
BAB I

A.Latar Belakang

Pembangunan  daerah  merupakan  bagian  integral  sekaligus  merupakan

penjabaran  dari  Pembangunan  Nasional.  Pembangunan  daerah  dilakukan  untuk

mencapai  sasaran  pembangunan  nasional  sesuai  dengan  potensi,  aspirasi,  dan

permasalahan  pembangunan  di  daerah.  Kunci  keberhasilan  pembangunan  daerah

dalam mencapai sasaran pembangunan nasional secara efisien, efektif, dan merata di

seluruh Indonesia adalah koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan

daerah, antar sektor, antara sektor dan daerah, antar provinsi, antar kabupaten/kota,

serta  antara  provinsi  dan  kabupaten/kota.  Selain  untuk  mencapai  sasaran

pembangunan nasional,  pembangunan daerah dilakukan untuk meningkatkan hasil-

hasil pembangunan bagi masyarakat secara adil dan merata. 

UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

juga menetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Gubernur atau Bupati/Walikota terpilih

dilantik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. RPJM Daerah merupakan penjabaran

visi,  misi, dan program Gubernur / Bupati /  Walikota terpilih selama 5 (lima) tahun,

ditempuh  melalui  Strategi  Pokok  yang  dijabarkan  dalam  Agenda  Pembangunan

Daerah yang memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, dan

program-program  pembangunan.  Untuk  itu,  beberapa  hal  yang  menjadi  perhatian

dalam  kaitan  ini  antara  lain  adalah:  (1)  RPJM  Nasional  menjadi  pedoman  bagi

Gubernur/Bupati/Walikota terpilih dalam penyusunan RPJM Daerah masing-masing.

(2)  Penyusunan  RPJM  Daerah  memperhatikan  sasaran-sasaran  yang  merupakan

komitmen  internasional  Indonesia  terutama  pencapaian  sasaran  dalam  Millenium

Development Goals  (MDGs). (3) Perhatian khusus untuk kabupaten-kabupaten yang

relatif  masih tertinggal dalam wilayah provinsi,  dan kecamatan-kecamatan tertinggal

dalam wilayah kabupaten.

Sasaran-sasaran  lima  tahunan  yang  tertuang  dalam  RPJM  Nasional  dan

RPJM  Daerah  tersebut  dijabarkan  melalui  kegiatan  tahunan  yang  tertuang  dalam

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya yang menjadi perhatian dalam penyusunan RKP dan RKP Daerah demi

memantapkan  koordinasi  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  dalam pencapaian

tujuan nasional adalah: (1) Konsistensi dalam targeting, terutama terkait pada tujuan,

kegiatan, kelompok sasaran, dan lokasi dari  program kementerian/lembaga dengan

program  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota.  (2)  Keserasian
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penganggaran:  dana  dekonsentrasi,  tugas  perbantuan,  dana  perimbangan  (Dana

Alokasi  Khusus,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Bagi  Hasil),  dan  Anggaran

Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  (3)  Penentuan  indikator  kinerja  yang  jelas  dan

terukur. Pembangunan daerah sebagai  bagian integral  dari  pembangunan nasional

selain berkepentingan terhadap penyelenggaraan pembangunan sektoral nasional di

daerah,  juga  berkepentingan  terhadap  pembangunan  dalam  dimensi  kewilayahan.

Dua kepentingan tersebut menjadikan aktivitas pembangunan daerah sejalan dengan

tujuan  pencapaian  sasaran-sasaran  sektoral  nasional  di  daerah  dan  tujuan

pengintegrasian pembangunan antarsektor di  dalam satu wilayah. Dalam perspektif

ini, upaya untuk merealisasikan tujuan-tujuan pembangunan di atas membuat fungsi

dan peran Pemerintah Daerah menjadi sangat penting.

Hal  ini  menuntut  peningkatan  peran  dan  kapasitas  seluruh  instansi

pemerintah,  termasuk  Dinas Sosial  Kabupaten Sukoharjo  yang diberi  tugas dalam

perencanaan  pembangunan  daerah  bidang  sosial.  Peran  Dinas  Sosial  Kabupaten

Sukoharjo  sangat  strategis,  karena  perencanaan  bidang  sosial  merupakan  pijakan

awal  untuk menentukan arah pembangunan dengan mengoptimalkan sumber daya

dan  melibatkan  para  pelaku  pembangunan.  Untuk  itu,  Dinas  Sosial  Kabupaten

Sukoharjo  dituntut  memiliki  kemampuan  untuk  menjembatani  kesenjangan  dan

menekan  egoisme  yang  dapat  menghambat  pencapaian  target  dan  tujuan

pembangunan daerah. Adapun RPJMD Perangkat Daerah Dinas Sosial dalam bentuk

Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial.

B.Landasan Hukum

Landasan hukum utama yang mengatur  sistem,  mekanisme,  proses dan

prosedur  tentang  Renstra  Perangkat  Daerah khususnya  dan  perencanaan  dan

penganggaran daerah pada umumnya di era desentralisasi ini, yaitu:

1. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1950  tentang  pembentukan  Daerah-daerah

Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang  RI  Nomor  5  PRPS  Tahun  1964  tentang  Pemberian

Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan;

3. Undang-Undang RI No. 33 PRPS Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan

dan Pembinaan Terhadap Pahlawan;

4. Undang-Undang RI Nomor 4  Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

5. Undang-Undang RI Nomor 4  Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat; 
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6. Undang-Undang RI Nomor 13  Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial  lanjut

Usia;

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara  yang bersih

dan bebas dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme;

8. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

10. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

11. Undang-Undang  RI  No.  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan

Pembangunan Nasional;

12. Undang-Undang No 32 tahun 2004 mengemukakan tentang muatan pokok Renstra

SKPD yang meliputi visi, misi,  tujuan, strategi,  kebijakan, program, dan kegiatan

SKPD sesuai TUPOKSI SKPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-Undang ini

menekankan  sifat  indikatif  (fleksibel)  dari  pada  program  dan  kegiatan

pembangunan dalam Renstra SKPD;

13. Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

14. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16

Tahun 2001 tentang Yayasan;

15. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

16. Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

17. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);

18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

19. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;

20. Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2011 tentang Pembentukan  Peraturan

Perundang-undangan;

21. Peraturan  Pemerintah  No  31  Tahun  1980  tentang  Pelaksanaan  Pengumpulan

Sumbangan;

22. Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  tahun  1980  tentang  Penanggulangan

Gelandangan dan Pengemis;

23. Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  tahun  1981  tentang  Pelayanan  Kesejahteraan

Sosial Bagi Fakir Miskin;

24. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi

Anak Yang Mempunyai Masalah.
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25. Peraturan  Pemerintah  No.  43  Tahun  1998  tentang  Upaya  Peningkatan

Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

27. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan

Daerah;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

30. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

31. Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  2006  tentang  Tata  Cara  Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional;

32. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional;

33. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Tahapan  Tata  Cara

Penyusunan  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan

Daerah;

34. Peraturan  Pressiden  Nomor  1  Tahun  2007  tentang  pengundangan  dan

penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

35. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional;

36. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan

Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Tahapan,  Tatacara

Penyusunan,  Pengendalian,  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan

Daerah;

37. Peraturan Daerah Provinsi  Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;

38. Peraturan Daerah Provinsi  Jawa Tengah Nomor  6 Tahun 2010 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah 2009 – 2029 Provinsi Jawa Tengah;

39. Peraturan Daerah Provinsi  Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD)  Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013–2018;
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40. Peraturan  Daerah  Kabupaten Sukoharjo Nomor  1 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo;

41. Peraturan  Daerah  Kabupaten Sukoharjo Nomor  1 Tahun 2010 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

42. Peraturan  Daerah  Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;

43. Peraturan  Daerah  Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 - 2031;

44. Peraturan Daerah  Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

45. Peraturan Bupati  Sukoharjo  Nomor   45  Tahun  2008 tentang Penjabaran Tugas

Pokok  dan  Fungsi  dan  Uraian  Tugas  Jabatan  Strukrural  pada  Dinas  Sosial

Kabupaten Sukoharjo.

C.Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Renstra  disusun  dengan  maksud  memberikan  arah  pembangunan

kesejahteraan  sosial  dalam  kurun  waktu  5 (lima)  tahun,  yang  terangkum  dalam

perumusan  Visi  dan  Misi Dinas  Sosial  Kabupaten  Sukoharjo,  Menjamin  adanya

konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan misi RPJMD

Kabupaten Sukoharjo yaitu Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan

dengan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan :

Sebagai pedoman dalam melaksanakan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan  Dinas  Sosial Kabupaten Sukoharjo  sesuai dengan tugas dan

fungsinya  serta  berpedoman  kepada  RPJMD  Kabupaten  Sukoharjo serta  bersifat

indikatif. Serta  Sebagai tolok ukur kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dalam

pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteran Sosial.
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D.SISTEMATIKA PENULISAN
Struktur Penulisan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial 

Tahun 2017 – 2021

DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN

A
.

Latar 
Belakang ..................................................................
.............

B
.

Landasan 
ukum ........................................................................
.....

C
.

Maksud dan 
Tujuan .......................................................................

D
.

Sistematika 
Penulisan ..................................................................
.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN
A
.

Tugas Fungsi dan Struktur 
Organisasi ...........................................

B
.

Sumber Daya Perangakat 
Daerah .................................................

C
.

Kinerja Pelayanan Perangan 
Daerah .............................................

D
.

Tantangan dan Peluang Pengembangan 
Pelayanan .....................

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN 
FUNGSIS
A
.

Identitas  Permasalahan  Berdasarkan  Tugas  Dan
Fungsi  Pelayanan  Perangkat
Daerah ........................................................

B Telaahan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
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. Daerah 
Terpilih ......................................................................
....................

C
.

Telaah  Renstra
Kementrian/Lembaga ..........................................

D
.

Telaah RTRW dan 
KLHS .................................................................

E
.

Penentuan Isu-isu 
Strategis ..........................................................

BAB 
IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN 
KEBIJAKAN 
A
.

Visi  dan  Misi  Perangakat
Daerah ..................................................

B
.

Tujuan  dan  Sasaran  Jangaka
Menengah .......................................

C
.

Startegi dan 
Kebijakan ..................................................................

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR 
KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN 
INDIKATIF.
A
.

Program 
Umum ......................................................................
.......

B
.

Program yang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas 
Pokok dan 
Fungsi .......................................................................
.....................

BAB 
VI

INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN 
SASARAN 
RPJMD ............................................................................
.....................

BAB 
VII

PENUTUP .......................................................................
......................

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI
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DINAS SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN

SUKOHARJO

A.Tugas,  Pokok,  Fungsi  dan  Struktur  Dinas  Sosial

Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Sukoharjo  Nomor  45  Tahun  2008  tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Strukrural pada Dinas

Sosial  Kabupaten  Sukoharjo,  maka  Dinas  Sosial  mempunyai  tugas  melaksanakan

urusan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas

pembantuan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah.  Adapun  Fungsi  Dinas  Sosial  adalah

sebagai berikut : 

1. Penyusunan program dan pengendalian di bidang sosial

2. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial

3. Pengelolaan  rehabilitasi  dan  perlindungan  sosial,  bantuan  dan  jaminan  sosial,

pengembangan sosial serta partisipasi sosial masyarakat

4. Pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang sosial

5. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan sosial Kabupaten Sukoharjo

6. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya

7. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang sosial

8. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

9. Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Bupati sesuai  dengan  fungsi  dan

tugasnya.
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STRUKTUR ORGANISASI
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL

KABUPATEN SUKOHARJO PERBUB SUKOHARJO NO. 50 TAHUN 2016
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 SEKRETARIS
Dra. YUWANTININGSIH,

MM

KELOMPOK JABATAN
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KEPALA SUBBAG
PROGRAM

SUYATNO, SE

KEPALA SUBBAG
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KODRAD SANTOSO,
SE

KEPALA SUBBAG
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KABID PENGEMBANGAN
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SARMADI, SE. MSi

KABID  BANTUAN DAN JAMINAN
SOSIAL

SUKIMIN, S. Sos. MM

KABID PELAYANAN DAN
REHABILITASI SOSIAL

R.LILIK DWI PURWITO, SE.
MSi

KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL

SUWANTO, S. Sos

KEPALA SEKSI
PENANGGULANGAN BENCANA

MARYATI BUDI LESTARI

KEPALA SEKSI PENGKAJIAN
DATA KESSOS

Dra. DARYANI, SH. M.Si
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
POTENSI DAN SUMBER KESSOS

SULITNO

KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN
REHABSOS ANAK DAN LANJUT

USIA
SRI HASTUTI, BA

KEPALA SEKSI BANSOS KTK DAN
PEKERJA MIGRAN

Drs. SAMIJO

KEPALA SEKSI KAPASITAS

KELEMBAGAAN KESOS

SRI WURYANI, SE

KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN
REHABSOS PENYANDANG CACAT

Drs. KARYANDANA

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
SOSIAL KELUARGA MISKIN DAN KAT

MUKSETO, AKS

KASI PENGUMPULAN UANG DAN

BARANG UNDIAN DAN JAMSOS

Dra. DYAH KUSDARWATI

KASI KEPERINTISAN DAN

PELESTARIAN NILAI-NILAI

KEPAHLAWANAN

BAMBANG IRIANTO, SH

KASI PELAYANAN DAN REHABSOS

TUNA SOSIAL DAN KORBAN NARKOBA

BAMBANG SISWANTO, SH

KASUBID PENEGMBANGAN

PELAYANAN KESOS

Drs. RAHMAN BUDI

SURYANTO



Penjelasan Bagan :

Bahwa Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo membawahi langsung:

I. Kepala Dinas:

1. Dinas Sosial Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Bidang Sosial.

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Sosial mempunyai fungsi:
a. Perencanaan  program  kegiatan,  penyusunan  petunjuk  teknis  dan  naskah

dinas di bidang Sosial;
b. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang Sosial;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang sosial; dan
d. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Sosial.

3. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas :
a. Merumuskan rencana dan program kegiatan Dinas Sosial, berdasarkan hasil

eva;uasi  kegiatan  tahun  lalu  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku  dan  sumber  data  yang  tersedia  sebagai  pedoman  pelaksanaan

kegiatan;
b. Menjabarkan  perintah  atasan  melalui  pengkajian  permasalahan  dan

peranturan  perundang-undangan  yang  berlaku  agar  pelaksanaan  tugas

sesuai dengan ketentuan dan kebijakan atasan;
c. Membagi  tugas  kepada  bawahan  sesuai  dengan  bidang  tugasnya  dan

memberi  pentunjuk  serta  arahan  secara  langsung maupun tidak  langsung

guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Melaksanakan  koordinasi  dengan  Instansi  terkait  baik  secara  langsung

maupun tidak langsung utnuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk

mengevaluasi permaslahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. Menyelenggarakan urusan pemerintah pelayanan umum bidang sosial;
f. Memberikan pembinaan fasilitasi bidang sosial lingkup kabupaten;
g. Melaksanakan  tugas  di  bidang  pemberdayaan  sosial  dan  pengembangan

kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial;
h. Melaksanakan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan bidang sosial;
i. Melaksanakan monitoring,  evaluasi dan menilai  prestasi  kerja pelaksanaan

tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai

cerminan penampilan kerja;
j. Membuat  laporan  pelaksanaan  tugas  dan  pertanggungjawaban  kepada

atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
k. Menyampaikan  saran  dan  pertimbangan  kepada  atasan  baik  secara  lisan

maupun tertulis sebagai bahan masukan; dan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

II. Sekretariat:

1. Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan  sebagian  tugas  Kepala  Dinas  untuk  merumuskan  kebijakan,
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mengkoordinasikan,  membina,  mengendalikan  kegiatan  di  bidang  urusan
perencanaan, evaluasi, umum, kepegawaian, dan keuangan.

2. Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:

 a.Perumusan  perencanaan,  evaluasi,  dan  pelaporan  kegiatan  Dinas  dan
Sekretariat;

 b.Pengendalian administrasi  umum, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
dan

 c. Pengendalian administrasi keungan Dinas.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), Sekretaris Dinas mempunyai tugas:
a. Menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan peranturan perundang-

undangan yang berlaku dan sumber  data yang tersedia  sebagi  pedoman

pelaksanaan kegiatan;
b. Menjabarkan  perintah  atasan  melalui  pengkajian  permasalahan  dan

peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  agar  pelaksanaan  tugas

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
c. Membagi  tugas  kepada  bawahan  sesuai  dengan  bidang  tugasnya,

memberikan  arahan  dan  petunjuk  secara  lisan  maupun  tertulis  guna

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Melaksanakan koordinasi dengan selurus Bidang di lingkungan Dinas baik

secara  langsung  maupun  tidak  langsung  untuk  mendapatkan  masukan,

informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja

yang optimal;
e. Mempelajari  dan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  bidang  sosial

guna mendukung kelancaran tugas;
f. Menyiapkan konsep perumusan kebijakan kepala dinas dan naskah dinas

yang  berkaitan  dengan  perencanaan, pengorganisasian, penganggaran,

pelaksanaan, pengawasan, evluasi, pelaporan, pengadministrasian, dan

kepegawaian;
g. Mengkoordinasikan dan menfasilitasi penyusunan  Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah  (LKjIP),Laporan  Keterangan  Pertanggung  Jawaban  Bupati

(LKPJ),  Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja  (RENJA) Budaya Kinerja,

Stardar  Oparting  Procedures  (SOP)  sesuai  dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;
h. Mengkoordinasikan  dan  menfasilitasi  penyusunan  Rencana  Kegiatan  dan

Anggaran,Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran, dan  Dokumen  Pelaksanaan

Perubahan anggaran (DPPA);
i. Mengarahkan  kegiatan  perencanaan, keuangan, administrasi  umum, dan

kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

agar kegiatan dapat dilaksanakann secara berhasil guna dan berdaya guna;
j. Menyelenggarakan  pelayanan  pengelolaan  kegiatan  administrasi  umum,

kepegawaian, keuangan, kehumasan, kearsipan, perpustakaan,

perlengkapan/perbekalan, dan pengelolaan barang sesuai  ketentuan yang

berlaku guna kelancaran tugas;
k. Melaksanakan  pembinaan  fungsi-fungsi  manajemen  dan  pelayanan

administrasi  perkantoran  agar  tugas  kesekretariatan  dilaksanakan  secara

efektif dan efisien;
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l. Melaksanakan  monitoring,mengevaluasi,dan  menilai  prestasi  kerja

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang

tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
m. Membuat  laporan  pelaksanaan  tugas  kepada  atasan  sebagai  dasar

pengambilan kebijakan;
n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik  secara lisan

maupun  tertulis  sebagai  bahan  masukan  guna  kelancaran  pelaksanaan

tugas;dan
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

 

III. Bidang Pemberdayaan Sosial
1. Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam

merumuskan  kebijakan,  mengkoordinasikan,  membina  dan  mengendalikan

kegiatan di bidang pemberdayaan kesejahteraan sosial. 
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

pemberdayaan sosial kesejahteraan sosial, mempunyai fungsi:
a. Perencanaan  program  kegiatan,  penyusunan  petunjuk  teknis  dan  naskah

dinas di bidang pemberdayaan sosial;
b. Pengkoordinasian,  pengembangan  dan  fasilitasi  kegiatan  di  bidang

pemberdayaan sosial;
c. Pelaksanaan  monitoring,  evaluasi,  dan  pelaporan  kegiatan  Bidang

pemberdayaan sosial; dan 
d. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan sosial.

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)  dan  ayat  (2),  Kepala  Bidang  Pemberdayaan  Kesejahteraan  Sosial

mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana kegiatan di bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan;
b. Menjabarkan  perintah  atasan  melalui  pengkajian  permasalahan  dan

peraturan  yang  berlaku  agar  pelaksanaan  tugas  berjalan  sesuai  dengan

ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
c. Membagi  tugas  kepada  bawahan  sesuai  dengan  bidang  tugasnya  dan

memberi  petunjuk  serta  arahan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung

guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Melaksanakan  koordinasi  dengan  UPTD  Sosial  dan  Bidang-Bidang  serta

Seksi-Seksi  di  lingkungan kerja Dinas baik  secara langsung maupun tidak

langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi

permasalahan guna mencapai hasil yang optima;
e. Merumuskan  kebijakan  kepala  dinas  di  bidang  keperintisan  kejuangan,

pelestarian  nilai-nilai  kepahlawanan,  pemberdayaan  potensi  dan  sumber

kesejahteraan sosial;
f. Membina  pelaksanaan  kegiatan  operasional  di  bidang  keperintisan

kejuangan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, pemberdayaan potensi dan

sumber kesejahteraan sosial;
g. Menyelenggarakan kegiatan operasional  di  bidang keperintisan kejuangan,

pelestarian  nilai-nilai  kepahlawanan,  pemberdayaan  potensi  dan  sumber
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kesejahteraan  sosial  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku;
h. Mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan  operasional  di  bidang  keperintisan

kejuangan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, pemberdayaan potensi dan

sumber kesejahteraan sosial;
i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan

tugas  bawahan  secara  berkala  melalui  sistem  penilaian  yang  tersedia

sebagai cerminan penampilan kerja;
j. Membuat  laporan  pelaksanaan  tugas  kepada  atasan  sebagai  dasar

pengambilan kebijakan;
k. Menyampaikan  saran  dan  pertimbangan kepada  atasan  baik  secara  lisan

maupun  tertulis  sebagai  bahan  masukan  guna  kelancaran  pelaksanaan

tugas; dan 
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

IV. Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial:
1. Bidang Pelayanan, Dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas Kepala Dinas dalam

merumuskan  kebijakan,  mengkoordinasikan,  membina  dan  mengendalikan

kegiatan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
a. Perencanaan  program  kegiatan,  penyusunan  petunjuk  teknis  dan  naskah

dinas di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
b. Pengkoordinasian,  pengembangan  dan  fasilitasi  kegiatan  di  bidang

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pelayanan

dan Rehabilitasi Sosial; dan 
d. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi

dan Bantuan Sosial.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai

tugas:
a. Menyusun  rencana  kegiatan  di  Bidang  Pelayanan dan Rehabilitasi  Sosial

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan;
b. Menjabarkan  perintah  atasan  melalui  pengkajian  permasalahan  dan

peraturan  yang  berlaku  agar  pelaksanaan  tugas  berjalan  sesuai  dengan

ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
c. Membagi  tugas  kepada  bawahan  sesuai  dengan  bidang  tugasnya  dan

memberi  petunjuk  serta  arahan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung

guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Melaksanakan  koordinasi  dengan  UPTD  Sosial  dan  Bidang-Bidang  serta

Seksi-Seksi  di  lingkungan kerja Dinas baik  secara langsung maupun tidak

langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi

permasalahan guna mencapai hasil yang optimal;
e. Merumuskan kebijakan kepala dinas di  bidang Pelayanan dan  Rehabilitasi

Sosial;
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f. Membina  pelaksanaan  kegiatan  operasional  di  bidang  Pelayanan,  dan

Rehabilitasi Sosial;
g. Menyelenggarakan  kegiatan  operasional  di  bidang  Pelayanan  Rehabilitasi

dan Sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidangan Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial;
i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan

tugas  bawahan  secara  berkala  melalui  sistem  penilaian  yang  tersedia

sebagai cerminan penampilan kerja;
j. Membuat  laporan  pelaksanaantugas  kepada  atasan  sebagai  dasar

pengembilan kebijakan;
k. Menyampaikan  saran  dan  pertimbangan kepada  atasan  baik  secara  lisan

maupun  tertulis  sebagai  bahan  masukan  guna  kelancaran  pelaksanaan

tugas; dan

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

V. Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial.
1. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai  tugas  pokok  melaksanakan  sebagai  tugas  Kepala  Dinas  dalam

merumuskan  kebijakan,  mengkoordinasikan,  membina  dan  mengendalikan

kegiatan di bidang Bantuan dan Jaminan sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Bantuan Dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
a. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah

dinas di bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
b. Pengkoordinasian,  pengembangan  dan  fasilitasi  kegiatan  di  bidang

Bantuan Dan Jaminan Sosial;
c. Pelaksanaan  monitoring,  evaluasi,  dan  pelaporan  kegiatan  Bidang

Bantuan dan Jaminan Sosial; dan 
d. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Bantuan dan Jaminan

Sosial.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), Kepala Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial mempunyai tugas:
a. Menyusun  rencana  kegiatan  di  Bidang  Bantuan  dan  Jaminan  Sosial

berdasarkan  hasil  evaluasi  kegiatan  tahun  lalu  sesuai  peraturan

perundang-undangan  yang  berlaku  dan  sumber  data  yang  tersedia

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. Menjabarkan  perintah  atasan  melalui  pengkajian  permasalahan  dan

peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
c. Membagi  tugas kepada bawahan sesuai  dengan bidang tugasnya dan

memberi petunjuk serta arahan secara langsung maupun tidak langsung

guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Melaksanakan koordinasi dengan UPTD Sosial dan Bidang-Bidang serta

Seksi-Seksi di lingkungan kerja Dinas baik secara langsung maupun tidak

langsung  untuk  mendapatkan  masukan,  informasi,  serta  untuk

mengevaluasi permasalahan guna mencapai hasil yang optimal;
e. Merumuskan  kebijakan  kepala  dinas  di  bidang  Bantuan  dan Jaminan

Sosial;
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f. Membina  pelaksanaan  kegiatan  operasional  di  bidang  Bantuan  dan

