
Napza dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas sebagai
berikut :
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a. menyusun rencana operasional Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
Penyalahgunaan Napza dan Korban Perdagangan Orang/Korban
Tindak Kekerasan;
b. melaksanakan

pengolahan

data

Rehabilitasi

Tuna

Sosial

Penyalahgunaan Napza dan Korban Perdagangan Orang/Korban
Tindak Kekerasan;
c. melaksanakan penyiapan kebijakan operasional bidng Rehabilitasi
Tuna Sosial Penyalahgunaan Napza dan Korban Perdagangan
Orang/Korban Tindak Kekerasan;
d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan supervisi
pelaksanaan Rehabilitasi Tuna Sosial Penyalahgunaan Napza dan
Korban Perdagangan Orang/Korban Tindak Kekerasan;
e. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan metode Rehabilitasi
Tuna Sosial Penyalahgunaan Napza dan Korban Perdagangan
Orang/Korban Tindak Kekerasan;
f. melaksanakan

bimbingan

teknis

di bidang rehabilitasi

sosial

gelandangan dan pengemis, tuna susila, bekas warga binaan
lembaga kemasyarakatan, orang dengan dugaan HIV/AIDS dan
Korban Perdagangan Orang/Korban Tindak Kekerasan;
g. melaksanakan

bimbingan

teknis

di

bidang

pencegahan

penyalahgunaan napza, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban
penyalahgunaan napza, pengembangan, dan pembinaan lanjut
korban penyalahgunaan napza, kelembagaan sosial, perlindungan
dan advokasi social dan Korban Perdagangan Orang/Korban Tindak
Kekerasan;
h. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan
fungsinya;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan,baik
lisan maupun tertulis.

18. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
a. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas
pokok membantu kepala dinas sosial dalam melaksanakan pembinaan,
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koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional
dibidang perlindungan dan jaminan sosial.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf
a, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) merencanakan

kegiatan

operasional

dilingkungan

bidang

perlindungan dan jaminan sosial;
2) merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standarisasi pelayanan dibidang perlindungan sosial korban
bencana, jaminan sosial keluarga, pengelolaan data kemiskinan
PMKS dan PSKS;
3) merencanakan

pembinaan

dan

pengembangan

penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana, jaminan
sosial keluarga, pengelolaan data kemiskinan PMKS dan PSKS;
4) merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana, jaminan
sosial keluarga, pengelolaan data kemiskinan PMKS dan PSKS;
5) merencanakan pembinaan dan pengelolaan perlindungan sosial
korban bencana, jaminan sosial keluarga, pengelolaan data
kemiskinan PMKS dan PSKS;
6) merencanakan pengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan
bidang perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial
keluarga, pengelolaan data kemiskinan PMKS dan PSKS;
7) membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas
dan fungsinya;
8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tulisan.
19. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
A. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
dalam melaksanakan penyediaan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional kegiatan perlindungan korban bencana.
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B. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf
A, Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas
sebagai berikut :
a. menyusun rencana operasional seksi perlindungan sosial korban
bencana;
b. melaksanakan pengolahan data perlindungan sosial korban bencana
alam dan bencana sosial;
c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan operasional bidang
perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
d. melaksanakan

penyiapan

bahan

penyusunan

pedoman

dan

pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana
sosial;
e. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pengembangan metode
perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
f. melaksanakan penyiapan koordinasi bidang perlindungan sosial
korban bencana alam dan bencana sosial;
g. melaksanakan bimbingan teknis dibidang perlindungan sosial korban
bencana sosial dari orang terlantar, kesiapsiagaan dan mitigasi,
tanggap darurat, rehabilitasi sosial, resosialisasi dan rujukan korban
bencana alam;
h. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan
fungsinya;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tulisan.
20. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga
A. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas pokok
membantu kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam
melaksanakan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

operasional kegiatan jaminan sosial keluarga.
B. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf
A, Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas sebagai
berikut :
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a. menyusun rencana operasional seksi jaminan sosial keluarga;
b. menyiapkan perumusan kebijakan dibidang validasi dan terminasi,
bantuan sosial, kepesertaan dan sumber daya jaminan sosial
keluarga;
c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan seleksi dan verifikasi, kemitraan,
penyaluran bantuan serta penampingan jaminan sosial keluarga;
d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
dalam validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan serta
sumber daya jaminan sosial keluarga;
e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi alam
pelaksanaan validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan
serta sumber daya jaminan sosial keluarga;
f. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan
fungsinya;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang berikan pimpinan, baik
lisan maupun tulisan
21. Kepala Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan PMKS dan PSKS
A. Kepala Seksi

Pengelolaan

Data

Kemiskinan

PMKS

dan

PSKS

mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang perlindungan dan
jaminan sosial dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis operasional pengelolaan data kemiskinan PMKS dan
PSKS.
B. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf
A, Kepala Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan PMKS dan PSKS
mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana opersional seksi pengelolaan data kemiskinan
Terpadu PBI, PMKS dan PSKS;
b. melaksanakan

penyusunan

rencana

kerja

Pengelolaan

Data

Kemiskinan terpadu PBI, PMKS & PSKS;
c. melaksanakan penyusunan instrumen pendataan untuk pengelolaan
data kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan
potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
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d. melaksanakan inventarisasi data tentang kemiskinan, penyandang
masalah

kesejahteraan

sosial

dan

potensi

dan

sumber

kesejahteraan sosial;
e. melaksanakan penyediaan dan informasi data tentang kemiskinan,
penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber
kesejahteraan sosial;
f. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan sesuai tugas dan
fungsinya;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik
lisan maupun tertulis.

2.2. Sumber Daya
2.2.1.

Sumberdaya Manusia
Keberdayaan daerah antara lain dapat dilihat dari kapabilitas aparatur, yaitu
yang berhubungan dengan keberadaan dan upaya peningkatan aparatur.
Indikator ini ditunjukan dengan: (1) tingkat pendidikan aparatur yang
digambarkan dengan persentase jumlah PNS dan CPNS berdasarkan
jenjang pendidikan yang ditamatkan, (2) perkembangan jumlah aparatur,
dan (3) tingkat kreativitas aparatur.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan urusan yang
diemban, Dinas Sosial Kota Serang didukung oleh sejumlah pegawai yang
saat ini tercatat sebanyak 31 orang yang terdiri dari 25 Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dan 6 tenaga magang, ditinjau dari segi pendidikan dapat dirinci
sebagai berikut :
1. Kepala Dinas

:

1

Orang

2. Sekretaris

:

1

Orang

3. Kepala Bidang

:

4

Orang

4. Kepala Sub Bagian

:

3

Orang

5. Kepala Seksi

:

12

Orang

6. Pelaksana Golongan IV

:

4

Orang
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7. Pelaksana Golongan III

:

-

Orang

8. Pelaksana Golongan II

:

-

Orang

9. Sukwan (Tenaga Magang)

:

6

Orang

:

31

Orang

JUMLAH

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Ø Strata Dua (S2)

:

10

Orang

Ø Strata Satu (S1)

:

10

Orang

Ø Diploma Tiga (D3)

:

3

Orang

Ø SLTA

:

2

Orang

:

25

Orang

 Golongan IV

:

18

Orang

 Golongan III

:

6

Orang

 Golongan II

:

1

Orang

 Golongan I

:

-

Orang

:

25

Orang

 Esselon II

:

1

Orang

 Esselon III

:

6

Orang

 Esselon IV

:

14

Orang

:

21

Orang

JUMLAH

2. Pangkat dan Golongan

JUMLAH

3. Jabatan Struktural

JUMLAH
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4. Tenaga Magang
 Strata Satu (S1)

:

-

Orang

 Diploma Tiga (D3)

:

-

Orang

 SLTA

:

6

Orang

:

6

Orang

JUMLAH

2.2.2.

Sarana dan Prasarana Kerja
Merupakan sumberdaya yang dimiliki untuk mendukung tugas pokok dan
fungsi yang dapat didayagunakan melalui kemampuan dan kualitas aparatur
dalam usahanya melakukan pelayanan publik pada bidang Sosial. Saat ini
prasarana dan sarana kerja yang dimiliki, meliputi berbagai bentuk
kebendaan seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel. 2. 4
Daftar Prasarana dan sarana yang dimiliki

Tabel. 1
DAFTAR BARANG INVENTARIS
DINAS SOSIAL

No

Nama Barang/Jenis
Barang

1

1

2

Komputer

Tahun Pembelian
Jumlah
Mutasi

2011

2012

2013

2014

3

4

5

6

7

8

2

5

0

1

7

15
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2

Printer

2

6

2

1

6

17

3

Meja Komputer

2

0

5

0

0

7

4

Lemari Arsip

1

5

5

6

5

22

5

Filling Kabinet

3

5

5

6

6

25

6

Meja 1 Biro

0

6

0

0

0

6

7

Meja 1/2 Biro / Es.IV

1

20

5

4

8

38

8

Meja Es.II / Directur

0

0

0

0

1

1

9

Kursi Kerja Es. II

0

1

0

0

1

2

10

Kursi Kerja Es. III

0

5

0

0

0

5

11

Kursi Kerja Es. IV

0

20

3

0

5

28

12

Lampu emergency

1

0

0

0

0

1

13

Kursi Pelaksana / Rapat

6

5

10

18

25

64

14

Laptop

1

2

2

1

5

11

15

Sepeda Motor

0

0

1

4

5

10

16

Faksimili

0

1

0

0

0

1

17

AC

0

3

6

2

2

13

18

UPS

0

2

0

0

0

2

19

Brangkas

0

0

0

0

0

0

20

Kursi Tamu

0

1

1

0

1

3

21

Kamera

0

1

2

6

0

9

22

Mesin Tik Manual

0

2

2

0

3

7

23

Mesin potong kertas

0

0

1

0

0

1

24

Infocus

0

0

1

0

0

1

25

Kendaraan roda 4

0

0

2

2

2

6

26

Lemari Buku

0

0

4

0

2

6

27

Mesin tik elektrik

0

0

1

1

1

3
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28

TV LCD

0

0

2

0

0

2

29

Layar Infocus

0

0

1

0

0

1

30

Jam Dinding

0

0

5

0

0

5

31

Hard disk internal

0

0

2

0

0

2

32

Blitz kamera DSLR

0

0

2

0

0

2

33

Lensa Tele DSLR

0

0

1

0

0

1

34

Handycam

0

0

1

0

0

1

35

Wireless

0

0

1

0

0

1

36

TOA

0

0

2

0

0

2

37

Handy Talky

0

0

3

0

0

3

38

Mesin Potong rumput

0

0

1

1

0

2

39

Hard disk eksternal

0

0

3

2

0

5

40

instalasi listrik

0

0

1

1

0

2

41

Meja Telephone

0

0

0

0

1

1

42

Jetpump

0

0

0

0

1

1

43

Kipas Dinding

0

0

0

0

2

2

44

Jaringan Komputer

0

0

0

0

1

1

45

Dispenser

0

0

0

0

1

1

46

Kulkas

0

0

0

0

1

1

47

Whiteboard

0

0

0

0

1

1

48

Papan data

0

0

0

0

1

1

49

Plang dinas

0

0

0

0

1

1

19

90

83

56

95

343

Jumlah
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2.3 Kinerja Pelayanan OPD
Pada Dinas Sosial Kota Serang dalam kapasitasnya sebagai institusi pelayanan
publik khususnya bidang Sosial (Penanganan PMKS). Sebagai satuan kerja yang
merupakan unsur pendukung Kepala Daerah yang memiliki tugas pokok dalam
mensukseskan dan membantu Walikota dalam melaksanakan pelayanan
masyarakat di bidang Sosial menjadi hal penting yang patut menjadi perhatian
bagi meningkatnya peran dan fungsi DINSOS sebagaimana yang telah
diamanatkan dalam Peraturan Daerah. Peningkatan kinerja DINSOS dalam
Pencapaian Pelayanan 2011–2013 sebagai berikut :
1. Cakupan Penanganan PMKS dari target 100% realisasi pada ;
o

Tahun 2011 adalah 100%

o

Tahun 2012 adalah 100%

o

Tahun 2013 adalah 100%

 Sehingga rasio capaian tahun 2013 adalah 100%
Sedangkan pencapaian lainnya sesuai tugas dan fungsi OPD adalah :

1. Meningkatnya

Layanan

PMKS

melalui

Pembinaan,

Rehabilitasi

dan

Perlindungan Sosial dari target 100% terealisasi 100% pada tahun 2013.
2. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial melalui peningkatan
kualitas SDM, Sarana Prasarana dan Kerjasama sosial dari target 100%
terealisasi 100% pada tahun 2013.
3. Indikator Program Penataan Data Base PMKS Kota Serang target 100%
terealisasi 100% pada tahun 2013.

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel lampiran berikut :
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Tabel. 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Serang
Tahun 2011 s.d 2013

Target Renstra SKPD Tahun
No

Urusan Pemerintahan dan Program
Kegiatan

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian Tahun

Indikator Kinerja Program dan
Kegiatan

1

2

1

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial ( PMKS ) Lainnya

1

Peningkatan Kemampuan ( Capacity
Building ) Tugas dan Pendamping
Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT
dan PMKS Lainnya

Terlaksananya sosialisasi,
monitoring dan evaluasi
prrogram beras untuk keluarga
miskin secara baik dan lancar

2

Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi
Keluarga Miskin

3

Fasilitasi Manajemen Usaha bagi
Keluarga Miskin

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

3

4

5

9

10

11

15

16

17

20.315
RTSM

17.121
RTSM

20.315
RTSM

17.121
RTSM

Meningkatnya pendapatan
masyarakat miskin dan PMKS
lainnya

100 FM

190 FM

100 FM

190 FM

Meningkatnya pendapatan
masyarakat miskin dan PMKS
lainnya

130
WRSE

100
WRSE

130
WRSE

100
WRSE
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21.315
RTSM

100

100

100

100

100

100

100

4

Pelatihan Keterampilan bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial

2

Program Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur

5

Sosialisasi peraturan perundangundangan

3

Program Data/Informasi/statistik
daerah

6

Pengolahan, updating dan analisis data
dan statistik daerah

4

Program Pengembangan Perumahan

7

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan
Perumahan Masyarakat Kurang
mampu

5

Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial

8

Pelayanan dan Perlindungan
Sosial,hukum bagi korban eksploitasi,
perdagangan perempuan dan anak.

Meningkatnya tingkat kesehatan
lansia, terlaksananya pengiriman
bantuan bagi lansia dan
meningkatnya kepedulian
petugas pendamping PJSLU serta
terbentuknya 2 kelompok karang
lansia.

158
orang

1.200 org

158
orang

meningkatnya pemahaman
tentang peraturan perundangan
tentang kesejahteranan sosial

32 orang

32 orang

Tersedianya Data PMKS by name
by adress

21 PMKS

21 PMKS

Terciptanya pemahaman dan
pengertian mengenai
pembangunan RS-RTLH dan
Sarling

Terlaksananya sosialisasi program
wanita korban tindak kekerasan
dan pekerja migran
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1.200 org

100

100

100

75 unit
RTLH

115 Unit
RTLH dan
1 sarling

75 unit
RTLH

115 Unit
RTLH

65 orang

80 orang

65 orang

80 orang
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100

100

100

100

100

9

Pelaksanaan KIE Konseling dan
Kampanye Sosial Bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
PMKS )

10

Pelatihan Keterampilan dan Praktek
belajar kerja bagi anak terlantar
termasuk anak jalanan, anak cacat dan
anak nakal

Tersedianya database yang
akurat tentang anjal,
menurunnya jumlah anjal di kota
serang

11

Koordinasi perumusan kebijakan dan
sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan
penurunan kesenjangan

Terbentuknya TPKH tingkat kota
serang serta meningkatnya
Program Keluarga harapan

12

Penanganan Masalah-masalah
Strategis yang Menyangkut Tanggap
Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Tersedianya bahan persediaan
bufferstock dan BBR,
terlaksananya apel Tagana dan
terbentuknya kesekretariatan
Tagana

1 unit
gudang
sembako

1 unit
gudang
sembako

6

Program Pembinaan Anak Terlantar
Berkembang secara terpadunya
Bakat dan keterampilan anak
terlantar, tersantuninya anak
yatim piatu dan duafa dan
menurunnya jumlah anak
terlantar serta tersedianya
tempat penanganan anak
terlantar

50 orang

392
orang

13

Pengembangan Bakat dan
Keterampilan Anak Terlantar

(

Meningkatnya pemahaman
tentang Penyandang masalah
kesejahteraan sosial ( PMKS )
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100
orang

100
orang

100
orang

100
orang

100
orang

60 orang

166
orang

100
orang

100

60 orang

166
orang

200 orang

35 orang

1 unit
gudang
sembako

1 unit
gudang
sembako

1 gudang
sembako
dan 35
orang

30 orang

50 orang

392
orang

30 orang

200 orang
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100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7

Program Pembinaan Para
Penyandang Cacat dan Trauma
Meluasnya informasi tentang
pendataan penyandang cacat dan
eks kusta, meningkatnya
kesejahteraan penyandang cacat
ringan dan meningkatnya kualitas
para petugas pendamping ASODK
berat

14

Pendidikan dan Pelatihan Bagi
Penyandang Cacat dan Eks Trauma

8

Program Pembinaan panti asuhan
/panti jompo

15

Peningkatan keterampilan tenaga
pelatih dan pendidik

9

Program Pembinaan Eks.Penyandang
Penyakit Sosial ( eks napi, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya )

16

Pemberdayaan Eks penyandang
penyakit sosial

meningkatnya keterampilan eks
penyandang penyakit sosial

17

Pendidikan dan pelatihan
keterampilan berusaha bagi eks
penyandang penyakit sosial

terbinanya dan bertambahnya
keterampilan eks napi, eks
narkoba dan gepeng serta
tersalurkannya UEP bagi peserta
pelatihan

15 orang

150
orang

Terarahkannya manajemen LKS (
Lembaga kesejahteraan Sosial )
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60 orang

15 orang

150
orang

40 orang

25 orang

60 orang

II - 41

100

40 orang

25 orang

50 orang

100

100

100

100

50 orang

100

10

Program Pengelolaan Areal
Pemakaman

18

Koordinasi Pengelolaan areal
pemakaman

11

Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

menigkatnya kemampuan
masyarakat dalam pengurusan
jenazah

19

Peningkatan peran aktif masyarakat
dan dunia usaha

meningkatnya pengetahuan bagi
dunia usaha dan kelompok
masyarakat tentang UGB dan
PUB, terarahkannya PSM dan
terselenggaranya workshop
tentang PMKS dan PSKS

20

Peningkatan jenjang kerja sama
pelaku-pelaku usaha kesejahteraan
sosial masyarakat

terarahkannya Wahana
kesejahteraan sosial berbasis
masyarakat ( WKBSM )

21

Peningkatan Kualitas SDM
Kesejahteraan sosial masyarakat

terarahkannya manajemen
lembaga karang taruna

Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kepahlawanan dan Keperintisan

meningkatnya peran aktif
masyarakat dalam melestarikan
nilai-nilai kepahlawanan serta
terpeliharanya sarana dan
prasarana kepahlawanan

22
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10 orang

6
kelompok

10 orang

6
kelompok

60 orang

60 orang

60 orang

60 orang

100
orang

100
orang

100

100

100

100

100

100
100
orang

80 orang
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100
orang

80 orang

100

12

Program Perencanaan sosial budaya

23

Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial dan
budaya

terwujudnya persamaan persepsi
mengenai permasalahan sosial
bagi stakeholder kesejahteraan
sosial
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100
orang
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100
orang

100

2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan
Dalam menganalisa tantangan dan peluang dalam pembangunan pelayanan
dilakukan :
1. Menggunakan analisa SWOT yaitu melihat kekuatan internal dan ancaman
eksternal,
2. Menganalisis

dengan

IFAS

dan

EFAS

untuk

menghitung

posisi

perbandingan antara kekuatan dengan kelemahan dan peluang dengan
ancaman
3. Membuat matrik kuadran untuk menentukan posisi tahapan strategi yang di
terapkan pilihannya ada 4 yaitu : progresif, stabilitas, diversifikasi dan
survival.
4. Menggunakan analisa TOWS yaitu melihat kombinasi strategi yang tepat
setelah melihat kekuatan dan ancaman
5. Menetapkan strategi dari hasil analisa TOWS

Berikut ini uraian dari strategi tersebut :
1. Menggunakan analisa SWOT yaitu melihat kekuatan internal dan ancaman
eksternal,

Tabel 2. 7 Analisa kekuatan

KEKUATAN

1

Tersedianya kerangka regulasi yang mengatur masalah sosial

2

Adanya komitmen pejabat dan masyarakat untuk meningkatkan
penanganan PMKS

3

Tersedianya SDM yang memadai di bidang Sosial
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Tabel 2.8 Analisa Kelemahan

KELEMAHAN

1

Belum tersedianya peraturan daerah (Perda) dan peraturan Walikota
(Perwal) yang mengatur teknis penanganan PMKS dan Pemberdayaan
PSKS

2

Belum memadainya sarana prasarana pendukung dalam Penanganan
PMKS

3

Belum optimalnya kinerja SDM bidang Sosial

4

Belum memadainya sistem teknologi informasi

Tabel 2.9 Analisa Peluang

PELUANG

1

Keinginan kuat dari berbagai pihak untuk meningkatkan penanganan PMKS

2

Adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk terus melakukan perbaikan dan
penyempurnaan penanganan PMKS

Tabel 2.10 Analisa Ancaman

ANCAMAN

1

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
Pemberdayaan PSKS
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2

Adanya persepsi masyarakat tentang sulit / mahalnya penanganan
PMKS

3

Adanya potensi penyimpangan dana dan manfaat dalam Penanganan
PMKS

2. Menganalisis dengan IFAS dan EFAS untuk menghitung posisi perbandingan
antara kekuatan dengan kelemahan dan peluang dengan ancaman

Tabel 2.11 Analisa Faktor Internal

INTERNAL FACTOR ANALYSIS SUMMARY (IFAS)
ANALISA FAKTOR INTERNAL
KEKUATAN

BOBOT

SCORE

TOTAL

1

Tersedianya kerangka regulasi yang mengatur masalah
sosial

0,3

6

1,8

2

Adanya komitmen pejabat dan masyarakat untuk
meningkatkan penanganan PMKS

0,4

4

1,6

3

Tersedianya SDM yang memadai di bidang Sosial

0,3

5

1,5

TOTAL

100%

KELEMAHAN

BOBOT

SCORE

TOTAL

1

Belum tersedianya peraturan daerah (Perda) dan
peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur teknis
penanganan PMKS dan Pemberdayaan PSKS

0,3

4

1,2

2

Belum memadainya sarana prasarana pendukung dalam
Penanganan PMKS

0,2

6

1,2

3

Belum optimalnya kinerja SDM bidang Sosial

0,3

6

1,8
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4

Belum memadainya sistem teknologi informasi

0,2

6

1,2

1

5,4

FINAL SCORE

-0,5

Tabel 2.12 Analisa Faktor Eksternal

EXTERNAL FACTOR ANALYSIS SUMMARY (EFAS)
ANALISA FAKTOR EKSTERNAL
PELUANG

BOBOT

SCORE

TOTAL

1

Keinginan kuat dari berbagai pihak untuk meningkatkan
penanganan PMKS

0,5

5

2,5

2

Adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk terus
melakukan perbaikan dan penyempurnaan penanganan
PMKS

0,5

5

2,5

TOTAL

1

5

ANCAMAN

BOBOT

SCORE

TOTAL

1

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
Pemberdayaan PSKS

0,4

6

2,4

2

Adanya persepsi masyarakat tentang sulit / mahalnya
penanganan PMKS

0,2

6

1,2

3

Adanya potensi penyimpangan dana dan manfaat dalam
Penanganan PMKS

0,4

6

2,4

1

6

FINAL SCORE
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3. Membuat matrik kuadran untuk menentukan posisi tahapan strategi yang di
terapkan pilihannya ada 4 yaitu : progresif, stabilitas, diversifikasi dan
survival.