Jaminan Sosial;
g. Menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang Bantuan dan Jaminan

Sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. Mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan  operasional  di  bidangan  Bantuan

dan Jaminan Sosial;
i. Melaksanakan  monitoring,  evaluasi  dan  menilai  prestasi  kerja

pelaksanaan  tugas  bawahan  secara  berkala  melalui  sistem  penilaian

yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
j. Membuat  laporan  pelaksanaantugas  kepada  atasan  sebagai  dasar

pengembilan kebijakan;
k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

tugas; dan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

VI. Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial
1. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina

dan mengendalikan kegiatan di bidang pengembangan kesejahteraan sosial. 
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pengembangan kesejahteraan sosial, mempunyai fungsi:
a. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah

dinas di bidang pengembangan kesejahteraan sosial;
b. Pengkoordinasian,  pengembangan  dan  fasilitasi  kegiatan  di  bidang

pengembangan kesejahteraan sosial;
c. Pelaksanaan  monitoring,  evaluasi,  dan  pelaporan  kegiatan  Bidang

pengembangan kesejahteraan sosial; dan 
d. Pembinaan  dan  pengendalian  kegiatan  di  bidang  pengembangan

kesejahteraan sosial.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial mempunyai

tugas:
a. Menyusun  rencana  kegiatan  di  bidang  Pengembangan  Kesejahteraan

Sosial  berdasarkan hasil  evaluasi  kegiatan tahun lalu sesuai peraturan

perundang-undangan  yang  berlaku  dan  sumber  data  yang  tersedia

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. Menjabarkan  perintah  atasan  melalui  pengkajian  permasalahan  dan

peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
c. Membagi  tugas kepada bawahan sesuai  dengan bidang tugasnya dan

memberi petunjuk serta arahan secara langsung maupun tidak langsung

guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Melaksanakan koordinasi dengan UPTD Sosial dan Bidang-Bidang serta

Seksi-Seksi di lingkungan kerja Dinas baik secara langsung maupun tidak

langsung  untuk  mendapatkan  masukan,  informasi,  serta  untuk

mengevaluasi permasalahan guna mencapai hasil yang optima;
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e. Melaksanakan  monitoring,  evaluasi  dan  menilai  prestasi  kerja

pelaksanaan  tugas  bawahan  secara  berkala  melalui  sistem  penilaian

yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
f. Membuat  laporan  pelaksanaan  tugas  kepada  atasan  sebagai  dasar

pengambilan kebijakan;
g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

tugas; dan 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

B.Sumber Daya Dinas Sosial
1. Sumber Daya Manusia

Jumlah  Pegawai  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sukoharjo  per  -  Januari  2017
berjumlah 37  orang, dengan rincian sebagai berikut : 

1.  Dinas

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo sebanyak 37 orang,
dengan rincian menurut Jenis Kelamin, Golongan Ruang dan Jenjang Pendidikan 
adalah sebagai berikut :

a.  Menurut Jenis Kelamin

Tabel 1 :
Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Menurut Jenis Kelamin

No
Pegawai pada Bidang/Sekretariat

Jenis Kelamin
Jumlah

P W

1. Plt. Kepala Dinas 1 - 1

2. Sekretariat 4 5 9

3. Bidang Pemberdayaan Sosial 5 2 7

4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 5 2 7

5. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial 3 4 7

6. Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial 2 4 6

Jumlah 16 14 37

b. Menurut Jenjang Pendidikan
Tabel 2 :

Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Menurut Jenjang Pendidikan

No Pegawai pada Bidang / Sekretariat
PENDIDIKAN

Jumlah
S2 S1 D3 SMA SMP SD

1 Kepala Dinas Sosial 1 - - - - - 1

2 Sekretariat 2 6 1 - - 9

3 Bidang Pemberdayaan Sosial

- 5 - 2 - - 7

4 Bidang Sarana Dan Prasarana 1 4 1 1 - - 7
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Rehabilitasi Sosial

5 Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial  1 6 - - 7

6 Bidang  Pengembangan  Kesejahteraan

Sosial

1 2 3 6

Jumlah 6 23 1 7 - - 37

c. Menurut Golongan Ruang

Tabel 3 :
Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Menurut Golongan Ruang

                   

No Pegawai pada Bidang /

Sekretariat

GOLONGAN JML

I II III IV

a B c d a b c D A b C d A B c d

1 PLt. Kepala Dinas 

Sosial

- - - - - - - - - - - 1 - - - - 1

2 Sekretariat - - - - - 1 1 - 1 1 1 5 - 1 - - 9

3 Bidang 

Pemberdayaan 

Sosial

- - - - -  - - - 2 1 3 1 - - - 7

4 Bidang Pelayanan 

dan Rehabilitasi 

Sosial

- - - - - - 1 - 1 - 4 1 - - - 7

5 Bidang Bantuan dan 

Jaminan  Sosial

- - - - - - - - 1 1 - 4 1 - - - 7

6 Bidang 

Pengembangan 

Kesejahteraan Sosial

- - - - - - 1 - - 2 - 3 - - - - 6

JUMLAH 0 0 0 0 0 1 3 0 2 7 2 18 1 1 0 0 37

2. Sumber Daya Modal :

No Sarana dan Prasarana Jumlah/Luas

1 Tanah Kantor Dinas Sosial Jl.  Veteran No. 61, Sukoharjo 1.495 m2

2 Bangunan gedung dan monumen 752 m2

3 Kendaraan Roda Enam 1 unit

4 Kendaraan Roda Empat 7 unit
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5 Sepeda Motor 14 unit

6 Komputer 19 unit

7 Laptop  7 buah

8 LCD  3 buah

9 Jaringan Internet (Provider) 2 unit

10 Modem 2 unit

12 Perahu karet dan mesin 1 unit

22 Water Closed 6 unit

24 Feltbed 10 unit

25 Tenda Peleton ( 20m x 10m ) 1 unit

C. KINERJA  PELAYANAN  PERANGKAT  DAERAH DINAS SOSIAL.

Jumlah  Penyandang Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS)  di  Kabupaten

Sukoharjo mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 jumlah PMKS sebanyak 13.913

orang. Jumlah ini meningkat derastis pada tahun 2014 dan 2015 dikarenakan data

masyarakat miskin dari hampir miskin sampai sangat miskin dimasukan ke dalam

data fakir miskin setiap tahunnya. Rincian PMKS yang ada di Kabupaten Sukoharjo

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42
Jumlah PMKS di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 - 2015

No Jenis PMKS
2013 2014 2015

L P L P L P

1 Angka Balita Terlantar (ABT) 98 94 77 75 80 72

2 Anak Terlantar (AT) 454 429 420 401 408 418

3

Anak  yang Berhadapan dengan 
Hukum (ANBDH) 24 16 15 6 0 0

4 Anak Jalanan (AJ) 40 3 24 2 0 0

5 Anak Dengan Kedisabilitasan       

A Anak Cacat Tubuh 151 90 125 71 116 117

 RENSTRA DINAS SOSIAL 2017-2021                                                 18

 



B Anak Cacat Netra 17 14 11 8 7 9

C Anak Rungu Wicara (Bisu Tuli) 53 53 35 37 38 34

D Anak Mental Eks Psikotik (Tuna 
Laras)

30 17 17 12 24 21

E Anak Mental Retardasi (Tuna 
Grahita)

107 67 8 52 12 20

F Anak Cacat Ganda 60 43 40 30 84 72

6 Anak yang Menjadi Korban 
Tindak Kekerasan (AMKTK)

0 0 0 0 0 0

7 Anak yang Memerlukan 
Perlindungan Khusus (AMPK)

0 0 0 0 0 0

8 Lanjut Usia Terlantar (LUT) 657 842 576 737 2025 1713

9 Penyandang Disabilitas (PDIS)       

A Penyandang Cacat Tubuh 717 577 617 511   

B Penyandang Cacat Netra 283 255 246 215 109 94

C Penyandang Cacat Rungu 
Wicara (Bisu Tuli)

512 457 468 414 155 144

D Penyandang Cacat Eks Psikotik 
(Tuna Laras)

24 18 13 11 97 44

E Penyandang Cacat Mental 
Retardasi (Tuna Grahita)

17 18 11 10 152 103

F Penyandang Cacat Ganda 34 33 21 19 331 238

G Penyandang Cacat Bekas 
Penyakit Kronis (TBC, Stroke)

353 318 321 299 299 299

H Penyandang Cacat Bekas 
Penderita Kronis (Kusta)

42 23 29 13 13 13

10 Tuna Susila (TS) 0 48 0 33 0 0

11 Gelandangan (GEL) 45 47 29 34 0 0

12 Pengemis (PENG) 37 36 29 34 0 0

13 Pemulung (PL) 37 46 24 32 0 0

14 Kelompok Minoritas (KPMIN) 0  0 0 0 0

15 Bekas Warga Binaan Lembaga 
Pemasyarakatan

65 19 44 14 0 0

16 Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 0 0 0 0 0 0

17 Korban Penyalah Gunaan 
NAPZA

0 0 0 0 0 0

18 Korban Trafficking (KTRAF) 0 0 0 0 0 0

19 Korban Tindak Kekerasan 
(KTKSAN)

0 0 0 0 0 0

20 Pekerja Migran Bermasalah 
Sosial (PMBS)

0  0 0 0 0

21 Korban Bencana Alam (KBM) 57 40 387 575 0 0

22 Korban Bencana Sosial (KBS) 0  0 0 0 0 0

23 Perempuan Rawan Sosial 
Ekonomi (PRSE)

2406
370

7 2406 3707 27 2325

24 Fakir Miskin (FM) 0  0 64627 95121 76416 84190
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25 Keluarga Bermasalah Sosial 
Psikologi (KBSP)

122 161 97 128 0 0

26 Komunikasi Adat Terpencil (KAT) 0 0 0 0 0 0

 Total 6442
747

1 70717 102601 80393 89926

 Total (L+P) 13913 173318 170319

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT 

DAERAH  

1. PELUANG 
a. Kebijakan kompensasi subsidi BBM yang akan dialokasikan bagi warga miskin
b. Kebijakan  reformasi  birokrasi  yang  mempunyai  implikasi  positip  bagi

pengembangan karier pegawai
c. Dukungan dari lembaga-lembaga nasional dan internasional dalam penanganan

PMKS
d. Adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
e. Adanya Perguruan Tinggi yang berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo
f. Komitmen dari dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial
g. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  yang membantu penanganan

PMKS
h. Adanya  lembaga-lembaga  kesejahteraan  sosial  yang  mendukung

penyelenggaraan kesejahteraan social.
i. Adanya Perda Pemberdayaan Penyandang Cacat Nomoer 7 tahun 2009

2. TANTANGAN
a. Perubahan kebijakan di tingkat pusat yang belum tentu sesuai dengan kondisi

daerah
b. Dana  dari APBN melalui dekonsentrasi masih lebih kecil dibanding kebutuhan.
c. Dampak krisis ekonomi global  yang mempersulit  pemulihan kegiatan ekonomi

dan mempengaruhi kualitas hidup keluarga miskin
d. Perubahan iklim yang mempengaruhi kerentanan masyarakat di wilayah bencana

termasuk bencana rawan pangan.
e. Sistem  Tata  niaga  perdagangan  yang  kurang  berpihak  pada  warga  miskin

sehingga memperkecil nilai tukar dan daya beli.
f. Dunia usaha yang belum memberi afirmasi bagi tenaga kerja dari PMKS yang

telah diberdayakan.
g. Perdagangan obat terlarang narkotika yang semakin meluas
h. Prioritas penanggulangan kemiskinan pada wilayah-wilayah rawan pangan dan

kawasan rawan bencana
i. Semakin tingginya kasus-kasus trafficking anak dan perempuan
j. Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak
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k. Lembaga  Peradilan  yang  belum  sepenuhnya  menerapkan  Restorative  justice

untuk kasus anak, narkoba dan gelandangan dan pengemis.
l. Kebijakan kependudukan yang belum mengakomodir hak-hak kelompok marginal

untuk mendapatkan identitas (KTP, KK dan akte, dan dokumen kependudukan

lainnya)
m. Masyarakat  masih  belum  menerima  dan  bersikap  diskriminatif  terhadap  eks

warga binaan PMKS
n. Semakin menguatnya primodialisme berbasis etnisitas, golongan, aliran, agama

yang berujung pada konflik dan disintegrasi.
o. Rasa  nasionalisme  dan  penghargaan  terhadap  para  perintis,  pejuang  dan

pahlawan semakin tergerus oleh budaya pop yang terbawa oleh arus globalisasi
p. Nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal yang semakin tergerus oleh

budaya yang pragmatis dan materialistik.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI

Kemisikinan sampai  dengan   tahun 2016,  di  Kabupaten  Suoharjo  terdapat

174.150  jiwa  Kemiskinan  di  Kabupaten  Sukoharjo sangat  erat  kaitannya  dengan

masalah ketenagakerjaan, yaitu terbatasnya lapangan kerja, rendahnya produktifitas dan

tingginya  tingkat  pengangguran Jadi  meskipun  kelihatannya  bekerja,  namun  tidak

memperoleh pendapatan yang memadai karena produktifitas rendah dan bekerja pada

sektor  informal,  Kemiskinan  tampil  dalam  banyak  wajah,  termanifestasi  ke  dalam

berbagai  bentuk masalah,  salah satu di  antaranya adalah masalah sosial  psikologis.