Tabel 2. 13 Kuadran strategi

4. Menggunakan analisa TOWS yaitu melihat kombinasi strategi yang tepat
setelah melihat kekuatan dan ancaman
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Tabel 2. 14 Analisa TOWS

KEKUATAN

2

MATRIK TOWS
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KELEMAHAN

1

Tersedianya kerangka regulasi yang mengatur
masalah sosial

1

Belum tersedianya peraturan daerah (Perda) dan
peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur
teknis penanganan PMKS dan Pemberdayaan
PSKS

2

Adanya komitmen pejabat dan masyarakat untuk
meningkatkan penanganan PMKS

2

Belum memadainya sarana prasarana
pendukung dalam Penanganan PMKS

3

Tersedianya SDM yang memadai di bidang
Sosial

3

Belum optimalnya kinerja SDM bidang Sosial

4

Belum memadainya sistem teknologi informasi
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PELUANG
1

Keinginan kuat dari berbagai pihak untuk
meningkatkan penanganan PMKS

2

Adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk
terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan
penanganan PMKS
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STRATEGI S - O
S,1,3-O,1

S,2-O,2

STRATEGI W - O

Menguatkan prosedur kerja dengan sinergi
penanganan PMKS

W,3,4-O,1

Penyediaan sarpras untuk peningkatan
penanganan PMKS dan pemberdayaan PSKS

Implementasi regulasi yang mendukung
percepatan penanganan PMKS

W,1,2-O,2

Implementasi teknologi informasi dalam
meningkatkan pelayanan PMKS
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ANCAMAN

1

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya Pemberdayaan PSKS

STRATEGI S - T

S,3 -T,1

Peningkatan SDM dalam penanganan PMKS dan
teknologi untuk percepatan pelayanan PMKS

2

Adanya persepsi masyarakat tentang sulit /
mahalnya penanganan PMKS

3

Adanya potensi penyimpangan dana dan manfaat
dalam Penanganan PMKS
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STRATEGI W - T

W,4-T,1,3

Meningkatkan penggunaan teknologi informasi
dalam memberikan pelayanan PMKS dan PSKS

S,1-T,2

Implementasi regulasi yang mendukung
peningkatan Pemberdayaan PSKS dan
pelayanan PMKS

W,1,2-T,2

Meningkatkan sarana prasarana melalui
Rehabilitasi dan Perlindungan sosial dengan
Implementasi Teknologi informasi

S,2-T,3

Penguatan komitmen aparatur dan masyarakat
dalam penyaluran dana dan manfaat untuk
penanganan PMKS

W,3-T,1,3

Meningkatkan disipllin dan prosedur kerja pada
SDM untuk meningkatkan pelayanan
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5. Menetapkan strategi dari hasil analisa TOWS
Terdapat empat kwadran strategi yang masing masing telah ditemukan
langkahnya dalam kwadran yang berbeda dengan delapan strategi yaitu :
A. Kombinasi S-O Kwadran Progresif rekomendasi strateginya adalah
a. Menguatkan prosedur kerja dengan sinergi penanganan PMKS
b. Implementasi regulasi yang mendukung percepatan penanganan
PMKS

B. Kombinasi S-T Kwdaran Diversifiasi rekomendasi strateginya adalah :
a. Peningkatan SDM dalam penanganan PMKS dan teknologi untuk
percepatan pelayanan PMKS
b. Implementasi

regulasi

yang

mendukung

peningkatan

Pemberdayaan PSKS dan pelayanan PMKS
c. Penguatan komitmen aparatur dan masyarakat dalam penyaluran
dana dan manfaat untuk penanganan PMKS

C. Kombinasi W-O kwadran Stabilitas rekomendasinya adalah :
a. Penyediaan sarpras untuk peningkatan penanganan PMKS dan
pemberdayaan PSKS
b. Implementasi teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan
PMKS

D. Kombinasi W-T kwadran Survival rekomendasinya adalah :

a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan
pelayanan PMKS dan PSKS

b. Meningkatkan

sarana

prasarana

melalui

Rehabilitasi

dan

Perlindungan sosial dengan Implementasi Teknologi informasi

c. Meningkatkan disipllin dan prosedur kerja pada SDM untuk
meningkatkan pelayanan
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
3.1

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

3.1.1 Identifikasi

Permasalahan

Penanganan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu tata kehidupan dan
penghidupan sosial, materi maupun spiritual yanng diliputi oleh rasa
keselamatan,

kesusilaan

dan

ketentraman

lahir

batin,

yang

memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaikbaiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi
hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai Pancasila.
Tercapainya suatu kesejahteraan sosial merupakan hal yang akan selalu
diidam-idamkan oleh setiap insan karena melalui kesejahteraan sosial
maka seiap warga negara akan dilputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan,
dan ketentraman lahir batin dan memungkinkan dirinya untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya
bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarga serta masyarakat.
Proses pemenuhan kesejahteraan sosial ini akan selalu menjadi tantangan
karena

masih

banyak

terdapat

masalah-masalah

yang

berakitan

dengannya dan akan terus tumbuhnya komponen-komponen masyarakat
yang akan terus menjadi sasaran upaya pemenuhan kesejahteraan sosial
ini, yaitu mereka yang dianggap sama sekali tidak sejahtera secara sosial
dan dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS). Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh
berbagai pemangku kepentingan telah meningkat cukup berarti dari waktu
ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari
yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh
RA Renstra Dinas Sosial Kota Serang 2019-2023

IV - 53

lebih besar baik dari segi jumlah maupun sebarannya, dibandingkan
dengan sumber daya yang tersedia dan intervensi yang telah dilakukan.
Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih
banyaknya

yang

belum

sepenuhnya

terselesaikan

sejalan

dengan

dinamika sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka penanganan
masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan
sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan,
agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan
pelayanan dapat diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor
11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial yang mengamanatkan agar
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan
kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan
rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.
Maka dari itulah usaha penanganan kesejahteraan sosial menjadi penting
untuk dilakukan untuk mengatasi masalah PMKS tersebut dalam rangka
menciptakan suatu tatanan kehidupan yang aman, tentram dan damai.
Melihat hal diatas maka penanganan masalah Kesejahteraan Sosial yang
sesuai dengan situasi dan kondisi Kota Tasikmalaya sangat diperlukan.
Blumer (1971) dan Thompson (1988) mengatakan bahwa yang dimaksud
dengan masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirumuskan atau
dinyatakan oleh suatu entitas yang berpengaruh yang mengancam nilainilai suatu masyarakat sehingga berdampak kepada sebagian besar
anggota masyarakat dan kondisi itu diharapkan dapat diatasi melalui
kegiatan bersama. Entitas tersebut dapat merupakan pembicaraan umum
atau menjadi topik ulasan di media massa, seperti televisi, internet, radio
dan surat kabar.
Jadi yang memutuskan bahwa sesuatu itu merupakan masalah sosial atau
bukan, adalah masyarakat yang kemudian disosialisasikan melalui suatu
entitas. Dan tingkat keparahan masalah sosial yang terjadi dapat diukur
dengan membandingkan antara sesuatu yang ideal dengan realitas yang
terjadi (Coleman dan Cresey, 1987).
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Contohnya adalah masalah kemiskinan yang dapat didefinisikan sebagai
suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat
kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan
dengan standar kehidupan yang umum berlaku di masyarakat yang
bersangkutan (Suparlan, 1984). Dan untuk memudahkan mengamati
masalah-masalah sosial, Stark (1975) membagi masalah sosial menjadi 3
macam yaitu:
1. Konflik dan kesenjangan, seperti : kemiskinan, kesenjangan,
konflik antar kelompok, pelecehan seksual dan masalah
lingkungan.
2. Perilaku menyimpang, seperti : kecanduan obat terlarang,
gangguan

mental,

kejahatan,

kenakalan

remaja

dan

kekerasan pergaulan.
3. Perkembangan manusia, seperti : masalah keluarga, usia
lanjut, kependudukan (seperti urbanisasi) dan kesehatan
seksual.
Salah satu penyebab utama timbulnya masalah sosial adalah pemenuhan
akan kebutuhan hidup (Etzioni, 1976). Artinya jika seorang anggota
masyarakat gagal

memenuhi

kebutuhan

hidupnya maka

ia akan

cenderung melakukan tindak kejahatan dan kekerasan. Dan jika hal ini
berlangsung lebih masif maka akan menyebabkan dampak yang sangat
merusak seperti kerusuhan sosial. Hal ini juga didukung oleh pendapatnya
Merton dan Nisbet (1971) bahwa masalah sosial sebagai sesuatu yang
bukan kebetulan tetapi berakar pada satu atau lebih kebutuhan
masyarakat yang terabaikan.
Dengan memperhatikan perbedaan lokasi suatu daerah, Park (1967),
menemukan bahwa angka disorganisasi sosial dan timbulnya masalah
sosial yang tinggi ada pada wilayah yang dikategorikan kumuh akibat arus
migrasi yang tinggi, dan hal ini diperkuat dengan pendapat Faris dan
Dunham (1965), bahwa tingkat masalah sosial lebih tinggi di pusat kota
secara intensitas dan frekuensi dibandingkan daerah pinggiran.
Perlu ditambahkan juga disini, bahwa masalah sosial tidak hanya karena
kesalahan struktur yang ada di dalam masyarakat atau kegagalan sistem
sosial yang berlaku namun juga dari tindakan sosial yang menyimpang
RA Renstra Dinas Sosial Kota Serang 2019-2023

IV - 55

atau yang dikenal sebagai “perilaku menyimpang” yaitu menyimpang dari
status sosialnya (Merton & Nisbet, 1961). Misalkan seseorang yang sudah
tua bertingkah laku seperti anak-anak atau orang miskin bertingkah laku
seperti orang kaya dan lainnya. Dengan demikian, seseorang itu disebut
berperilaku menyimpang karena dia dianggap gagal dalam menjalankan
kehidupannya sesuai harapan masyarakat. Namun demikian, Heraud
(1970) membedakan lagi jenis perilaku menyimpang ini, apakah secara
statistik, yaitu berlainan dengan kebanyakan perilaku masyarakat secara
umum ataukah secara medik, yang lebih menekankan kepada faktor
“nuture” atau genetis.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang,
keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan,
kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya,
sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan
sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan
tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan
sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara
mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.
Mengacu pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009, Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Banten terus menggalang kekuatan untuk menangani
PMKS. Sasaran atau objek dari program penyelenggaraan kesejahteraan
sosial ini yakni perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang
memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki
kriteria masalah sosial yakni kemiskinan, ketelantaran, kecacatan,
keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban
bencana, korban tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
Berdasarkan data yang diterima SP, sedikitnya ada 26 kategori atau jenis
PMKS yang ada di wilayah Provinsi Banten yang tercatat pada tahun 2014.
Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal
ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial.
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Dalam UU tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar
dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat
melaksanakan fungsi sosialnya.
Sementara dalam faktanya, masih begitu banyak masyarakat di Indonesia
yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga untuk
mencapai hidup layak sangat susah. Karena itu, pemerintah memiliki
kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan
sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PMKS.
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan
taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi
sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan
sosial

masyarakat

kesejahteraan

dalam

sosial;

mencegah

meningkatkan

dan

menangani

kemampuan,

masalah

kepedulian

dan

tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan
dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas
manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Sesuai

dengan

Undang-Undang

Nomor

11

Tahun

2009

tentang

Kesejahteraan Sosial kebijakan dan strategi di bidang Kesejahteraan Sosial
lebih diarahkan pada:
(1)

Rehabilitasi

sosial,

dimaksudkan

untuk

memulihkan

dan

mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial
agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara
persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun
panti sosial.
(2) Jaminan sosial, adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk
asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan
tunjangan berkelanjutan untuk:
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a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia
telantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik
dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami
masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan
dasarnya terpenuhi.
b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga
pahlawan atas jasa-jasanya. Asuransi kesejahteraan sosial
diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak
mampu membayar premi agar mampu memelihara dan
mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi
kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam
bentuk bantuan iuran oleh pemerintah.
(3) Pemberdayaan sosial dimaksud untuk:
a. memberdayakan

seseorang,

keluarga,

kelompok,

dan

masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial
agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan
sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan
kesejahteraan

sosial.

Pemberdayaan

sosial

dilakukan

melalui: peningkatan kemauan dan kemampuan; penggalian
potensi dan sumber daya; penggalian nilai-nilai dasar;
pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.
(4)

Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani

risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga,
kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat
dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui:
bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial
dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup
secara wajar.
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Advokasi

sosial

dimaksudkan

untuk

melindungi

dan

membela

seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar
haknya. Advokasi sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk
penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga
negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak,
baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bantuan hukum sebagaimana
dimaksud diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan
yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian namun
tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dengan
tujuan:
a) meningkatkan
kemampuan

kapasitas
dasar

serta

dan

mengembangkan

kemampuan

berusaha

masyarakat miskin;
b) memperkuat
pengambilan
menjamin

peran

masyarakat

keputusan

kebijakan

penghargaan,

miskin

dalam

publik

yang

perlindungan,

dan

pemenuhan hak-hak dasar;
c) Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik,
dan social yang memungkinkan masyarakat miskin
dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam
pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf
hidup secara berkelanjutan; dan
d) memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat
miskin dan rentan.
Memperhatikan hal tersebut di atas maka kebijakan pembangunan
kesejahteraan sosial diarahkan untuk :
(a) Meningkatkan dan memeratakan pelayanan sosial yang adil, dalam
arti bahwa setiap orang khususnya penyandang masalah kesejahteraan
sosial berhak memperoleh pelayanan sosial.
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(b) Meningkatkan profesionalisme SDM kesejahteraan sosial berbasis
pekerjaan sosial dalam penanganan masalah dan potensi kesejahteraan
sosial.
(c)

Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan social

dalam

hal

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan serta koordinasi.
(d)

Menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan dan

pengembangan

peran

serta

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial.
(e)

Mendukung

terlaksananya

kebijakan

desentralisasi

dalam

penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan berdasarkan
keberagaman dan keunikan nilai sosial budaya serta mengedepankan
potensi dan sumber sosial keluarga dan masyarakat setempat.
Strategi pembangunan kesejahteraan sosial difokuskan pada:
1. Kampanye

sosial,

yang

mengandung

makna

memberikan

pemahaman, sosialisasi, penyadaran, dan kepedulian terhadap
pelaku

pembangunan

kesejahteraan

sosial

dan

penyandang

masalah dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Kemitraan sosial, yang mengandung makna adanya kerja sama,
kepedulian, kesetaraan, kebersamaan, dan jaringan kerja yang
menumbuhkembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihakpihak yang bermitra.
3. Partisipasi sosial, yang mengandung makna adanya prakarsa dan
peranan dari penerima pelayanan dan lingkungan sosialnya dalam
pengambilan keputusan serta melakukan pilihan terbaik untuk
peningkatan kesejahteraan sosialnya.
4. Advokasi dan pendampingan sosial, yang mengandung makna
adanya upaya-upaya memberikan perlindungan, pembelaan, dan
asistensi terhadap hak-hak dasar warga masyarakat.
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Sehingga Hal penting yang perlu menjadi fokus dalam penanganan PMKS
adalah :
1. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial.
2. Meningkatkan rehabilitasi kesejahteraan sosial
3. Meningkatkan Data yang berhubungan dengan bidang
kesejahteraan sosial.
Pendataan calon penerima bantuan program jaminan sosial atau PMKS
harus melibatkan unsur aparatur desa dan tokoh masyarakat desa. Hal itu
dilakukan untuk meminimalisir kesalahan pendataan dan kecemburuan
sosial. Selama ini, proses pendataan PMKS by name by adress kadang
masih menuai konflik di masyarakat. Hal ini lantaran, pada saat
pendataan, tidak sepenuhnya aparatur desa dan tokoh masyarakat
dilibatkan.

3.1.2 Identifikasi Permasalahan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS)
Proses

penyelenggaraan

kesejahteraan

sosial

sesungguhnya

telah

berlangsung lama dalam masyarakat kita, bukan sebuah fenomena baru.
Tugas Pemerintah adalah mereformulasi dan mereaktualisasi nilai-nilai
luhur yang hidup di tengah masyarakat dengan beragam latar belakang
budaya, namun memiliki tujuan sama. Nilai-nilai itu membentuk jati diri
dan budaya bangsa, antara lain nilai terpenting adalah: keperintisan,
kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial. Ibarat mendirikan sebuah
rumah, inilah yang menjadi fondasi dari segenap proses penyelenggaraan
kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak boleh
dipandang sebagai aktivitas yang bersifat konsumtif belaka, namun harus
ditempatkan sebagai investasi sosial berjangka panjang berkelanjutan
yang akan menentukan eksistensi bangsa Indonesia di tengah perubahan
global.
Di atas fondasi itu diletakkan lantai dasar Sumber Daya Manusia
kesejahteraan sosial yang menjadi motor penggerak pembangunan sosial.
Sumber daya itu terdiri dari para pekerja sosial profesional, tenaga
kesejahteraan

sosial,

relawan

sosial,
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SDM

kesejahteraan sosial merupakan bagian dari Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS), yakni unsur yang paling penting karena
seluruh potensi lain tergantung dari kualitas SDM penggeraknya.
Pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM kesejahteraan social,
menjadi agenda utama. Potensi lain yang dikembangkan adalah sarana
dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, kelembagaan, organisasi
dan manajemen yang terkait dengan kesejahteraan sosial.
Apabila fondasi (nilai) dan lantai (SDM) itu terbina dengan baik, maka
pilar-pilar kokoh yang menjadi tugas pokok penyelenggara kesejahteraan
sosial yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan
perlindungan

sosial

dapat

terlaksana

dengan

baik.

Keberhasilan

penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan memberi arti bagi penurunan
angka kemiskinan. Masyarakat sering terpaku pada hasil akhir angka
kemiskinan padahal di balik itu berlangsung proses pelayanan sosial yang
berkesinambungan, memakan waktu lama dan anggaran besar.
Penyelenggaraan

kesejahteraan

sosial

dilakukan

dalam

kerangka

kebijakan yang terpadu dengan melibatkan segenap unsur pemerintah
masyarakat, dan kalangan dunia usaha di dalam maupun luar negeri.
Demi mencapai hasil optimal, intervensi kebijakan kesejahteraan sosial
dilakukan berdasarkan segmen penyandang masalah kesejahteraan sosial,
meliputi

aspek kemiskinan, kecacatan, ketunaan sosial, keterlantaran,

keterpencilan, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi
serta diskriminasi. Pada jangka waktu tertentu, bila segenap proses
penyelenggaraan

kesejahteraan

sosial

berlangsung

optimal,

maka

terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat bukan
sekadar impian.
Kesejahteraan sosial tidak hanya dambaan warga yang tergolong PMKS,
sebab seluruh warga masyarakat merasakan dampak buruk dari kehadiran
PMKS, bila tidak tertangani secara efektif. Kondisi konflik, kerawanan,
bahkan disintegrasi bangsa akan terjadi, jika agenda pelayanan dan
pemenuhan kebutuhan dasar PMKS terabaikan. Untuk itu, pemerintah
tidak akan bekerja sendirian. Berdasarkan Undang Undang Nomor 11
Tahun 2009 Kesejahteraan Sosial, masyarakat yang menginginkan
ketenteraman, kenyamanan, dan ketertiban sosial diberikan kesempatan
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seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial.
Bangunan kesejahteraan sosial dari seluruh upaya penyelenggaraan
kesejahteraan sosial di berbagai bidang dan wilayah kerja. Dalam
bangunan kesejahteraan sosial yang dicita-citakan itu seluruh warga
masyarakat akan bernaung dan berlindung, tidak

hanya PMKS.

Pemerintah bertekad membangun rumah kesejahteraan bagi seluruh
rakyat Indonesia tanpa diskriminasi.
Peran PSKS seperti TKSK, karang taruna, tenaga pendamping Jamsosratu,
tenaga PKH, mempunyai kontribusi besar dalam pelaksanaan program
kesejahteraan sosial, baik program pemerintah pusat maupun program
daerah seperti Jamsosratu. Karena itu perlu dianggarkan insentif untuk
TKSK serta dana operasional. Sementara untuk pendamping PKH, selain
mendapatkan operasional dari Kementerian Sosial perlu dialokasikan
bantuan anggaran operasional.
Perlu

pendampingan

dari

PSKS

agar

dalam

Program

bantuan

pemberdayaan bisa sampai benar-benar keluarga tersebut mandiri. Jadi
bantuan yang diberikan tidak bersifat instan, tetapi memberdayakan
keluarga miskin untuk bisa mandiri sehingga bisa keluar dari masalah
kemiskinan.
Kepedulian
masyarakat

dan
yang

rasa

kesetiakawanan

memiliki

predikat

sosial
atau

muncul

jika

menyandang

melihat
masalah

kesejahteraan social. Masyarakat yang tergabung dalam masyarakat yang
peduli pada masalah sosial, atau badan-badan didunia usaha yang peduli
sosial, dikategorikan dalam PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial).
Terdiri dari 6: pekerja sosial masyarakat, wanita pemimpin kegiatan sosial,
karang taruna, dunia usaha, LSM baik yang berbadan hukum dan yang
tidak berbadan hukum yang bergerak pada usaha kesejahteraan sosial.
Perlu adanya sinergi dengan dunia usaha terhadap dana yang dibagikan
dalam penanganan PMKS. Perlu adanya upaya agar dunia usaha,
masyarakat yang mampu untuk bersama-sama menangani masalah ini.
Kalau hal itu dioptimalkan, pemerintah propinsi dan pusat juga harus
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dilibatkan. Sinergi dana untuk bersama-sama memerangi jumlah kaum
du’afa yang berpredikat PMKS akan lebih mudah.
Tenaga yang maju didepan manjadi pelopor bagi masyarakat.
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah: warga masyarakat atau
perorangan yang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial serta
didorong oleh rasa kebersamaan, kegotong-royongan dan peduli.
PSM menjadi Tenaga yang maju didepan menjadi pelopor bagi
masyarakat, memberikan penyuluhan kepada sasaran garap kami yaitu:
tokoh masyarakat, tokoh agama, legislative dan sebagainya di beberapa
daerah untuk memahami tentang PMKS dan PSKS. Sebenarnya, kalau
PSKS itu betul-betul dioptimalkan dan kita ajak bicara akan sangat
membantu dalam penanganan PMKS. Cuma anehnya, walaupun PSKS ini
nomenklaturnya bernama Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, pada
umumnya yang bersedia menjadi PSKS itu adalah orang-orang yang tidak
mampu.
Akan lebih efektif kalau ada seorang di Kecamatan, misalnya istrinya Pak
Camat siap menjadi PSM. Kadang-kadang yang menjadi PSM atau yang
bergerak di organisasi/yayasan mengharapkan bantuan dari pemerintah.
Dalam arti, memiliki yayasan atau panti asuhan anak, tapi untuk
memberikan makan 3 kali sehari, biaya kesehatan, biaya sekolah dan
sebagainya belum mampu. Setiap tahunnya kami menangani itu selalu
mengajukan