Kondisi hidup yang berada dalam posisi  keterbatasan dan kekurangan mengakibatkan

tekanan  psikologis,  yang  dialami  baik  itu  orang  tua  maupun  anak-anak.  Anak-anak

tertekan karena kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya tidak terpenuhi. Emosi negatif

juga  mengganggu  komunikasi  dalam  keluarga.  Pasangan  suami  istri  tidak  saling

memperhatikan, anak-anak dengan orang tua juga kurang bertegur sapa. Bahkan dalam

banyak kasus, pasangan dari keluarga miskin mudah sekali bertengkar, hidup sendiri-

sendiri  bahkan  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  baik  terhadap  pasangan

ataupun anak-anaknya. Fungsi-fungsi keluarga tidak berjalan. Komunikasi dan interaksi
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dengan  tetangga  juga  sangat  buruk.  Keluarga  menjadi  semakin  tertutup  dengan

lingkungan sosial dan pada akhirnya akan menambah ketegangan di dalam keluarga

tersebut. Keluarga yang mengalami situasi seperti ini dalam nomenklatur PMKS disebut

sebagai  keluarga Bermasalah Sosial  Psikologis.  Definisi  resmi  terhadap nomenklatur

tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor   08 Tahun 2012 Tentang

Pedoman  Pendataan  Dan  Pengelolaan  Data  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan

Sosial  Dan  Potensi  Dan  Sumber  Kesejahteraan  Sosial.  Dalam  naskah  tersebut

dinyatakan  bahwa  Keluarga  bermasalah  sosial  psikologis  adalah  keluarga  yang

hubungan antar  anggota  keluarganya terutama antara  suami-istri,  orang  tua dengan

anak  kurang  serasi,  sehingga  tugas-tugas  dan  fungsi  keluarga  tidak  dapat  berjalan

dengan wajar.  Dengan kriteria sebagai berikut : 

1) suami atau istri  sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang

berkomunikasi; 
2) suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan

keluarga; 
3) hubungan  dengan  tetangga  kurang  baik,  sering  bertengkar  tidak  mau

bergaul/berkomunikasi; dan
4) kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.

1. Anak Balita Terlantar
2. Jumlah balita  terlantar  di  Kabupaten Sukoharjo  pada tahun 2016 ini  sebesar  152

anak. Dari data yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa

jumlah balita terlantar tersebut tidak terlalu. Kriteria dari balita terlantar antara lain:

a. Anak yang berasal dari keluarga sangat miskin/miskin.
b. Anak yang kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga
c. Anak yang mengalami perlakuan salah dan di terlantarkan oleh orangtua/keluarga
d. Anak  yang  dieksploitasi  secara  ekonomi  seperti  anak  balita  yang  disalahgunakan

orang tua menjadi pengemis di jalanan.
e. Anak yang menderita gizi buruk atau kurang.

Selain  kriteria  yang  telah  disebutkan  diatas,  salah  satu  penyebab  adanya  balita

terlantar adalah kehamilan diluar nikah atau tidak dikehendaki. Hal tersebut nampak

dengan  peningkatan  jumlah  bayi  yang  diserahkan  ke  pemerintah  karena  ditolak

keberadaannya oleh keluarga maupun ketidakmampuan pengasuhan keluarga.

3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Kebetulan di  Kabupaten Sukoharjo tidak terdapat anak yang berhadapan dengan

hukum (ABH) dan tidak ada kasus yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini, faktor

penyebab anak menjadi pelaku penyimpangan hukum antara lain :

a) Penyalahgunaan minuman ber-alkohol dan NAPZA
b) Kesalahan dalam pengasuhan.
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c) Pengaruh dalam pergaulan anak.
d) Ketidakharmonisan keluarga.
e) Akses internet yang terlalu bebas (pornografi maupun game online).

Peningkatan jumlah anak korban tindak kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi

ekonomi dan seksual,anak korban NAPZA, korban bencana, ADHA serta trafficking

terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo.  

4. Anak Jalanan
Di Kabupaten Sukoharjo tidak terlalu banyak anak jalanan, hanya ada di Kecamatan

Kartasura,  itupun palarian dari  Kota lain,  Salah satu yang menjadi  permasalahan

adalah  keberadaan  anak  jalanan.  Banyak  faktor  yang  mengakibatkan  mereka

akhirnya turun kejalan, faktor keluarga, eksplotasi ekonomi oleh pihak-pihak tertentu,

dan sebagainya. Kondisi-kondisi tersebut mengakibatkan anak-anak yang hidup di

jalan terhambat  dalam mengakses kebutuhan dasarnya.  Sehingga pada akhirnya

akan menghambat pula dalam tugas perkembangan dan pertumbuhan anak.

5.  Anak Terlantar

Anak terlantar meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh

orangtua/keluarga  atau  anak  kehilangan  hak  asuh  dari  orangtua/keluarga.  Anak

terlantar di  Kabupaten Sukoharjo merupakan PMKS anak yang tidak terlalu tinggi

dibandingkan PMKS anak yang lain,  Jumlah PMKS anak terlantar  sebanyak 826

anak termasuk didalamnya anak putus sekolah terlantar. 

6. Anak dengan Disabilitas (ADK) 

Anak  dengan  disabilitas  merupakan  salah  satu  jenis  PMKS  anak.  Jumlah  anak

dengan  disabilitas  di  Kabupaten  Sukoharjo  pada  tahun  2016  sebesar  554  anak.

Kondisi  yang ada saat  ini,  di  masyarakat  masih ada stigma bahwa anak dengan

disabilitas merupakan aib keluarga. Hal tersebut mengakibatkan anak disembunyikan

dan kurang dapat mengakses kebutuhan dan hak-hak dasarnya. Bahkan tidak jarang

anak dengan disabilitas tidak dapat mengakses hak pendidikan. Banyak masyarakat

terutama  dengan  kondisi  miskin  yang  kurang  menyadari  bahwa  anak  dengan

disabilitas  membutuhkan  pendidikan  insklusi.  Hak  bermain  dengan  lingkungan

sekitarnya pun  akhirnya  terbatasi.  Berkaitan  dengan  kesehatan,  banyak  keluarga

anak dengan disabilitas yang kurang sadar akan akses kesehatan anak seperti terapi

dan lain sebagainya. Begitu juga dengan cara pengasuhan yang tepat bagi anak

dengan disabilitas masih nampak kurang disadari oleh masyarakat.

7. Lanjut Usia Terlantar (LUT)
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Pelayanan kesejahteraan sosial  lanjut  usia selama ini  diarahkan pada lanjut  usia

terlantar,  yaitu  penduduk  yang  sudah  berusia  60  tahun  ke  atas  dan  hidupnya

terlantar karena tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan

papan serta kebutuhan psiko sosialnya. Populasi lanjut usia terlantar  di Kabupaten

Sukoharjo juga tidak terlalu banyak ini  dikarenakan bahwa masyarakat  Sukoharjo

masih peduli terhadap bapak ibunya yang tergolong lanjut usia sehingga Lanjut Usia

yang Terlanar per Desa tidak sampai 50 orang.

8. Gelandangan Pengemis 

Gelandangan atau pengemis memiliki  mobilitas yang sangat tinggi.  Mereka dapat

pindah dari satu lokasi ke lokasi lain dengan sangat mudah dan cepat. Bahkan bagi

gelandangan atau pengemis yang secara fisik masih kuat, mobilitas mereka sampai

lintas kabupaten, bahkan lintas propinsi. Mobilitas yang tinggi menjadi kendala dalam

melakukan  pendataan  populasi  gelandangan  pengemis  di  Kabupaten  Sukoharjo.

Namun demikian Dinas Sosial  Kabupaten Sukoharjo koordinasi oleh Instansi terkait

untuk menangani Gelandangan dan Pengemis.

A.   IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Penanggulangan Kemiskinan

Dinas  Sosial  menyelenggarakan  penanggulangan  kemiskinan  melalui

program  pemberdayaan  fakir  miskin.  Program  ini  dilaksanakan  dengan  kegiatan

pelatihan  ketrampilan,  pengembangan  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  dan

penumbuhan Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM).  Sampai  dengan  tahun  2016

jumlah fakir miskin yang telah terjangkau program pemberdayaan sebanyak kurang

lebih 174.150 jiwa. Dinas Sosial juga mengkoordinasikan penyelenggaraan program

penanggulangan kemiskinan nasional yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). PKH

di Kabupaten Rumusan kebijakan Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi dan

Dinas  Sosial  Kabupaten/Kota  menunjukkan  sudah  adanya  sinergi  dalam

penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial.  Kebijakan  Kementerian  Sosial  RI  untuk

pemerataan pelayanan telah diterjemahkan oleh Provinsi ke dalam kebijakan yang

lebih teknis dengan mempermudah akses PMKS terhadap pelayanan sosial dasar.

Bahkan  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten Sukoharjo  lebih  dioperasionalkan  melalui

berbagai  kebijakan  yang  lebih  terperinci.  Kebijakan  Dinas  Sosial  Kabupaten

Sukoharjo telah  menjangkau  banyak  jenis  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan

Sosial,  dan  menangangi  masalah  kemiskinan,  keterlantaran,  ketunaan  sosial,
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kekerasan  dan  Korban  bencana alam.  Kebijakan  Kementerian  Sosial  RI  untuk

meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial  juga didukung oleh Dinas Sosial  Provinsi Jawa Tengah  dan

Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.

Kementerian Sosial RI tidak secara langsung merumuskan kebijakan terkait

dengan  penanggulangan  bencana,  namun  pemerintah  kabupaten  merumuskan

kebijakan tersebut ke dalam dokumen renstra. Selain itu Dinas Sosial provinsi dan

Dinas  Sosial  Kabupaten/Kota  juga  merumuskan  kebijakan  pelestarian  nilai-nilai

kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan social.
Kebijakan  lain  yang  belum  sinergis  adalah  terkait  dengan  peningkatan

profesionalisme  dan  peningkatan  kualitas  manajemen  penyelenggaraan

kesejahteraan  sosial.  Dinas  Sosial  Kabupaten Sukoharjo belum  merumuskan

kebijakan mengenai peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, sementara

Dinas Sosial Propinsi  menggabungkan kebijakan peningkatan profesionalisme dan

manajemen pelayanan ke dalam satu  rumusan kebijakan.  Kebijakan yang hanya

dirumuskan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo adalah melakukan pendataan

PMKS dan PSKS.  Sebenarnya Dinas Sosial  propinsi  juga melakukan pendataan,

namun program itu tidak ditulis secara eksplisit ke dalam rumusan kebijakan.

Kabupaten  Sukoharjo telah  menjangkau  8.631 RTSM.  Dengan  demikian

kedua program tersebut telah menjangkau 4,96 % dari populasi penduduk miskin di

Kabupaten  Sukoharjo.  Melalui  program  pemberdayaan  keluarga  miskin  telah

terbentuk 1.320 KUBE.  Pelaksanaan program pemberdayaan tersebut dibiayai oleh

dana APBN dan APBD. Namun sumber pembiayaan lebih banyak dari APBN dengan

penumbuhan KUBE, sedangkan APBD mendukung melalui kegiatan pengembangan

KUBE.  PKH sepenuhnya  dibiayai  oleh  APBN karena  menjadi  program  nasional.

APBD  baik  propinsi  maupun  kabupaten  hanya  memberi  dukungan  pada  biaya

operasional  serta  anggaran  untuk  capacity  building bagi  para  pendamping  dan

operator. 

Program  pemberdayaan  keluarga  miskin  menghadapi  banyak  tantangan

mengingat jangkauannya yang masih sangat terbatas dibandingkan dengan populasi

penduduk  miskin.  Selain  itu  Kelompok  usaha  bersama yang  dikembangkan  juga

mengalami banyak kesulitan. Ada sebagian yang mampu berkembang dengan baik,

namun  sebagian  yang  lainnya  tidak  kunjung  bisa  ditingkatkan,  atau  malah  mati.

Program-program  lanjutan  sangat  diperlukan  khususnya  pendampingan  teknis

sesuai dengan jenis usaha yang dikelola. Selain itu pemasaran hasil produksi masih

menjadi menjadi masalah sebagian besar KUBE, khususnya yang mengelola usaha
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perdagangan dan usaha pengolahan. Meskipun akses permodalan telah disediakan

melalui Lembaga keuangan mikro, kemampuan penyerapan dana melalui pinjaman

juga terbatas,  karena skala produksi yang juga terbatas.  Anggota kelompok tidak

mau mengambil resiko meningkatkan produksi jika tidak jelas pemasaran produknya.