usulan

untuk

sekian

kapasitas

anak

asuhnya

agar

mendapatkan SOSH, yaitu subsidi kebutuhan dasar dan tiap tahun rutin.
Dengan anggaran yang terbatas organisasi/yayasan akan tidak tercover
seluruhnya. Lalu kapan untuk mandiri? Inilah peran dari PSKS yang
memberikan motifasi kepada para PMKS. Ini merupakan partner untuk
bersama-sama menggalang pemberian motifasi kepada mereka.
Tiap desa idealnya ditentukan 5 orang PSM. Namun yang ingin menjadi
PSKS itu jarang dari orang-orang yang mampu, jadi hampir sama dengan
status PMKSnya (merangkap klien. Karena itulah perlu digencarkan
penyuluhan agar yang mampu seperti dari dunia usaha bisa jadi partner
dalam penanganan PMKS.
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Kerjasama dengan lembaga NGO atau yayasan juga perlu dioptimalkan,
asalkan dapat sinergi dengan program dan kegiatan yang telah disusun
pemerintah kota serang.
Perlu pula diupayakan oleh dinas social untuk merekrut pekerja sosial
melalui jalur formal dan informal. Permasalahan daya tampung tempat
rehabilitasi

juga

perlu

dilakukan

kerja

yang

terintegrasi

dengan

kelembagaan kesejahteraan sosial.
PMKS yang timbul akibat bencana dapat diberikan perlindungan sosial
cluster pertama dengan BLT, namun perlu pendampingan PSKS dalam
memulihkan kondisi korban bencana agar dapat mandiri kembali.
Gerakan mitra pada pekerja sosial terbagi menjadi 3 jenis :
1. Pekerja social yang memiliki skill yang sifatnya untuk membangun
organisasi.
2. Pekerja sosial yang memiliki kemampuan tehnis, yaitu mereka yang
memiliki skill kemampuan untuk bekerja di lapangan.
3. Pekerja social yang (benevershary), jadi mereka yang menerima
manfaat.
Pekerja social yang menerima manfaat, belum bisa disebut pejuang social,
atau mereka yang mengurusi organisasi, akan membuat kondisi rancu.
Disinilah pekerja sosial harus menemapatkan dirinya akan menjadi apa ?
Masalah dana memang dibutuhkan bagi PSKS tetapi manfaatnya adalah
berbeda. Karena dana yang dibutuhkan untuk perluasan dan percepatan,
bukan kepada keuntungan pemilik modal. Jadi perlu ketegasan apakah
kemudian berfungsi menjadi pekerja sosial atau dunia NGO. Disamping
ada juga pekerja sosial yang memanfaatkan situasi, karena sudah
memiliki keahlian. Sehingga akan mengurangi jumlah pekerja sosial di tiap
desa.
Mengenai kendala hambatan ketika bermitra dengan beberapa pemerhati
dan juga relawan yang ingin bergabung dengan Dinas Sosial, Perlu ada
pelatihan-pelatihan khusus kepada pekerjaannya. Pekerjaan yang tulus,
ikhlas

dan

harus

professionalingin

serta

berkualitas

dalam

penanganannya.
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Di lapangan dijumpai pula mereka yang menjadikan sebagai sampingan
dan sebagainya, padahal itu tidak bisa. Ada pula yang mengencorage
dampingannya untuk maju, tanpa dia harus kemudian tahu orang tahu
apa yang sudah dia perbuat. Sedangkan pekerja social adalah mereka
yang mendidikasikan waktunya, bergerak dibidang pekerjaan sosial
sebagai proses hidup, karena di sana tidak ada unsur-unsur profit
oriented.
Melalui Kabupaten/Kota perlu nanti ada seleksi. Seleksi dengan kriteria ini,
prosedur, mekanisme secara langsung. Dinsos kota serang sudah
mempercayai tapi juga diseleksi setelah akan turun bantuan.
Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat
Daerah akan dikelompokkan dalam masalah pokok dengan uraian masalah
dan akar masalah untuk mendapatkan daftar permasalahan yang
mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala
daerah, dengan tabel sebagai berikut :
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TABEL 3.1
IDENTFIKASI PERMASALAHAN
No

Masalah Pokok

Masalah

Akar Masalah
Realisasi PSKS yang dibina … Dari PSKS yang ada

MASIH RENDAHNYA
1

KUALITAS
PEMBERDAYAAN PSKS

BELUM OPTIMALNYA
PEMBINAAN PSKS

Realisasi Aksi Pembinaan K3KRS .. Dari yang rencana aksi yang dibuat
Realisasi PSKS yang diberdayakan … Dari Potensi PSKS yang ada
Realisasi Penanganan Masyarakat Miskin Kota .. Dari data keluarga miskin

MASIH KURANGNYA
MASIH RENDAHNYA
2

KUALITAS

PEMBERDAYAAN FAKIR

Lingkungan Sosial yang tertata .. Dari lingkungan Sosial yang harus ditata

MISKIN
Pemetaan wilayah keluarga miskin … Dari Data kemiskinan Kota

PENANGANAN PMKS
BELUM OPTIMALNYA
PEMBERDAYAAN PADA
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Penataan Rehabilitasi Anak … Dari rencana yang dibuat
Penataan Rehabilitasi Lanjut Usia … Dari rencana yang dibuat
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REHABILITASI SOSIAL

Penataan Rehabilitasi Disabilitas … Dari rencana yang dibuat
Penataan Rehabilitasi Tuna Sosial … Dari rencana yang dibuat
Penataan Rehabilitasi Napza/ Perdagangan Orang … Dari rencana yang dibuat

Penanganan Korban bencana (Alam dan Sosial) .. Dari yang harus ditangani
BELUM OPTIMALNYA
PERLINDUNGAN DAN

Keluarga yang terlayani jaminan sosial … Dari keseluruhan Data kota

JAMINAN SOSIAL
Tata kelola Data kemiskinan skala kota … Dari potensi PMKS dan PSKS
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TABEL 3.2
DAFTAR PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

DAFTAR PERMASALAHAN
1

Realisasi PSKS yang dibina … Dari PSKS yang ada

2

Realisasi Aksi Pembinaan K3KRS .. Dari yang rencana aksi yang dibuat

3

Realisasi PSKS yang diberdayakan … Dari Potensi PSKS yang ada

4

Realisasi Penanganan Masyarakat Miskin Kota .. Dari data keluarga miskin

5

Lingkungan Sosial yang tertata .. Dari lingkungan Sosial yang harus ditata

6

Pemetaan wilayah keluarga miskin … Dari Data kemiskinan Kota

7

Penataan Rehabilitasi Anak … Dari rencana yang dibuat

8

Penataan Rehabilitasi Lanjut Usia … Dari rencana yang dibuat

9

Penataan Rehabilitasi Disabilitas … Dari rencana yang dibuat

10

Penataan Rehabilitasi Tuna Sosial … Dari rencana yang dibuat
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11

Penataan Rehabilitasi Napza/ Perdagangan Orang … Dari rencana yang dibuat

12

Penanganan Korban bencana (Alam dan Sosial) .. Dari yang harus ditangani

13

Keluarga yang terlayani jaminan sosial … Dari keseluruhan data Keluarga kota

14

Tata kelola Data kemiskinan skala kota … Dari potensi PMKS dan PSKS
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3.2

TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1

VISI
TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA

KOTA PERADABAN dimaknai sebagai Civil Siciety yaitu kondisi
pemerintahan dan masyarakat Kota Serang yang berciri :
1.

Adanya toleransi (tenggang rasa) untuk tujuan kerukunan dan
kedamaian;

2.

Adanya pluralism yaitu sikap yang mau menerima dengan tulus
ikhlas suatu kondisi warga Kota Serang yang majemuk.

3.

Adanya

keadilan

sosial,

bermakna

setiap

warga

negara

mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang dalam
kehidupan

sosial,

terjamin

keadilan

untuk

memperoleh

pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang layak;
4.

Adanya partisipasi sosial, yaitu setiap warga negara berhak dan
berkewajiban untuk ikut serta dalam berpolitik dengan rasa
tanggung jawab secara bersih tanpa adanya paksaan atau
intimidasi dari pihak manapun;

5.

Adanya demokratisasi yaitu sebuah proses dalam menegakkan
prinsip-prinsip demokrasi demi terciptanya warga Kota Serang
yang menjunjung tinggi azas-azas demokrasi;

6.

Adanya supremasi hukum, ditandai penegakan hukum yang
seadil-adilnya terhadap warga Kota Serang tanpa pandang bulu,
tidak tumpul ke atas tajam ke bawah;

7.

Tersedianya ruang bebas publik, sebagai tempat bagi warga
Kota Serang untuk melakukan aktivitas publiknya secara bebas
dan bertanggung jawab seperti dalam hal berorganisasi,
berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat termasuk
mempublikasikannya kepada publik tanpa adanya tekanan dari
pihak manapun.
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KOTA

BERDAYA

bermakna

Kota

Serang

mampu

menunjukkan

keunggulan berkomparasi dan berkompetisi diberbagai bidang
kehidupan. Kota Serang akan menjadi Kota Peradaban yang
didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan
tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota
Serang
KOTA BERBUDAYA merupakan setiap perilaku kehidupan masyarakat
yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi,
kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat
serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang
diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas pada
penyelenggaraan

pemerintahan

dan

program

pelaksanaan

pembangunan
Visi tersebut mengandung pengertian bahwa selama tahun 2019 hingga
2023 Kota Serang diharapkan menjadi kota yang dihuni oleh masyarakat
yang

senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etos kerja, tata

cara, adat istiadat, tradisi, norma kearifan lokal yang hidup dan
berkembang dan diyakini sebagai nilai-nilai yang luhur yang diwujudkan
dalam perilaku interaksi sosial serta

sadar menggunakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,
sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang
teratur, sejahtera dan didukung oleh aktivitas ekonomi utama berupa
perdagangan, jasa, industri pengolahan, pertanian, perikanan dan
pariwisata serta ditunjang oleh standar pelayanan kota berskala
metropolitan yang mampu melayani seluruh aktivitas masyarakat kota
dan daerah hinterland-nya dengan aman, tentram, nyaman, lancar, asri,
sehat dan berkelanjutan.
Melalui

keberdayaan

dan

kebudayaan,

diharapkan

kesejahteraan

masyarakat Kota Serang akan semakin meningkat melalui pemenuhan
kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan
prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota
Serang tersebut tercermin melalui peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi, serta penurunan angka
kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.
Dalam rangka mewujudkan visi diperlukan semangat baru dalam
pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar bangsa
Indonesia

dan

masyarakat

Kota

Serang

khususnya,

yakni

kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan:
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“Aje Kendor Membangun Serang”
Makna slogan Aje Kendor Membangun Serang diartikan satu sikap yang
terwujud

dalam

bentuk

inisiatif

dan

penuh

semangat

untuk

menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota
Serang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan
kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini
akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga
kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota
dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.
Untuk memberikan arahan dalam pencapaian visi, maka visi dijabarkan ke
dalam fokus kerja yang disebut dengan Peradaban, yang merupakan
akronim dari :
Kota Serang yang Partisipatif adalah kondisi terwujudnya kesatuan
pola pikir dan pola tindak dilandasi sikap kebersamaan untuk
menyelenggarakan

tugas

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan Kota Serang secara baik, benar, dan bertanggung
jawab oleh Pemerintah Kota Serang, dunia usaha, dan Warga Kota
Serang sehingga terwujud kepemerintahan yang baik dan Pemerintah
yang Bersih (Good Governance dan Clean Government).
Kota Serang yang Edukatif dimaknai sebagai peningkatan kualitas
kehidupan pendidikan dan kependidikan warga Kota Serang secara
lebih adil dan merata sehingga memiliki kecerdasan yang memadai,
mampu mengatasi masalah pribadi dan sosial dan menggambarkan
kemajuan yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam
kelembagaan,

pranata-pranata,

dan

nilai-nilai

yang

mendasari

kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan
keamanan.
Kota Serang yang Religius dimaknai sebagai kondisi warga Kota
Serang yang konsisten mematuhi pesan nabi dan pemimpin yang taat
pada nilai ketauhidan, yaitu mematuhi pesan agama dan berpegang
teguh pada nilai-nilai moral Bangsa Indonesia sehingga dapat dicapai
kemakmuran dunia dan akhirat yang hakiki.
Kota

Serang

yang

Akuntabel

adalah

kondisi

kebudayaan

pemerintahan dan warga Kota Serang yang bertanggung jawab
terhadap apa yang harus dan akan dilakukan sesuai peran masingmasing serta siap menerima resiko atas perbuatannya sehingga
terwujud karakter setiap warga masyarakat Kota Serang, aparatur sipil
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negara, aparatur pemerintahan negara Republik Indonesia di Kota
Serang yang lainnya bertanggung jawab terhadap diri sendiri,
lingkungan alam dan sosial, serta terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.
Kota Serang yang berDAya saing adalah suatu kondisi lingkungan
institusi dan masyarakat Kota Serang yang memiliki keunggulan
comparative (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif
(competitive advantage) dalam adaptasi menghadapi tantangan dan
memanfaatkan peluang perkembangan dunia global, pemberlakuan
MEA, dan Nasional.
Kota Serang yang berBudaya adalah kondisi lingkungan fisik kota dan
lingkungan warga Kota Serang yang tertata, teratur, rapih, indah, taat
azas dan tata aturan berdasarkan kesadaran akal sehat sehingga
tercipta budaya dan kebudayaan yang melekat pada setiap warga
negara dan tercipta hubungan harmonis dalam bermasyarakat,
berbangsa, bernegara dan beragama.
Kota Serang yang Aman dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang
yang tidak terganggu oleh sikap dan perbuatan yang dapat merugikan
secara fisik dan psikis sehingga bebas untuk beraktifitas memenuhi
kebutuhan dalam berbagai aspek (self-help) secara bertanggung
jawab, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan
masalahnya, dan mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya
pembangunan

dan

tantangan

zaman

secara

otonom

dengan

mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.
Kota Serang yang Nyaman adalah suatu keadaan kehidupan warga
Kota Serang telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia meliputi
ketentraman (suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari
hari) dan kelegaan (karena terpenuhinya kebutuhan sehari hari) serta
transcendental (keadaan yang melampaui pengalaman biasa dan
penjelasan ilmiah).
Dalam melaksanakan visi tersebut didukung potensi yang ada di Kota
Serang, yaitu :
POTENSI PERDAGANGAN DAN JASA merupakan manifestasi dari
komitmen dan upaya untuk merevitalisasi sektor perdagangan dan jasa
yang secara historis pernah tumbuh dan berkembang hingga pada
skala mancanegara dengan Pelabuhan Karangantu sebagai Bandar
utama sekaligus titik pertumbuhannya. Posisi Kota Serang yang
berdekatan dengan pintu masuk dan keluar Pulau Jawa menuju Pulau
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Sumatera, potensi pengembangan kawasan industri padat modal dan
berskala besar di wilayah Kota Cilegon, serta potensi berkembang
pesatnya perdagangan skala besar di Tangerang dan sekitarnya, maka
Kota

Serang memiliki

kesempatan

untuk menjadi

titik simpul

pertukaran barang dan jasa bagi wilayah-wilayah titik pertumbuhan
yang ada di sekitarnya tersebut. Berkembangnya permukiman di Kota
Serang saat ini merupakan dampak dari perkembangan perekonomian
di titik-titik pertumbuhan dimaksud, yang dapat menjadi indikasi
potensial bagi tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa di masa
depan.
POTENSI PERTANIAN masih relevan untuk ditawarkan sebagai visi
mengingat bahwa transformasi kota yang baik haruslah
berjalan secara alamiah sehingga masyarakat pun dapat
ikut beradaptasi dan bertransformasi seiring dengan
perkembangan

kota.

Dalam

konteks

inilah

maka

mendayagunakan potensi pertanian (dalam arti luas) yang
secara alamiah mengkonstruksi karakteristik fisiologis Kota
Serang adalah sebuah pilihan strategis yang memiliki nilai
aksiologis tinggi yang dalam jangka menengah dapat
menyelamatkan sebagian besar masyarakat Kota Serang
yang masih sangat bergantung pada sektor agraris
(pertanian,

perkebunan,

kehutanan)

dan

maritim

(perikanan tangkap dan budidaya), yang pada kedua
sektor ini umumnya menjadi kantung-kantung kemiskinan.
Kedua, mendayagunakan potensi alamiah yang dimiliki di
kedua sektor tersebut guna menyerap tenaga kerja
dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah yang masih
banyak terdapat di Kota Serang saat ini. Dan Ketiga, dapat
menyelamatkan ekologi Kota Serang yang lebih memiliki
nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi dalam konteks
ekologis

sebagai

kondisi

alamiahnya

ketimbang

didayagunakan sebagai kawasan untuk aktivitas ekonomi
sektor sekunder. Dengan demikian sejumlah wilayah
persawahan produktif dapat diselamatkan dari alih fungsi
lahan yang cenderung tak terkendali. Dalam jangka
menengah,

revitalisasi

pertanian

ini

juga

dapat

berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan
Kota Serang sehingga dapat mengurangi dampak dari
fluktuasi

ekonomi
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kebutuhan primer masyarakat Kota Serang. Hal ini juga
sejalan dengan nawa cita yang ketujuh yaitu mewujudkan
kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik melalui upaya memperkokoh
swasembada pangan untuk mewujudkan kemandirian
ekonomi Kota Serang.
POTENSI BUDAYA merupakan manifestasi dari komitmen dan upaya
untuk: (1) membina dan mengembangkan nilai-nilai
kearifan lokal yang terkandung dalam kebudayaan daerah
untuk direvitalisasi sebagai jatidiri kota dan masyarakat
Kota Serang sehingga dapat mewarnai segenap aktivitas
dan kehidupan masyarakat sehari-hari, serta mewarnai
kehidupan pemerintahan daerah; (2) merevitalisasi nilainilai historis Kesultanan Islam Banten yang situsnya
berada di wilayah Kota Serang. Upaya revitalisasi itu
ditransformasikan pada aktivitas ekonomi kreatif di sektor
pariwisata sehingga memiliki dampak ekonomi yang tinggi
terhadap

kesejahteraan

masyarakat

Kota

Serang.

Eksistensi Kota Serang saat ini sebagai destinasi wisata
reliji berskala nasional merupakan potensi yang dapat
terus dikembangkan di masa depan; (3) melihara dan
mengembangkan potensi seni dan budaya daerah untuk
didayagunakan

nilai

ekonominya

bagi

kesejahteraan

masyarakat, baik melalui peningkatan ekonomi kreatif
maupun pengembangan potensi pariwisata sejarah, seni
budaya, dan reliji yang telah mulai tumbuh saat ini.
3.2.2

MISI
1. MENGUATKAN PERADABAN BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN;
2. MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN
LINGKUNGAN;
3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING;
4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK;
Oleh karenanya Dinas Sosial Kota Serang berkewajiban untuk menjalankan
komitmen

Walikota

terpilih

yang

mengacu

pada

Visi

Kota

Serang

“TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA”
:
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Pada MISI KETIGA (3) yaitu : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING
Selanjutnya Dinas Sosial Kota Serang dalam operasionalnya akan selalu mengacu
kepada

rencana

strategis

dengan

mengarahkan

segenap

potensi

dan

sumberdaya yang ada, baik sumber daya manusia maupun pendukung lainnya
yang tentunya memperhatikan akan kekuatan dan kelemahan yang akan dimuat
dalam RENSTRA Dinas Sosial Kota Serang Tahun berjalan.
Sebagai pelaksana Pemerintah Daerah Kota Serang di bidang Pembinaan,
Rehabilitasi dan Jaminan Sosial dalam menjalankan kegiatan dan programnya
akan selalu berlandaskan kepada Misi Kota Serang sebagai arah dan tuntunan
untuk mencapai tujuan Kota Serang sebagai penjabaran Visi Kepala Daerah yang
terpilih.

3.3

TELAAH RENSTRA KEMENTRIAN SOSIAL DAN DINAS SOSIAL PROPINSI
BANTEN
Dalam penyusunan suatu rencana pembangunan tentu dibutuhkan sinkronisasi di
berbagai aspek, misalnya aspek waktu, aspek kesesuaian dengan Program
Vertikal maupun Horizontal serta kesesuaian dengan kaidah lainnya. Rencana
Strategis DInas Sosial Kota Serang mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian
Sosial RI, Visi ini mengacu pada visi pembangunan nasional yaitu :
VISI

:

“Terwujudnya

Indonesia

yang

Berdaulat,

Mandiri,

dan

Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”
Visi ini mencerminkan kebulatan tekad dalam melaksanakan fungsi dan tanggung
jawab dalam penanganan masalah sosial, untuk mendukung terlaksananya Visi
tersebut Kementrian Sosial mengambil tanggung jawab pada misi ke-4
pembangunan nasional yaitu :

Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera.
Hal tersebut searah dengan Kebijakan Dinas Sosial (DINSOS) Pemerintah
Provinsi Banten melalui perumusan Visi dan Misi yang sejalan dengan
Kementrian Sosial RI dengan rumusan visi mengacu pada visi misi gubernur
terpilih, yaitu :
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VISI “ BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN
BERAKHLAKUL KARIMAH “
Adapun Misi DINSOS Provinsi Banten mengambil pada misi ke-5 sebagai berikut :
Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
Dengan

Tujuan;

Meningkatkan

perekonomian

banten

melalui

kualitas

pengelolaan keuangan, Kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber
daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan.
Serta Sasaran; Menurunnya PMKS.
Dengan demikian Dinas Sosial Kota Serang dalam menyusun Rencana Strategis
tahun 2019-2023 secara substansi menselaraskan/ mensinkronkan dengan Visi
dan Misi serta arah kebijakan dan strategis renstra Kementrian Sosial dan Dinas
Sosial Provinsi Banten.
Sedangkan Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
pada Urusan Penanganan PMKS dan Pemberdayaan PSKS dapat dirumuskan
sebagai berikut:
Faktor Penghambat Pelayanan PMKS dan PSKS :
1. Kurangnya Kapasitas dan Kapabilitas kelembagaan DINSOS dalam
melihat tuntutan Penanganan masalah PMKS dan Pemberdayaan PSKS
2. Terbatasnya anggaran dalam pengembangan sarana prasarana K3KRS
3. Kurangnya peran aktif masyarakat dalam pemberdayaan PSKS
4. Belum adanya sinergitas dalam Penanganan Masalah PMKS
5. Kurangnya kesadaran bersama dalam mencegah terjadinya permasalahan
sosial
Faktor Pendorong Pelayanan PMKS dan PSKS :
1. Dukungan regulasi dalam penanganan PMKS dan pemberdayaan PSKS
2. Dukungan masyarakat dalam Rehabilitasi PMKS
3. Dukungan struktur terhadap Penanganan masyarakat miskin perkotaan
4. Dukungan mitra strategis dalam penyelenggaraan kegiatan sosial
3.4

TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS
Penanganan PMKS dan Pemberdayaan PSKS telah diatur terinci dalam program
dan kegiatan pada Dinas Sosial yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Serang.
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Sedangkan dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 disebutkan bahwa KLHS
merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,
rencana, dan/atau program.
Belum adanya program di Dinas Sosial yang terkait langsung dengan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis, namun demikian apabila ada program/kegiatan
yang

berkaitan

dengan

lingkungan

hidup

maka

pelaksanaannya

akan

berpedoman pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Serang.