Kurangnya informasi  dan akses  terhadap  jaringan pemasaran  menjadi  penyebab

sulitnya  KUBE  bisa  berkembang  lebih  cepat.  Usaha  peternakan  (sapi,  kambing,

ayam),  juga  mengalami  kendala  teknis.  Banyak  kambing  yang  mati,  atau  tidak

mampu  tumbuh  maksimal,  dan  beranak  karena  kurangnya  pengetahuan  teknis

dalam bidang peternakan.

Aspek lain yang juga sangat penting dalam program pemberdayaan keluarga

miskin adalah belum terintegrasi  dengan program pelayanan yang lain.  Di  dalam

rumah tangga sangat miskin, misalnya keuntungan yang diperoleh dari usaha KUBE

sangat  tidak memadai  jika digunakan untuk memenuhi  kebutuhan rumah tangga,

apalagi jika digunakan untuk biaya pendidikan dan pengobatan. Di sisi lain belum

semua  rumah  tangga  miskin  terjangkau  program  jaminan  kesehatan  maupun

bantuan  pendidikan.  Agenda  utama  program  penanggulangan  ke  depan  adalah

bagaimana  mengintegrasikan  program  pelayanan  pemerintah  sehingga

penanggulangan kemiskinan menajdi program yang lebih komprehensif. 

Program  Keluarga  Harapan  sebenarnya  sudah  mempunyai  skema  yang

komprehensif  dalam  penanggulangan  kemiskinan.  Program  tersebut  sudah

terintegrasi dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sebagai batuan bersyarat,

rumah tangga  sangat  miskin  yang sudah tidak  lagi  eligible,  tidak  lagi  memenuhi

persyaratan  sebagai  penerima  bantuan  PKH  (peserta),  meskipun  mereka  masih

termasuk rumah tangga miskin. Issu kritis yang terlu diakomodasi pada waktu yang

akan datang adalah bagaimana memperjelas exiting strategy  PKH dengan memberi

dukungan  penguatan  pada  rumah  tangga  sangat  miskin  yang  tidak  lagi  menjadi

peserta PKH namun masih dalam kondisi miskin.

Kurangnya integrasi dan sinergi antar program di Dinas Sosial menjadi titik

kritis  dalam  penyelenggaraan  program  kesejahteraan  sosial.  Masalah  kecacatan,

keterlantaran,  ketunaan sosial,  kebencanaan  belum terintegrasi  dengan masalah

kemiskinan. Setiap masalah ditangani oleh unit  teknis masing-masing dan kurang

koordiansi.  Program  pelayanan  dapat  dilaksanakan  lebih  efektif  dan  efisien  jika

dilakukan secara integratif.  Dalam kasus anak rumah tangga sangat miskin yang

mengalami kecacatan, misalnya akan lebih terdukung dengan program pelayanan

 RENSTRA DINAS SOSIAL 2017-2021                                                 26

 



bagi  penyandang disabilitas maupun program perlindungan anak.  Namun sampai

saat ini program yang terintegrasi belum dilakukan.
Permasalahan - permasalahan  riil  yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan

penanggulangan kemiskinan antara lain :

1. Data  kemiskinan  yang  digunakan  masing-masing  program tidak  sama,  sehingga

pelaksanaan program kurang sinergis.
2. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha.
3. Rendahnya akses masyarakat miskin terhadap permodalan.
4. Rendahnya akses pendidikan non formal dan formal untuk masyarakat miskin. 
5. Kurang optimalnya pendampingan 
6. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program
7. Kesulitan membangkitkan semangat kewirausahaan 
8. Sulitnya akses pada pemasaran
9. Kecilnya dana yang dialokasikan jika dibandingkan jumlah rumah tangga miskin.

10. Pemberian fasilitas kepada orang miskin kurang komprehensif dan sinergis dipandang

dari sisi pengurangan beban dan peningkatan pendapatan.

Satu  aspek  yang  sangat  penting  dalam  mencapai  tujuan

pembangunan  adalah memasukkan orientasi sosial  dan pengelolaan faktor-faktor

yang berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi  ke dalam kebijakan–kebijakan

pembangunan  yang  di fokuskan  pada  peningkatan  kual itas  Sumber

Daya  Manusia  sampai  terpenuh inya  bas ic  needs  akan  makanan,

paka ian,  pendidikan, kesehatan, dan perumahan masyarakat.

Pembangunan kesejahteraan  sosial  di  Kabupaten Sukoharjo  Tahun

2016  telah  menunjukkan  kenaikan  siginifikan  ditandai  dengan  terlayaninya

sejumlah  penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial  (PMKS)  dengan  perincian

sebagai berikut pada Tahun 2015 target pelayanan terhadap masalah kesejahteraan

sosial ( PMKS) sebanyak 3.300 orang dan terealisasi menjadi  5.057 orang. Indikator

Kinerja  untuk  mengukur  tingkat  keberhasilan  pencapaian  sasaran  ini  adalah

terlayaninya  sejumlah  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  di  Kabupaten

Sukoharjo sebesar 153,24 %.

Adapun  kemajuan  yang  telah  dicapai  pada  Dinas  Sosial  Kabupaten

Sukoharjo  tersebut  ditentukan  oleh  potensi  yang  dimiliki  serta  masalah  yang

dihadapi. Potensi yang dimiliki berkaitan dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki

Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.

Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak  Dan Lanjut Usia Terlantar

Permasalahan yang dihadapi  dalam pelayanan kesejahteraan sosial  lanjut  usia  terlantar

adalah sebagai berikut :
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1. Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar dilaksanakan melalui sistem dalam

panti  dan luar  panti.  Di  Kabupaten Sukoharjo terdapat hanya 1 Panti  Werdha Asih

itupun  dikelola oleh  swasta. Pelayanan di dalam panti diperuntukkan bagi lanjut usia

jompo yang tidak sehingga tidak lagi mampu mengurus dirinya sendiri, tidak mempunyai

sanak keluarga atau diterlantarkan oleh keluarga karena berbagai  sebab.  Pada sisi

yang lain kemampuan panti werdha asih untuk menambah kapasitas tampung terbatas.

Kebijakan pelayanan di panti cenderung mengambil pelayanan jangka panjang  (long

term) hingga lanjut usia meninggal dunia. Upaya-upaya untuk memberdayakan keluarga

lanjut usia agar mampu membawa kembali dan merawat orang tua/saudaranya belum

dilakukan.  Ini  menyebabkan  terbatasnya  jangkauan  panti  werdha  untuk  menambah

jangkauan pelayanan.
2. Model  pelayanan  home care  maupun  day  care sudah  dilaksanakan,  namun karena

keterbatasan sumber daya manusia dan prasarana yang dimiliki PSTW, model tersebut

juga  masih  terbatas  jangkauan  pelayanannya,  yaitu  terbatas  pada  lanjut  usia  yang

berada di sekitar lokasi panti. 
3. Pelayanan  kesejahteraan  lanjut  usia  di  luar  panti  ditujukan  kepada  lanjut  usia  atau

keluarganya. Selain pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan sosial,  juga diberikan

bantuan usaha ekonomi produktif bagi lanjut usia yang masih produktif, atau keluarga

yang merawatnya. Jaminan sosial lanjut usia merupakan program dekonsentrasi yang

dibiayai  dari  dana APBN melalui  Kementerian Sosial  RI.  Program ini  dinilai  mampu

menjamin pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia. Namun demikian sifat program ini

adalah pilot project, belum menjadi sebuah skema jaminan sosial yang terlembaga dan

berkelanjutan. Pemerintah perlu mempersiapkan keberlanjutan program ini, manakala

dukungan dari dana dekonsentrasi sudah tidak lagi tersedia.

4. Perkembangan  positip  lain  di  masyarakat  adalah  semakin  tumbuhnya  perkumpulan

lanjut usia di masyarakat, baik pada tingkat dusun, desa/kalurahan, kecamatan bahkan

di  tingkat  kabupaten.  Komda  lanjut  usia  semakin  melembaga  dan  berhasil  dalam

menggerakkan  kegiatan  lanjut  usia.  Di  Kabupaten  Sukoharjo,  misalnya  di  setiap

kecamatan belum terbentuk Komda Lansia, dan di desa-desa terbentuk Pos Pelayanan

Sosial  Lanjut  Usia.  Paguyuban  dan  perkumpulan  ini  belum  bisa aktif  melakukan

aktivitas-aktivitas  yang  bermanfaat  bagi  lanjut  usia  seperti  pemeriksaan  kesehatan,

kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya. Namun banyak perkumpulan belum

mendapat dukungan dan terjangkau program pelayanan pemerintah.  
5. Perluasan  jangkauan  pelayanan  yang  berbasis  keluarga  dan  masyarakat  menjadi

kebijakan yang perlu diambil sehingga pelayanan dapat menjangkau lebih banyak lanjut

usia. Keterbatasan sumber daya dapat diatasi dengan strategi meningkatkan kapasitas

keluarga sebagai care giver dalam merawat dan mendampingi lanjut usia. Peningkatan
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kemampuan  ekonomi  bagi  keluarga  miskin  yang  harus  merawat  lanjut  usia  dapat

diintegrasikan dengan program penanggulangan kemiskinan yang diselenggrakan oleh

banyak Perangkat Daerah maupun lembaga lain.
6. Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia juga tidak lagi bisa dibatasi pada kategori

lanjut usia terlantar. Oleh karena kesejahteraan adalah hak bagi setiap warga negara,

maka pelayanan kesejahteraan sosial perlu menjangkau lanjut usia yang tidak terlantar.

Pengembangan  program  pelayanan  kesejahteraan  lanjut  usia  yang  tidak  terlantar

disesuaikan  dengan  kebutuhannya.   Model  pelayanan  di  dalam  panti  juga  sudah

mengembangkan pelayanan khusus,  dimana keluarga lanjut usia memberi  kontribusi

biaya perawatan.
7. Post power syndrom yang banyak dialami oleh lanjut usia dari kelas menengah perlu

diantisipasi  dengan  memfasilitasi  ruang-ruang  publik  berserta  aktivitasnya,  dimana

lanjut usia dapat melakukan representasi diri dan komunitasnya. 

3. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Posisi ambivalen yang masih sangat terasa dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan dan

rehabilitasi  sosial  penyandang  cacat.  Misalnya  soal  pendidikan,  yang  terjadi  adalah

penolakan anak cacat atau anak berkebutuhan khusus untuk masuk jenis sekolah tertentu

karena dinilai tidak sesuai dengan derajat kecacatannya. Demikian pula perusahaan juga

menolak mempekerjakan penyandang disabilitas karena pekerjaan yang akan dilakukan

tidak sesuai dengan derajat, jenis kecacatan dan kemampuannya. Jadi  statement sesuai

dengan  jenis,  derajat  kecacatan  dan  kemampuan  justru  menjadi  boomerang  bagi

penyandang disabilitas untuk memperoleh hak-haknya, karena dapat dijadikan alibi bagi

penyelenggara  pendidikan  maupun  perusahaan  swasta   bahkan  lembaga  pemerintah

sendiri untuk menolak mereka mengikuti pendidikan atau melamar pekerjaan. 

Pemberian  bantuan  social  dan  pemeliharaan  taraf  kesejahteraan  social  juga  masih

mencerminkan  adanya  diskriminasi  perlakuan  terhadap  para  penyandang  disabilitas.

Bantuan social  diberikan kepada penyandang disabilitas  terutama yang belum bekerja.

Jadi diasumsikan bahwa memperoleh pekerjaan sebagai pencapaian final yang mampu

menjamin terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan. Pengandaian ini mengabaikan fakta

bahwa memperoleh pekerjaan bukan akhir dari masalah. Pada banyak kasus penyandang

disabilitas  yang  sudah  bekerja-pun  menghadapi  banyak  masalah,  misalnya  soal  upah,

posisi  yang  tidak  pernah  berubah,  lingkungan  kerja  yang  tidak  aksesibel,  PHK  dan

masalah-masalah lainya.
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Pemeliharaan taraf kesejahteraan social juga hanya ditujukan pada penyandang disabilitas

yang  diklaim sudah  tidak  bisa  direhabilitasi  dan hidupnya  tergantung  pada orang  lain.