3.5

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam penentuan isu strategis ini, DINSOS Kota Serang melihat dari berbagai sisi
baik di internal ataupun eksternal dimana isu-isu ini digolongkan berdasarkan
kebutuhan organisasi untuk menjadikan DINSOS Kota Serang lebih baik. Sisi
eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan isu strategis adalah :
1. Isu Strategis RPJPD 2008-2025, pada isu strategis ke-DUA tentang
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Kesejahteraan Masyarakat
dengan Permasalahan pokok : Perlindungan dan pemberdayaan penyandang
masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
2. Isu Strategis RPJMD Propinsi Banten, ada pada Isu strategis ke-tiga tentang
Kemiskinan dan pengangguran.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas
Sosial dimasa datang. Identifikasi isu strategis pada pelayanan Dinas Sosial
dilakukan dengan menggunakan metode diskusi dan FGD. Adapun daftar isu
strategis yang dihasilkan dari diskusi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Penanganan Keluarga Miskin Perkotaan
2. Pembinaan dan Pengembangan PSKS
3. Peningkatan Penanganan PMKS dan Pemberdayaan PSKS
4. Peningkatan kualitas Layanan PMKS dan PSKS
5. Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial
6. Peningkatan Data/ Informasi PMKS dan PSKS
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Penentuan isu strategis merupakan hasil identifikasi masalah yang dihadapi
dalam Penanganan PMKS dan Pemberdayaan PSKS. Dengan menganalisa Daftar
Permasalahan, Isu Strategis RPJPD 2008-2025 dan Isu Strategis RPJMD Propinsi
Banten serta faktor Penghambat dan Pendorong Urusan Sosial, maka dapat
dirumuskan isu strategis Dinas Sosial, Maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :
TABEL 3.3

Aspek Isu Strategis
NO

ISU STRATEGIS

ASPEK TERKAIT
Peningkatan Data dan Informasi
Kemiskinan Kota
Peningkatan Kualitas Rehabilitasi
Sosial

1

Peningkatan Kualitas
Penanganan PMKS

Penanganan Korban Bencana Alam dan
Sosial
Peningkatan Kualitas Jaminan Sosial
Peningkatan Layanan Perlindungan
Sosial
Pembinaan PSKS dan K3KRS

2

Peningkatan Kualitas
Pemberdayaan PSKS

Peningkatan Kualitas Pemberdayaan
PSKS
Peningkatan Data dan Informasi PSKS

Isu strategis digolongkan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk menjadikan
DINSOS Kota Serang lebih baik. Untuk itu diperlukan langkah – langkah sebagai
berikut :

a. Meningkatkan Penanganan PMKS melalui Perlindungan dan Rehabilitasi
Sosial

disertai

dengan

Profesionalitas,

Pendayagunaan

SDM

kesejahteraan sosial (PSKS) dan Pengembangan Iptek. Ukuran ataupun
indikator atas profesionalisme adalah bagaimana pelaksanaan dilapangan
ataupun pekerjaan sesuai standar prosedur kerja yang telah ditetapkan.
Kredibilitas dari DINSOS Kota Serang sendiri sebagai sebuah lembaga
dituntut untuk dapat bekerja secara profesional adalah sebuah keharusan
untuk mendapatkan kepercayaan dari publik, karena sifat dan pekerjaan
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dari DINSOS

ini adalah pelayanan publik. Profesionalisme ini sangat

tergantung dari pendayagunaan dan pengoptimalisasian pegawai di
lingkungan DINSOS Kota Serang dalam menjalankan fungsi dan
tugasnya. Peningkatan dalam pembaharuan (updating) data PMKS
harus diselaraskan dengan baik. Oleh karenanya pendayagunaan SDM
kesejahteraan sosial dengan perkembangan iptek haruslah sejalan dan
selaras guna mendukung pada program profesionalisme itu sendiri.

b. Meningkatkan

Pemberdayaan

PSKS

melalui

Pembinaan

dan

peningkatan kompetensi SDM kesejahteraan sosial. Potensi lain
yang perlu dikembangkan adalah sarana dan prasarana, ilmu
pengetahuan

dan

teknologi,

kelembagaan,

organisasi

dan

manajemen yang terkait dengan kesejahteraan sosial. Dengan
fondasi (nilai) dan lantai (SDM) itu terbina dengan baik, maka pilarpilar

kokoh

yang

menjadi

tugas

pokok

penyelenggara

kesejahteraan sosial yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dapat terlaksana
dengan baik. Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
akan memberi arti bagi penurunan angka kemiskinan.
Untuk meningkatkan kualitas pekerja sosial diperlukan pelatihan
khusus

pada

pekerjaannya.

Fungsi

pekerja

sosial

sebagai

pendamping PMKS akan menjadi penting, karena keberhasilan
tugas

pendampingan

akan

meningkatkan

kemandirian

dan

menurunkan jumlah PMKS.
Dalam hal pemberdayaan PSKS perlu ditingkatkan kepedulian dan
rasa Kesetiakawanan di lingkungan masyarakat. Agar timbul
sinergitas dalam penanganan masalah PMKS.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Pernyataan atau arti kata tujuan sesungguhnya merupakan suatu
keterangan yang memperjelas ataupun mengarahkan dalam rumusan
yang telah ditetapkan pada Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Serang. Isi dari
tujuan harus dapat memprediksi atau memperkirakaan kondisi atau
capaian yang akan datang untuk dicapai. Pernyataan tujuan harus
sederhana, spesifik, memiliki sasaran dan mencakup isu-isu utama di
dalam tubuh Dinas Sosial Kota Serang saat ini.
Sasaran merupakan bagian utama dari tujuan yang lebih spesifik dan
terukur. Oleh sebab itu dalam menentukan sasaran seyogyanya harus
dapat

menerangkan

apa

yang

ada

di

kata

tujuan

dan

mengoperasionalkannya pada sesuatu yang terukur. Pernyataan sasaran
harus sederhana dan mencakup sub issue sehingga setiap aspek utama
pada tujuan dapat tercapai.
Merujuk pada kerangka pemahaman Rencana pembangunan jangka
panjang Nasional (RPJPN 2005–2025), Rencana Pembangunan Jangka
Panjang

Daerah,

RPJPD

Provinsi

Banten

2005-2025

serta

mengakselerasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah
Nasional (RPJMN 2015-2019) serta mempertimbangkan perkembangan
lingkungan

strategis,

kearifan

lokal

dan

nilai

peradaban

dalam

implementasinya, maka perlu diwujudkan suatu kondisi masyarakat yang
dinamis, masyarakat yang maju dan berdaya saing yang dirumuskan
kedalam Tujuan dan Sasaran Daerah yang menggambarkan arah
pembangunan dan kondisi masa depan.
Untuk mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Daerah Kota Serang
2019-2023, maka perlu diperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan
Sasaran Renstra Dinas Sosial. Tujuan dan Sasaran Daerah Kota Serang
2019-2023 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh
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Dinas Sosial ada pada misi ke-3 yaitu “Meningkatkan Perekonomian
Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berdaya Saing” .
Misi ke-3 ini memiliki penjabaran sebagai berikut :
Tujuan daerah :
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan
berkeadilan
o INDEKS DAYA BELI
Sasaran Daerah :
Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan PMKS
o CAPAIAN PMKS YANG BERHASIL DALAM PEMBERDAYAAN

Tujuan Renstra : Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan PMKS
Indikator

Tujuan

>

Capaian

PMKS

yang

Berhasil

dalam

Pemberdayaan
Sasaran Renstra : Meningkatnya PMKS yang mendapat pemberdayaan
dan bantuan sosial
Indikator Sasaran :


Persentase PMKS yang mendapat pemberdayaan dan bantuan
sosial

Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
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TUJUAN DAN SASARAN

DAERAH

RENSTRA

1

Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi
daerah yang
berkualitas
dan
berkeadilan

2

Meningkatnya
penanganan
dan
pemberdayaan
PMKS

3

Meningkatnya
penanganan
dan
pemberdayaan
PMKS

SATUAN

TUJUAN DAN SASARAN

INDIKATOR

AWAL
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2023

6

7

8

9

10

11

12

13

INDEKS DAYA BELI

Ktgr

C

C

C

B

B

B

B

CAPAIAN PMKS YANG
BERHASIL DALAM
PEMBERDAYAAN

Poin

51

52

53

53

53

53

53

CAPAIAN PMKS YANG
BERHASIL DALAM
PEMBERDAYAAN

Poin

50

51

52

53

53

53

53

Persentase PMKS yang
mendapat
pemberdayaan dan
bantuan sosial

Poin

51

53,0

53,5

54,6

56,6

56,5

56,5

(IMPACK)
4

Meningkatnya
PMKS yang
mendapat
pemberdayaan
dan bantuan
sosial

5

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

AKHIR

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perencanaan ataupun proses perencanaan yang telah disusun tentunya harus
memiliki strategi sebagai aplikasi langsung di lapangan. Strategi ini kemudian
diperkuat dengan kebijakan yang diambil oleh organisasi tersebut sebagai
langkah penguatan terhadap Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Baik penetapan
strategi maupun kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Serang akan
mempertimbangkan keadaan baik Internal ataupun Eksternal.
Strategi dan arah kebijakan merupakan derivasi dari tujuan dan sasaran
dalam RPJMD. Strategi memuat rumusan tindak yang lebih taktis dan
pragmatis

dalam menerjemahkan sasaran dalam RPJMD. Sementara arah

kebijakan memuat panduan tindak yang lebih konkret yang pada akhirnya
menjadi

dasar

penyusunan

program

dan kegiatan.

Arah kebijakan juga

merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk
masukan, proses, keluaran, hasil dan/ atau dampak yang menggambarkan
tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.
Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menyebutkan bahwa Strategi adalah langkah
berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat
Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan
kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang
dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
Dengan demikian tujuan dan sasaran daerah harus menunjukkan relevansi dan
konsistensi dengan pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan, termasuk
tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat
pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten
dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam perumusan
strategi dan arah kebijakan tersebut.
Berikut tabel 5.1 yang menunjukkan keterhubungan tujuan, sasaran, strategi dan
arah kebijakan :

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan

Visi
Misi 3

Tujuan
Meningkatnya
penanganan dan
pemberdayaan
PMKS

TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING

Sasaran
Meningkatnya
PMKS yang
mendapat
pemberdayaan
dan bantuan
sosial

Strategi
Penanganan sosial,
masyarakat miskin dan
pengangguran melalui
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial,
Penanganan Fakir
Miskin, Rehabilitasi
Sosial, Perlindungan
dan Jaminan Sosial
untuk meningkatkan
keberdayaan PMKS

Arah Kebijakan
Tahun ke-1

Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5

Mempersiapkan
data dan rencana
Keluarga Miskin
yang
diberdayakan
melalui
Pemetaan
wilayah,
Penataan
Lingkungan
Sosial dan
Fasilitasi masalah
untuk
meningkatkan
kualitas
Penanganan
PMKS

Menguatkan
proses Keluarga
Miskin yang
diberdayakan
melalui
Pemetaan
wilayah,
Penataan
Lingkungan
Sosial dan
Fasilitasi masalah
untuk
meningkatkan
kualitas
Penanganan
PMKS

Mengoptimalkan
Keluarga Miskin
yang
diberdayakan
melalui
Pemetaan
wilayah,
Penataan
Lingkungan
Sosial dan
Fasilitasi masalah
untuk
meningkatkan
kualitas
Penanganan
PMKS

Pencapaian
kinerja Keluarga
Miskin yang
diberdayakan
melalui
Pemetaan
wilayah,
Penataan
Lingkungan
Sosial dan
Fasilitasi masalah
untuk
meningkatkan
kualitas
Penanganan
PMKS

Pencapaian
kinerja Keluarga
Miskin yang
diberdayakan
melalui
Pemetaan
wilayah,
Penataan
Lingkungan
Sosial dan
Fasilitasi masalah
untuk
meningkatkan
kualitas
Penanganan
PMKS

Mempersiapkan
data dan rencana
PMKS yang
diberdayakan
melalui
Rehabilitasi Anak,
Lansia,
Disabilitas, Tuna
Sosial, Napza dan
Perdagangan
orang untuk
meningkatkan
kualitas
Penanganan
PMKS
Mempersiapkan
data dan rencana
Layanan
Perlindungan dan
Jaminan Sosial
melalui
Perlindungan
Korban Bencana
Alam dan Sosial
serta jaminan
sosial keluarga
untuk
meningkatkan
kualitas
Penanganan
PMKS

Menguatkan
proses PMKS
yang
diberdayakan
melalui
Rehabilitasi Anak,
Lansia,
Disabilitas, Tuna
Sosial, Napza dan
Perdagangan
orang untuk
meningkatkan
kualitas
Penanganan
PMKS
Menguatkan
Proses Layanan
Perlindungan dan
Jaminan Sosial
melalui
Perlindungan
Korban Bencana
Alam dan Sosial
serta jaminan
sosial keluarga
untuk
meningkatkan
kualitas
Penanganan
PMKS

Mengoptimalkan
PMKS yang
diberdayakan
melalui
Rehabilitasi Anak,
Lansia,
Disabilitas, Tuna
Sosial, Napza dan
Perdagangan
orang untuk
meningkatkan
kualitas
Penanganan
PMKS
Mengoptimalkan
Layanan
Perlindungan dan
Jaminan Sosial
melalui
Perlindungan
Korban Bencana
Alam dan Sosial
serta jaminan
sosial keluarga
untuk
meningkatkan
kualitas
Penanganan
PMKS

Pencapaian
kinerja PMKS
yang
diberdayakan
melalui
Rehabilitasi Anak,
Lansia,
Disabilitas, Tuna
Sosial, Napza dan
Perdagangan
orang untuk
meningkatkan
kualitas
Penanganan
PMKS
Pencapaian
kinerja Layanan
Perlindungan dan
Jaminan Sosial
melalui
Perlindungan
Korban Bencana
Alam dan Sosial
serta jaminan
sosial keluarga
untuk
meningkatkan
kualitas
Penanganan
PMKS

Pencapaian
kinerja PMKS
yang
diberdayakan
melalui
Rehabilitasi Anak,
Lansia,
Disabilitas, Tuna
Sosial, Napza dan
Perdagangan
orang untuk
meningkatkan
kualitas
Penanganan
PMKS
Pencapaian
kinerja Layanan
Perlindungan dan
Jaminan Sosial
melalui
Perlindungan
Korban Bencana
Alam dan Sosial
serta jaminan
sosial keluarga
untuk
meningkatkan
kualitas
Penanganan
PMKS

Mempersiapkan
data dan rencana
PSKS yang
diberdayakan
melalui
Penyuluhan,
Fasilitasi sarana
prasarana
K3KRS, bantuan
sosial dan
Peningkatan
kemampuan
untuk
meningkatkan
kualitas
Pemberdayaan
PSKS

Menguatkan
Proses PSKS
yang
diberdayakan
melalui
Penyuluhan,
Fasilitasi sarana
prasarana
K3KRS, bantuan
sosial dan
Peningkatan
kemampuan
untuk
meningkatkan
kualitas
Pemberdayaan
PSKS

Mengoptimalkan
PSKS yang
diberdayakan
melalui
Penyuluhan,
Fasilitasi sarana
prasarana
K3KRS, bantuan
sosial dan
Peningkatan
kemampuan
untuk
meningkatkan
kualitas
Pemberdayaan
PSKS

Pencapaian
kinerja PSKS
yang
diberdayakan
melalui
Penyuluhan,
Fasilitasi sarana
prasarana
K3KRS, bantuan
sosial dan
Peningkatan
kemampuan
untuk
meningkatkan
kualitas
Pemberdayaan
PSKS

Pencapaian
kinerja PSKS
yang
diberdayakan
melalui
Penyuluhan,
Fasilitasi sarana
prasarana
K3KRS, bantuan
sosial dan
Peningkatan
kemampuan
untuk
meningkatkan
kualitas
Pemberdayaan
PSKS

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN
Setelah tujuan dan arah kebijakan di tetapkan, langkah selanjutya adalah
menata program dan kegiatan, yang di artikan sebagai cara untuk
mencapai tujuan, dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih
terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya
kegiatan pelaksanaan, karena dalam program telah memuat aspek yang
harus dijalankan

agar tujuan program dapat tercapai. Program adalah

instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan
yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Serang untuk mencapai sasaran
dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat
yang dikoordinasikan melalui regulasi UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat
16, dan PP No. 8 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 13.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial
Kota Serang sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya
(berupa personil), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana
atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumberdaya (permenpan No.
PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8). Oleh karena itu setiap program
dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah
ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan
RPJMD Kota Serang 2019-2023.
Dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 dijelaskan bahwa indikator
kinerja program (outcome/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran.
Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output
telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan
tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian
atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang
telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi
masyarakat banyak.
Sedangkan indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu
yang diharapkan langsung dapat dicapai, suatu kegiatan yang dapat
berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan
untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan
membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan
yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran
dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok
ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur.
Berikut ini penjelasan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial sebagai
berikut:
1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Indikator Program (1) tersebut ;
 Persentase

PSKS

yang

mendapatkan

pembinaan

kesejahteraan sosial
dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
1. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
2. Pembinaan Sosial Bagi Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan
sosial
3. Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Kepahlawanan

dan

Keperintisan
Indikator Program (2) tersebut ;
 Cakupan Kinerja PSKS yang telah mendapat pembinaan
dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
1. Peningkatan

jenjang

kerjasama

pelaku-pelaku

usaha

kesejahteraan sosial masyarakat
2. Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih dan Pendidik
3. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
2. Program Penanganan Fakir Miskin
Indikator Program (1) tersebut ;

 Cakupan layanan pemberdayaan bagi fakir miskin
dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
1. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan
pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS
lainnya
2. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
3. Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin
4. Pendataa dan Updating Data Fakir Miskin (FM)
Indikator Program (2) tersebut ;
 Cakupan Rumah tidak layak huni yang ditangani
dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
1. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat
kurang mampu
3. Program Rehabilitasi Sosial
Indikator Program (1) tersebut ;
 Cakupan layanan pembinaan anak terlantar
dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
1. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak
terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
2. Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar
Indikator Program (2) tersebut ;
 Cakupan Layanan Pembinaan bagi Penyandang Disabilitas
dan Trauma
dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
1. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks
trauma
Indikator Program (3) tersebut ;
 Cakupan layanan pembinaan Lansia
dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
1. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Lansia
Indikator Program (4) tersebut ;

 Cakupan layanan eks penyandang penyakit sosial
dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
1. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi

korban

eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
2. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks
penyandang penyakit sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Indikator Program (1) tersebut ;
 Cakupan layanan Perlindungan Sosial
dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
1. Penanganan

masalah-masalah

strategis

yang

menyangkut

tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
2. Pendataan dan updating data PMKS dan PSKS
Indikator Program (2) tersebut ;
 Cakupan Layanan Jaminan Sosial
 Cakupan Layanan Jaminan Sosial Daerah
dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
1. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Upaya-uPaya

Penanggulangan

Kemiskinan

dan

Penurunan

Kesenjangan
5. Program Tata Kelola Pemerintahan
Indikator Program pada bidang ; Kesekretariatan
1. Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan
2. Persentase Sarana Dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik
3. Tingkat

ketersediaan

Dokumen

Pengelolaan

Barang

Milik

Daerah
4. Tingkat Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan
Keuangan
5. Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Pengelolaan
Dan Pelaporan Keuangan
6. Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Pelaporan Capaian Kinerja

 Kegiatan pada Kepala seksi : Keuangan, Program, Evaluasi
dan Pelaporan
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
d. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
e. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat
Daerah
f. Penyusunan Data dan Profil Perangkat Daerah
 Kegiatan pada Kepala seksi : Penatausahaan Umum dan
Kepegawaian
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
d. Peningkatan Kapasitas Aparatur
e. Penyediaan dokumentasi, informasi dan komunikasi OPD
f. Pengelolaan Barang Milik Daerah
g. Penyediaan makanan dan minuman
h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Selanjutnya terlampir Matrik yang berisikan Tujuan, Sasaran, Indikator,
Program, Kegiatan dan indikatif anggaran, pada matrik 6.1

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif
untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan
tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.
Dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 disebutkan bahwa Indikator Kinerja
adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu
kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output),
hasil (outcome), dampak (impact). Keluaran (output) adalah suatu produk akhir
berupa

barang

atau

jasa

dari

serangkaian

proses

atas

sumber

daya

pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. Hasil (outcome) adalah
keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam
periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa
kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah
berupa hasil pembangunan/ layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil
(outcome) beberapa program.
Kinerja penyelenggaraan urusan adalah Indikator kinerja Perangkat Daerah yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Berikut adalah tabel 7.1 yang menyajikan keselarasan tujuan dan sasaran RPJMD
Kota Serang 2019-2023 dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan
Hidup, Sehingga indikator kinerja utama dan indikator kinerja mandiri menjadi
tolok ukur renstra Dinas Sosial dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD.
Dengan demikian Renstra Dinas Sosial Kota Serang mengukur efektifitas kinerja
melalui beberapa indikator, yaitu :

1) Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD Kota Serang
2) Indikator Kinerja yang diukur berdasarkan output kegiatan
3) Indikator Kinerja yang diukur berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017
(Lampiran 1)
Berikut adalah indikator kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD Kota Serang.
6. Indikator Kinerja Kepala dinas
a. Persentase PMKS yang mendapatkan pemberdayaan dan bantuan sosial
7. Indikator Kinerja Ka.BID Pemberdayaan Sosial
a. Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial
b. Capaian Kinerja PSKS yang telah mendapat pembinaan
8. Indikator Kinerja Ka.BID Penanganan Fakir Miskin
a. Cakupan layanan pemberdayaan bagi fakir miskin
b. Cakupan Rumah tidak layak huni yang ditangani
9. Indikator Kinerja Ka.BID Rehabilitasi Sosial
a. Cakupan layanan pembinaan anak terlantar
b. Cakupan Layanan Pembinaan bagi Penyandang Disabilitas dan Trauma
c. Cakupan layanan pembinaan Lansia
d. Cakupan layanan eks penyandang penyakit sosial
10.

Indikator Kinerja Ka.BID Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Cakupan Layanan Perlindungan sosial
b. Cakupan Layanan Jaminan Sosial
c. Cakupan Layanan Jaminan Sosial Daerah
11.

Indikator Kinerja Bidang Kesekretariatan
Indikator Kinerja Kepala Dinas ;
Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0 - 100)
Indikator Kinerja Kepala Sekretariat ;
7. Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan
8. Persentase Sarana Dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik

9. Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah
10. Tingkat Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan
11. Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Pengelolaan Dan
Pelaporan Keuangan
12. Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Pelaporan Capaian Kinerja
13. Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan,
Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja

Keselarasan Kinerja RPJMD dengan Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada
tabel 7.1

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Straetgis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman
perangkat

daerah

melakukan

aktifitas

organisasinya,

keberhasilan

implementasinya pada dasarnya sangat mengutamakan kesungguhan dan
komitmen

pemangku kepentingan, dalam hal ini di tataran sumber daya

manusia Dinas Sosial Kota Serang. Dengan dukungan masyarakat yang
merupakan mitra strategis dan semua pihak yang terlibat dalam pembinaan dan
Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup dapat meningkatkan akselerasi dan
sinkronisasi dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah Kota serang,
khususnya visi dan misi Dinas Sosial.
RENSTRA ini merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang digunakan
sebagai pedoman dalam Pembinaan, Rehabilitasi, Fasilitasi dan Perlindungan
Sosial yang lebih baik dan penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dan
isu strategis sebagai bahan koordinasi baik dengan Pusat, Propinsi Banten
maupun instansi terkait sehingga terjalin sinergitas dalam pelaksanaan,
pengawasan dan evaluasi.
Implementasi renstra ini diharapkan berkesinambungan terhadap program dan
kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada waktu sebelumnya, sehingga hasil
yang diharapkan dari renstra ini dapat optimal dan menghasilkan Tata kelola
pemerintahan Kota serang yang baik.