Rumusan ini juga mengabaikan kenyataan penyandang disabilitas lain yang mungkin tidak

digolongkan sebagai cacat berat tetapi kondisi ekonominya sangat berat, secara geografis

terpencil dan tanpa dukungan dari keluarga yang memadai atau terlantar. Jelas-jelas ini

adalah rumusan yang diskriminatif  bagi mereka.  Dan bagi penyandang disabilitas yang

diklaim  sudah  tidak  bisa  direhabilitasi  juga  mengakibatkan  mereka  sulit  mengakses

pelayanan  kesehatan yang lain,  misalnya fisio  terapi.  Klaim cacat  berat  menempatkan

mereka  pada  posisi  terminal,  dan  meniadakan  harapan  bagi  mereka.  Ini  juga  sebuah

bentuk diskriminasi.

Persoalan pelayanan kesehatan hanya direpresentasikan dalam dua kata yaitu rehabilitasi

medic.  Rumusan ini  mengabaikan kebutuhan dan kepentingan yang sangat urgen atas

pelayanan  kesehatan  bagi  penyandang  disabilitas.  soal  kesehatan  direduksi  menjadi

persoalan rehabilitasi medic. Padahal masih banyak issu kesehatan lain yang seharusnya

diatur dalam kebijakan tersebut. Misalnya persoalan deteksi dini kecacatan, assessment

medis komprehensif, jenis-jenis layanan, skema dan mekanisme, metoda, skema jaminan

kesehatan dan soal kesehatan lainnya.

Mayoritas  penyandang  disabilitas  sulit  mendapat  pekerjaan.  Banyak  persyaratan  kerja

yang  secara  langsung  mendiskriminasi  dan  mengeleminasi  sejak  proses  seleksi

administrasi. Di lembaga pemerintah maupun lembaga swasta persyaratan masuk kerja

selalu  menyertakan kesehatan jasmani  dan rokhani,  dan ini  dimaknai  tidak  mengalami

kecacatan.

Sebenarnya di  dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 juga telah secara eksplisit

menyatakan  bahwa  penyandang  disabilitas  berhak  atas  pekerjaan  dan  bahkan  telah

membuat  kebijakan  afirmasi  yang  memberi  mandate  kepada  perusahaan  Negara  dan

swasta  untuk  mempekerjakan  1  (satu)  orang  penyandang disabilitas  untuk  setiap  100

orang  pekerja.  Namun  faktanya  ketentuan  ini  juga  tidak  banyak  dipatuhi  oleh  para

pengusaha. Penegakan hokum atas ketentuan ini juga tidak dilakukan dengan sungguh-

sungguh. Kalangan Penyandang Disabilitas menilai  kebijakan afirmasi ini  masih sangat

minimal (hanya 1 %) dan belum menceminkan kesungguhan untuk mengakomodasi hak

penyandang disabilitas atas pekerjaan.

Ketidaksungguhan  ini  juga  nampak  dalam  penegakan  ketentuan  afirmasi  tersebut.

Seharusnya  perusahaan  yang  tidak  mempekerjakan  atau  menolak  mempekerjakan

penyandang disabilitas sesuai  dengan ketentuan pidana pada undang-undang tersebut

termasuk melakukan pelanggaran dan terkena pidana kurungan 6 bulan dan atau denda
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sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000,-. Namun dari tahun 1997 sampai sekarang belum

ada informasi bahwa ada seorang pengusaha didenda atau dipidana karena pelanggaran

pasal ini. 

Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga dibahas bab

mengenai pembinaan dan pengawasan. Secara khusus mandate pengawasan diberikan

kepada  Pegawai  Pengawasan  Ketenagakerjaan.  Namun  skema  pengawasan  dan

pembinaan juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penyandang disabilitas masih saja

sulit mendapat pekerjaan. 

Persoalan lain yang terkait dengan hak pekerjaan adalah pelatihan kerja bagi penyandang

disabilitas. Undang-undang tentang Penyandang Cacat  (pasal 18) juga mengamanatkan

diselenggarakannya  rehabilitasi  vokasional  (pelatihan  kerja).  Ketentuan  ini  juga  diikuti

dengan  Peraturan  lain,  yaitu  melalui  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  :  Kep-

205/Men/1999.Tentang  Pelatihan  Kerja  Dan  Penempatan  Tenaga  Kerja  Penyandang

Cacat. Pelatihan kerja yang diselenggarakan belum disesuaikan dengan kebutuhan pasar

kerja serta belum mampu melatih penyandang disabilitas hingga mempunyai kompetensi

yang memadai. Program pelatihan kerja banyak dilaksanakan hanya pada tingkat dasar

sehingga  belum  memberi  ketrampilan  yang  mencukupi.  Mandate  penyelenggaraan

pelatihan  ketrampilan  selama ini  dilakukan  oleh  dua  lembaga  pemerintah,  yaitu  Dinas

Sosial dan Dinas Tenaga Kerja. Koordinasi dan kerjasama antara kedua lembaga ini sudah

ada, namun belum maksimal sehingga belum mampu membangun penyandang disabilitas

memperoleh kompetensi yang memadai dan memdapatkan pekerjaan yang layak.

Kesamaan kesempatan dan partisipasi dalam seluruh aspek khidupan bagi penyandang

disabilitas  juga diwujudkan dalam bentuk  penyediaan sarana aksesibilitas.  Hal  ini  juga

sudah  diatur  dalam Undang-undang  Penyandang  cacatmaupun  dalam Undang-undang

Mengenai Bangunan Gedung (UU Nomor 28 Tahun 2002). Bahkan kebijakan ini sudah

diikuti pula oleh ketentuan yang lebih Teknis yang berupa Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada

Bangunan Gedung dan Lingkungan.  

Di  berbagai  wilayah,  baik  perkotaan  maupun  pedesaan  aksesibilitas  yang  sangat

dibutuhkan penyandang disabilitas masih terbatas. Bahkan pada fasilitas public ; kantor-

kantor pemerintah yang melayani masyarakat secara langsung, bangunan yang didirikan

tidak dilengkapi dengan sarana aksesibilitas. Demikian pula yang terjadi dengan fasilitas

public  lainnya.  Pelanggaran ketentuan ini  hanya dikenakan sangsi  administrative,  yang

tentunya menyebabkan ketentuan ini menjadi tidak powerfull sehingga sering dilanggar.
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4. Penyelenggaraan Pelayanan Dan Rehabilitasi Tuna Sosial

a. Rehabilitasi Sosial Gelandangan Pengemis

Penanggulangan  gelandangan  pengemis  yang  telah  dilakukan  selama  ini,  setidaknya

menggunakan 3 pendekatan, yaitu preventif, represif dan rehabilitatif.

1). Preventif 

Di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  tahun  1980  dijelaskan  bahwa  pendekatan

preventif  dimaksudkan  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pergelandangan  dan

pengemisan. Pendekatan yang bersifat preventif dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan

sosial,  pembinaan  sosial,  latihan,  pendidikan,  pemberian  bantuan  sosial,  perluasan

kesempatan kerja, pemukiman lokal, peningkatan derajat kesehatan, pengawasan, serta

pembinaan lanjut.

Tindakan preventif ditujukan kepada  individu atau keluarga yang sedang berada dalam

keadaan  sulit  penghidupannya  serta  kelompok-kelompok  masyarakat  yang  menjadi

sumber /asal gelandangan pengemis serta gelandangan pengemis yang telah direhabilitasi

agar supaya tidak kembali lagi menjadi gelandangan pengemis.

Namun  dalam  pelaksanannya,  upaya  preventif  yang  dilaksanakan  baru  sebatas

penyuluhan kepada sasaran bukan seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah

tersebut  ,  tetapi  pada  khalayak  yang  lebih  umum.  Kegiatan  penyuluhan  juga  kurang

terkoordinasi dengan unit teknis yangg menyelenggarakan penanggulangan gelandangan

pengemis.

Jenis  kegiatan  preventif  lain  belum  banyak  dilaksanakan,  khususnya  pemenuhan

pelayanan  dasar  (bantuan  sosial,  pekerjaan,  kesehatan,  pemukiman).  Selain  itu  juga

belum terintegrasi dengan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, khususnya

penanggulangan kemiskinan perkotaan.

2). Represif  

Usaha  represif  dimaksudkan  untuk  mengurangi  dan  atau  meniadakan  gelandangan

pengemis. Upaya ini ditujukan kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka

melakukan pergelandangan dan pengemisan. Usaha represif dilaksanakan melalui razia,

penampungan sementara untuk diseleksi dan pelimpahan.
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Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980, yang berwenang melakukan razia

adalah aparat kepolisian dan satuan pengaman sosial. Dalam pelaksanaanya Koordinasi

antar  lembaga  yang  mempunyai  tugas  pokok  dan  fungsi  dalam upaya  represif  masih

belum optimal. Operasi razia yang tidak dilakukan serentak di semua kabupaten/kota tidak

akan  efektif  karena  mereka  akan  segera  berpindah  tempat.  Ini  dipermudah  dengan

kepemilikan  alat  komunikasi  handphone, sehingga  informasi  mengenai  razia  sangat

mudah disebarluaskan.

Koordinasi antara aparat penegak hukum dengan tempat penampungan sementara hasil

razia juga belum efektif. Seringkali pihak kepolisian atau satpol PP sudah bekerja keras

untuk  menangkap  dan  bahkan  mengawasi  di  tempat  penampungan.  Namun  setelah

selesai dilakukan identifikasi  dan diseleksi,  sejumlah gelandangan pengemis dilepaskan

kembali. Mode ini seringkali berlangsung, sehingga banyak gelandangan pengemis yang

terjaring berkali-kali dalam operasi razia. 

Hasil  seleksi  yang  keputusannya  dilepaskan  dengan  syarat  atau  dikembalikan  kepada

orang tua/wali/keluarga/kampung halaman  dalam pelaksanaanya kurang efektif,  karena

banyak  di  antaranya  yang  kembali  menjadi  gelandangan  pengemis.  Tidak  semua

kabupaten/kota mengalokasikan dana pemulangan gelandangan pengemis. Daerah asal

dan  keluarganya  juga  belum  siap  menerima  pengembalian/penyerahan.  DIY  memang

sudah mempunyai MOU dengan propinsi lain melalui Mitra Praja Utama (MOU),  namun

kinerja MPU belum optimal (SOP dan skema rehabilitasi lanjutan belum ada).

Hasil seleksi yang kemudian diberikan pelayanan kesehatan (khususnya bagi gelandangan

psikotik) juga belum optimal. Sebagian besar gelandangan adalah psikotik dan sebagian di

antaranya sudah lanjut  usia. Gelandangan psikotik membutuhkan pelayanan kesehatan

psikiatrik yang berkelanjutan. Pemerintah DIY mempunyai satu Rumah sakit Jiwa Grashia,

namun daya tampungnya belum memadai  jika dibandingkan dengan permintaan warga

masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan jiwa. Situasi ini sangat menyulitkan

untuk  merujuk  gelandangan  psikotik  setelah mereka diseleksi  di  tempat  penampungan

sementara.

Rujukan  ke  Panti  Sosial  menjadi  skema  yang  cukup  berjalan  efektif  karena  tempat

penampungan sementara dengan Panti Sosial, khususnya Panti Sosial  Sinai, Panti Pintu

Keselamatan dan Panti  Adulam Ministri  itupun dikelola oleh swasta yang merehabilitasi

gelandangan  pengemis  berada  dalam  satu  manajemen,  Namun  demikian,  kapasitas

tampung juga  masih terbatas dan tetapi  mampu apabila dijadikan sebagai pusat rujukan

gelandangan pengemis dari Kabupaten Sukoharjo  
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Dari hasil  seleksi,  sampai saat ini belum ada data yang memadai tentang pelaksanaan

Pelimpahan ke pengadilan. Pelimpahan ke pengadilan juga membutuhkan layanan hukum

lanjutan  seperti  pendampingan  hukum.  Putusan  untuk  dipenjarakan  juga  hanya  akan

semakin  menambah  beban  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  sudah  penuh  dan  over

capacity. Setelah keluar dari penjara, sulit bagi gelandangan pengemis akan kembali ke

daerah asal, dan besar kemungkinannya justru akan kembali turun ke jalan.   

3). Rehabilitatif

Usaha rehabilitatif meliputi usaha-usaha penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran

dan tindak lanjut. Rehabilitasi ditujukan agar fungsi sosial mereka dapat berperan sebagai

warga  masyarakat.  Usaha  rehabilitatif  dilaksanakan  melalui  panti  Sosial.  Upaya

penyantunan ditujukan untuk  mengubah sikap  mental  gelandangan dan pengemis  dari

keadaan  yang  non  produktif  mejadi  keadaan  yang  produktif.  Penyantunan  dilakukan

melalui kegiatan bimbingan, pendidikan dan latihan baik fisik, mental maupun sosial serta

ketrampilan kerja  sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Upaya  rehabilitasi  sosial  gelandangan  pengemis  diakhiri  dengan  kegiatan  penyaluran.

Penyaluran dilakukan sebagai upaya pendayagunaan mereka terutama ke sektor produksi

dan jasa, melalui jalur transmigrasi, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Selain

itu juga dilakukan tindak lanjut untuk meningkatkan kesadaran berswadaya, memelihara,

memantapkan  dan  meningkatkan  kemampuan  sosial  ekonomi  serta  menumbuhkan

kesadaran hidup bermasyarakat. 

Penyelenggaraan  rehabilitasi  di  dalam  Panti  Sosial  secara  temporer  dapat  memenuhi

kebutuhan dasar gelandangan pengemis, khususnya pangan, sandang dan papan. Selain

itu  juga  memenuhi  kebutuhan  kesehatan,  karena  akses  mereka  terhadap  pelayanan

kesehatan  lebih  mudah  diterima.  Sesuai  dengan  kebijakan  Kementerian  Kesehatan,

semua penghuni Panti Sosial dapat menggunakan skema Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas). 

Latihan ketrampilan juga sudah dilaksanakan, namun masih terbatas pada beberapa jenis

ketrampilan  seperti  Las,  pertukangan,  pertanian,  menjahit,  sablon,  home  industri  dan

ketrampilan lainnya. Pelatihan ketrampilan belum disesuaikan dengan kebutuhan industri

barang  dan  jasa  sesuai  dengan  perkembangan  pasar  kerja.  Selain  itu  pelatihan

ketrampilan  juga  belum  bekerja  sama  secara  terpadu  dengan  BLK  yang   sudah

mempunyai  pengalaman  profesional  dalam  pelatihan  ketrampilan.  Selain  itu  kegiatan

magang juga masih terbatas, padahal proses inilah yang sangat dibutuhkan gelandangan

pengemis sebagai jembatan untuk memberoleh pekerjaan.
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Kegiatan Rehabilitasi yang masih belum optimal adalah pada kegiatan bimbingan mental

dan  sosial. antara  lain  bimbingan  keagamaan,  kedisiplinan,  kesadaran  hukum  serta

bimbingan, pendampingan psiko sosial dari pekerja sosial. 

Bimbingan  mental  sosial  ditujukan  untuk  memulihkan  mental,  sikap  dan  perilaku

gelandangan  pengemis  agar  menjadi  lebih  normatif,  produktif  mampu  melaksanakan

fungsi  sosialnya  dan  mempunyai  kehidupan  yang  bermartabat.  Dalam  pelaksanannya

bimbingan  keagamaan  biasanya  lebih  menekankan  pada  kegiatan  keagamaan,  bukan

ditujukan untuk menemukan makna dan petunjuk yang berada di balik syariat dan ritual

agama. Bimbingan agama seharusnya mampu membangun motivasi dan sikap sosial yang

baik, termasuk solidaritas dan pentingnya hidup berdampingan dengan masyarakat, bukan

hanya berhenti pada ketaatan dalam menjalankan ibadah. 

Bimbingan  dan  pendampingan  psiko  sosial  oleh  para  pekerja  sosial  juga  kurang

dilaksanakan secara terstruktur, yang berbasis pada hasil asesmen dan kemudian disusun

rencana intervensi psiko sosial yang tujuannya jelas dan terukur. Bahkan tugas pekerja

sosial di Panti Rehabilitasi Sosial sangat general, mulai dari identifikasi sampai dengan

bimbingan lanjut.  Tahap-tahap yang sistematis  sebagaimana praktek  profesional  dalam

pekerjaan sosial belum dilaksanakan secara optimal. 

Bimbingan  kedisiplinan  dan  kesadaran  hukum  diajarkan  melalui  baris  berbaris  dan

ceramah mengenai beberapa ketentuan perundang-undangan. Bimbingan ini dimaksudkan

untuk membangun perilaku disiplin, hidup secara teratur  dan taat terhadap norma hukum.

Namun  masih  sulit  untuk  mengintegrasikan  latihan  baris  berbaris  dengan  kedisiplinan.

Bimbingan kesadaran hukum juga belum megacu pada tujuan untuk lebih esensial yaitu

pendidikan kewargaan yang dimaskudkan untuk memahami bersama hak dan kewajiban

warga negara. Jadwal kegiatan rehabilitasi tersusun secara sistematis di jadwal tertulis,

namun  dalam  pelaksanaannya  kegiatan  itu  masih  terpisah-pisah  dan  pekerja  sosial

sebagai  pendamping  juga  belum  mengintegrasikan  sebagai  rangkaian  kegiatan  untuk

melatih tubuh dan mental hidup secara teratur. 

Di antara sejumlah masalah kesejahteraan sosial, rehabilitasi tuna sosial menjadi

program  yang  banyak  menghadapi  banyak  tantangan  dan  kesulitan.  Permasalahan

gelandangan  pengemis,  misalnya,  tantangan  sudah  ada  sejak  pada  tahap  memahami

masalah.  Cara pandang pemerintah  selalu  mewakili  persepsi  dan sikap publik,  bahwa

gelandangan  dan  pengemis  menganggu  ketertiban  umum,  keindahan  kota  dan  usaha

parwisata. Namun sebenarnya sebagai pemerintah yang mempunyai filosofi mengayomi

rakyat, pemerintah  Kabupaten Sukoharjo bisa mengambil kebijakan yang lebih humanis

dengan pendekatan perlindungan terhadap kelompok rentan. Asumsi yang diambi sebagai
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kerangka memahami persoalan gepeng bukan dari aspek ketertiban umum, tetapi melihat

keberadaan gepeng sebagai  masalah yang menganggu rasa keadilan masyarakat  dan

kesejahteraan bersama. Oleh karenanya rehabilitasi  gepeng bukan dengan pendekatan

yang  represif  atau  bahkan  dengan  mengkriminalisasi  mereka  melalui  pasal

pergelandangan, tetapi melalui skema perlindungan dan pengentasan ke dalam kehidupan

yang bermartabat. Demikian pula penanganan terhadap perempuan yang terjebak dalam

praktek  komodifikasi  seksual  juga  mengedepankan  perlindungan,  pemulihan  dan

pemberdayaan yang berkelanjutan. 

Skema rehabilitasi  bagi  tuna sosial  (gelandangan,  pengemis,  tuna susila,  bekas warga

binaan lembaga pemasyarakatan) saat ini belum memadai, karena berhenti pada program

pelatihan  ketrampilan  dasar,  tanpa  diikuti  dengan  program  yang  berkelanjutan  dan

komprehensif.   Rehabilitasi  psiko  sosial  juga  belum mampu membangun keberdayaan

psiko sosial, sehingga masih rentan, belum mempunyai konsep diri yang positif dan jelas,

kepercayaan diri, motivasi dan mudah terpengaruh pandangan orang lain yang merugikan

bagi diri sendiri dan lingkungannya.

Dinas sosial  dalam hal  ini  adalah melakukan rehabilitasi  sosial,  sedangkan rehabilitasi

medis berada di Dinas Kesehatan. Seperti  halnya koordinasi dan sinergi pada program

lain, dalam dalam program ini juga menghadapi persoalan serupa. Pemetaan peran dan

tugas  masing-masing  lembaga,  skema  referal  atau  rujukan  belum  jelas  sehingga

pelaksanaan program kurang efektif. Misalnya program teraphi ARV mengalami masalah

karena banyak ODHA yang berhenti minum obat, bahkan sulit diketahui keberadaannya

karena  pendampingan  psiko  sosial  yang  kurang  efektif.  Selain  itu,  bagi  ODHA yang

memasuki fase terminal illness juga membutuhkan dukungan palliative care, sementara

keluarganya  tidak  mau  menerima.  Pemerintah  seharusnya  menyediakan  pelayanan

residential untuk memenuhi kebutuhan ODHA pada saat yang paling kritis.

5. PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Masalah  kebencanaan   juga  menjadi  bagian  dari  prioritas  Dinas  Sosial.  Setelah

Pemerintah Pusat membentuk BNPB, kebijakan di daerah propinsi/ kabupaten kota juga

mengikutinya dengan membentuk BPBD. Perubahan kebijakan ini  akan mempengaruhi

perubahan tugas pokok dan  fungsi  dan  Program Dinas  Sosial  dalam penanggulangan

bencana.  Selain  itu  dalam  rencana  aksi  nasional  penanggulangan  bencana  juga

menekankan  pentingnya  pengurangan  resiko  bencana  dengan  cara  mengintegrasikan

masalah kebencanaan pada arus utama pembangunan. 
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Dalam setiap kejadian bencana Dinas Sosial mengarahkan sumber daya untuk menangani

korban bencana melalui bantuan sosial (logistk). Untuk melakukan pendampingan sosial

terhadap korban bencana, Dinas Sosial juga melatih Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

dengan dukungan biaya dari APBN. Untuk melaksanakan tugas mitigasi dan eksiapsigaan

juga  perlu  dibentuk  Kampung  Siaga  Bencana  (KSB).  Namun  di  Kabupaten  Sukoharjo

belum terbentuk KSB di kawasan rawan bencana di Kabupaten Sukoharjo

B. Telaah Visi Dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

1.  VISI

Visi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang dirmuskan dalam  RPJMD 2016-2021

adalah ingin mewujudkan “Terus Membangun Sukoharjo Yang Lebih Sejahtera, Maju, Dan

Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Profesional”

Visi  yang   akan  dibangun  Kepala  Daerah  adalah  ultimate  goal   dari  penyelenggaraan

pelayanan kesejahteraan sosial. Sejahtera adalah hasil akhir yang akan dicapai dari semua

kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial. semua instrumen kebijakan perlindungan dan

bantuan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial merupakan upaya untuk

mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju dan mandiri. 

Masyarakat  yang  berkarakter  dan  berbudaya  adalah  abstraksi  dari  nilai-nilai,  filosofi  dan

spiritualitas yang juga menjadi fondasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. nilai-

nilai  ini  akan menjadi  prinsip  etik  yang mendasari  semua bentuk praktek dan tata  kelola

pelayanan kesejahteraan sosial.

Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan akan mewujudkan  keinginan

dan  amanat  masyarakat  Kabupaten  Sukoharjo.  Visi  Pembangunan  Kabupaten

Sukoharjo   tersebut  harus  dapat  diukur  keberhasilannya  dalam  jangka waktu 5

(lima) tahun kedepan, makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai

berikut:

SEJAHTERA:

Mengandung  makna  dalam  lima  tahun  ke  depan  akan  terjadi  semakin

meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat,  yang  diindikasikan  dengan  meningkatnya

pendapatan  perkapita  penduduk  yang  berdampak  pula  pada  menurunnya  angka
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kemiskinan, serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan dasar

MAJU :

Mengandung  Makna  Kondisi  pembangunan  daerah  yang  dilandasi  keinginan

bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih

baik,  didukung  sumberdaya  manusia  yang  unggul,  profesional,  berperadaban  tinggi,

berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan;  
BERMARTABAT :

Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang

bertumpu pada nilai-nilai  budi  pekerti  dan budaya yang luhur, mengedepankan etika,

moral, maupun norma agama masyarakat;

PROFESIONAL :

Mengandung Makna bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Partisipatif,

Akuntable, Transparan dan Efisien) dan bersih (bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

2. MISI
Untuk  mewujudkan  Misi  Kabupaten  Sukoharjo  2016-2021  tersebut,  maka

dijabarkan dalam 5  (lima) misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten

Sukoharjo:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan.

 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.

 Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.

2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.

 Meningkatkan kualitas layanan publik;

 Mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat;

 Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik.

3. Memperkuat  Kemandirian   Ekonomi  Daerah   dengan  Menggerakkan   Sektor

Unggulan Daerah

 Mewujudkan Ketahanan Pangan

 Mewujudkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan

Bencana;

 Mewujudkan Penguatan Iklim Investasi; 

 Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi.

4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan  Beragama dan Bermasyarakat.
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 Mewujudkan fasilitasi Kerukanan Kehidupan Beragama

 Mewujudkan pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal.

5. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tentram, Aman dan Dinamis

 Mewujudkan  lingkungan  yang  kondusif  bagi  partisipasi  masyarakat  dalam

pelaksanaan pembangunan.

C. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Dan Renstra Provinsi Jawa Tengah 

1. Renstra Kementerian/Lembaga 

Analisis  ini  dimaksudkan  untuk  untuk  menilai  keserasian,  keterpaduan,

sinkronisasi,  dan  sinergitas  pencapaian  sasaran  pelaksanaan  Renstra  Perangakat

Daerah Kabupaten  Sukoharjo terhadap  sasaran  Renstra  Kementerian/Lembaga dan

Renstra Perangkat  Daerah kabupaten Sukoharjo sesuai dengan urusan yang menjadi

kewenangan masing-masing Perangkat Daerah. 
Dari  hasil  review  Renstra  Kementerian/Lembaga yang  dalam  hal  ini  adalah

Kementerian Sosial,  Renstra Dinas Sosial  Propinsi  Jawa Tengah  dan Renstra Dinas

Sosial  Kabupaten Sukoharjo yang  masih  berjalan,  ditemukan  beberapa  kebijakan,

strategi yang telah berjalan sinergis dan saling mendukung. Namun ada juga kebijakan

yang belum mendapat dukungan dari salah satu di antara lembaga-lembaga tersebut

meskipun sebenarnya secara umum sudah bersesuaian. 
Strategi yang digunakan antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa

Tengah dan  Kabupaten Sukoharjo juga  ada  beberapa  di  antaranya  yang  berbeda,

meskipun ada beberapa strategi makro yang juga diikuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah dan Kabupaten Sukoharjo. Penggunaan strategi bergantung pada kondisi dan

situasi  daerah,  permasalahan  spesifik  yang  dihadapi  dan  kemampuan  sumber  daya

yang  dimiliki.  Di  bawah  ini  disajikan  matrik  perbandingan  kebijakan  dan  strategi

penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  antara  Kementerian  Sosial  RI.  Dinas  Sosial

Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupayen Sukoharjo.

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEMENSOS DINSOS PROPINSI DINSOS KAB. SUKOHARJO

Meningkatkan dan 

memeratakan pelayanan 

sosial yang adil, dalam arti 

bahwa setiap orang 

khususnya  penyandang 

Memberikan kesempatan 
dan kemudahan bagi PMKS 
untuk memperoleh akses 
pelayanan hak-hak dasar.

1. Meningkatkan  kualitas dan
kuantitas  pelayanan  dan
rehabilitasi  kesejahteraan
sosial.

2. Meningkatkan pelayanan 
dan rehabilitasi bagi tuna 
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KEMENSOS DINSOS PROPINSI DINSOS KAB. SUKOHARJO

masalah kesejahteraan 

sosial berhak memperoleh 

pelayanan sosial.

sosial. 
3. Meningkatkan  pembinaan

dan pemberdayaan sosial.
4. Meningkatkan kepedulian 

terhadap penyandang 
cacat, dan anak-anak 
terlantar, serta kelompok 
rentan sosial dalam rangka
meningkatkan 
kesejahteraan.

5. Meningkatkan pemahaman
tentang tindak kekerasan 
dan perilaku salah bagi 
anak dan lansia.

6. Menumbuhkan kesadaran 
masyarakat akan bahaya 
penyalahgunaan narkoba.

7. Melakukan rehabilitasi bagi
korban penyalahgunaan 
narkoba.

8. Memperluas aksesibilitas 
yang mengarah pada 
kegiatan wira usaha.

9. Mengembangkan sistem  
Bantuan dan Jaminan 
Sosial  bagi fakir miskin, 
yang pengelolaanya 
melibatkan pemerintah, 
dunia usaha dan 
masyarakat

Meningkatkan 

profesionalisme SDM 

kesejahteraan sosial 

berbasis pekerjaan sosial 

dalam penanganan masalah 

dan potensi kesejahteraan 

sosial.

Mengembangkan 
profesionalisme sumber 
daya manusia, sistem, 
prosedur, serta sarana dan 
prasarana dalam 
penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial.

-

Memantapkan manajemen 

penyelenggaraan 

kesejahteraan social dalam 

hal perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan 

serta koordinasi

- Meningkatkan fungsi 
koordinasi dan implementasi
kebijakan antar pilar 
pembangunan
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KEMENSOS DINSOS PROPINSI DINSOS KAB. SUKOHARJO

Menciptakan iklim dan 

sistem yang mendorong 

peningkatan dan 

pengembangan peran serta 

masyarakat dalam 

penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial.

Memberikan fasilitas kepada
PSKS  untuk  berperan  aktif
dalam  penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.

1.Meningkatkan kapasitas 
kelembagaan sosial dan 
kesetiakawanan sosial.

2.Meningkatkan jejaring 
dalam rangka 
perlindungan dan jaminan 
sosial

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.

- -

Meningkatkan  kapasitas
kelembagaan  dan
memperkokoh  budaya
semangat  dan  jiwa  K2KS
secara  sinergis,  terarah,
terencana dan berkelanjutan

Meningkatkan  pelestarian,

penghayatan  serta

pengamalan  nilai-nilai

kepahlawanan,  keperintisan,

dan kesetiakawanan sosial.

Meningkatkan  partisipasi
masyarakat  untuk
optimalisasi  pendayagunaan
dan  pelestarian  nilai-nilai
K2KS  dalam  tatanan
kehidupan masyarakat.

Menggali,  mendayagunakan
dan melestarikan NK2KS

1. Meningkatkan  peran  dan
fungsi  generasi  muda
untuk memelihara nilai-nilai
kearifan,  kepahlawanan,
keperintisan,  dan
kejuangan.

2. Terpeliharanya  nilai-nilai
kesetiakawanan sosial dan
kepahlawanan.

Meningkatkan kesiapsiagaan
dan penanganan bencana

1. Peningkatan  sarana
prasarana  pelayanan  dan
rehabilitasi  kesejahteraan
sosial  dan  penanganan
bencana. 
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KEMENSOS DINSOS PROPINSI DINSOS KAB. SUKOHARJO

2. Membangun  ketahanan
sosial  yang  mampu
memberi  bantuan
penyelamatan  dan
pemberdayaan  terhadap
penyandang  masalah
kesejahteraan  sosial  dan
korban bencana.

Melakukan update data 

PMKS dan PSKS yang  

lengkap  

Rumusan  kebijakan  Kementerian  Sosial  RI,  Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa

Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo menunjukkan sudah adanya sinergi

dalam  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial.  Kebijakan  Kementerian  Sosial  RI

untuk pemerataan pelayanan telah diterjemahkan oleh Propinsi ke dalam kebijakan

yang lebih teknis dengan mempermudah akses PMKS terhadap pelayanan sosial

dasar.  Bahkan  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten Sukoharjo lebih  dioperasionalkan

melalui berbagai kebijakan yang lebih terperinci. Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten

Sukoharjo telah  menjangkau  banyak  jenis  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan

Sosial,  dan  menangangi  masalah  kemiskinan,  keterlantaran,  ketunaan  sosial,

kekerasan dan kebencanaan. Kebijakan Kementerian Sosial RI untuk meningkatkan

dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial juga didukung oleh Dinas Sosial Propinsi dan Dinas Sosial Kabupaten.
Kementerian Sosial RI tidak secara langsung merumuskan kebijakan terkait

dengan penanggulangan bencana, namun pemerintah propinsi dan kabupaten/kota

merumuskan kebijakan tersebut ke dalam dokumen renstra. Selain itu Dinas Sosial

propinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota juga merumuskan kebijakan pelestarian

nilai-nilai  kepahlawanan,  keperintisan  dan  kesetiakawanan  sosial,  meskipun

Kementerian Sosial juga tidak merumuskannya ke dalam kebijakan.
Kebijakan  lain  yang  belum  sinergis  adalah  terkait  dengan  peningkatan

profesionalisme  dan  peningkatan  kualitas  manajemen  penyelenggaraan

kesejahteraan sosial.  Dinas Sosial  Kabupaten/Kota belum merumuskan kebijakan

mengenai  peningkatan  profesionalisme  sumber  daya  manusia,  sementara  Dinas

Sosial  Propinsi   menggabungkan  kebijakan  peningkatan  profesionalisme  dan

manajemen pelayanan ke dalam satu  rumusan kebijakan.  Kebijakan yang hanya
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dirumuskan oleh Dinas Sosial Kabupaten adalah melakukan pendataan PMKS dan

PSKS.  Sebenarnya  Dinas  Sosial  propinsi  juga  melakukan  pendataan,  namun

program itu tidak ditulis secara eksplisit ke dalam rumusan kebijakan.

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
1. Rencana Tata Ruang Wilayah.

Ruang lingkup wilayah dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah ini adalah

Kabupaten Sukoharjo yang merupakan salah satu kabupaten di  Provinsi  Jawa Tengah.

Secara administrasi Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri dari
167  desa/kelurahan  dengan  luas  wilayah  keseluruhan  sebesar  46.666  Ha.  Secara

geografis Kabupaten Sukoharjo terletak pada posisi 110   42’ 06.79” - 110   57’ 33.70”

Bujur Timur dan 7   32’ 17.00” - 7   49’ 32.00” Lintang Selatan. Sedangkan batas-batas

wilayah Kabupaten Sukoharjo yang secara detail adalah sebagai berikut:
1.  Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar.
2. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
3.  Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri
4.  Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten

Secara  administrasi  Kabupaten  Sukoharjo  terbagi  menjadi  12  kecamatan  yang

terdiri  dari  150  desa  dan  17  kelurahan,  dengan  ibukota  yang  terletak  di  Kecamatan

Sukoharjo yang berjarak 12 km dari Kota Surakarta. Kabupaten Sukoharjo memiliki luas

wilayah keseluruhan sebesar 46.666 Ha atau sekitar 1.43% luas wilayah Propinsi Jawa

Tengah.  Kecamatan  yang  terluas  adalah  Kecamatan  Polokarto  yaitu  6.218  Ha  (13%),

sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kartasura seluas 1.923 Ha (4%) dari luas

Kabupaten Sukoharjo.

Dinas Sosial  Kabupaten Sukoharjo  :  Memberi  prioritas  pelayanan PMKS

pada  wilayah  sekitar, pelayanan  pada  Fakir  miskin,  Anak  terlantar,  Lanjut  Usia

terlantar, Penyandang Disabilitas Wanita Rawan Sosial Ekonomi,

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi bagi tuna sosial. 
3. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial.
4. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, dan anak-anak terlantar, serta

kelompok rentan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
5. Meningkatkan pemahaman tentang tindak kekerasan dan perilaku salah bagi anak dan

lansia.
6. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba.
7. Melakukan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

8. Memperluas aksesibilitas yang mengarah pada kegiatan wira usaha.

9. Mengembangkan  sistem   Bantuan  dan  Jaminan  Sosial   bagi  fakir  miskin,  yang

pengelolaanya melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
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10. Meningkatkan fungsi koordinasi dan implementasi kebijakan antar pilar pembangunan

11. Meningkatkan kapasitas kelembagaan sosial dan kesetiakawanan sosial.
12. Meningkatkan jejaring dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial

13. Meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  melestarikaan,  penghayatan  serta

pengamalan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

14. Meningkatkan peran dan fungsi generasi muda untuk memelihara nilai-nilai kearifan,

kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan.

15. Terpeliharanya nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan.
16. Peningkatan sarana prasarana pelayanan dan rehabilitasi  kesejahteraan sosial  dan

penanganan bencana. 
17. Membangun  ketahanan  sosial  yang  mampu  memberi  bantuan  penyelamatan  dan

pemberdayaan  terhadap  penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial  dan  korban

bencana.

18. Melakukan update data PMKS dan PSKS yang  lengkap  

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis
1. Memberi prioritas pelayanan PMKS pada wilayah sekitar
2. Melakukan advokasi dan fasilitasi untuk pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dan

budaya warga miskin di sekitar
3. Memfasilitasi  partisipasi,  integrasi  dan  inklusi  sosial  warga  masyarakat untuk

mencegah konflik sosial.

E. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 
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KEKUATAN KELEMAHAN

Komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial tinggi.

Jumlah  aparatur  pegawai  belum  seimbang

dengan beban kerja

Motivasi dan semangat  kerja pegawai cukup

tinggi.

Jumlah pekerja sosial fungsional belum ada

Tersedianya analisis jabatan pegawai tidak tersedianya pejabat fungsional 

Disiplin kerja pegawai cukup tinggi Kemampuan pekerja sosial fungsional  tidak

optimal

Terwujudnya  pembinaan  pegawai  secara

berjenjang

Aparatur pagawai belum mampu memahami

perspektif  perubahan  kebijakan

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

Adanya Tim Reaksi Cepat (TRC) Sistem  dan  tata  laksana  penilaian  angka

kredit  bagi pejabat fungsional pekerja sosial

belum memadai.

Tersedianya  sarana  dan  prasarana

bangunan gedung yang memadai

Peralatan  yang  digunakan  untuk  pelatihan

vokasional bagi warga binaan sosial  sudah

tidak  sesuai  lagi  untuk  membuat  produk

yang sesuai dengan permintaan pasar.

Tersedianya  peralatan  perkantoran  yang

memadai

Peralatan operasional belum memadai

Adanya  Loka  Bina  Karya  sebagai  tempat

penyelenggaraan  kesejahteraan  pelayanan

kesejahteraan  sosial  yang  mudah  diakses

oleh warga binaan.

Masih  adanya  gudang  logistik  yang  belum

sesuai  standar  dan  mudah  diakses  pada

saat terjadi bencana.

Penilaian kinerja instansi menunjukkan hasil

baik.

sinergi program pelayanan antar Perangkat

Daerah belum memadai

Realisasi  pelaksanaan  program  kegiatan

sesuai dengan target.

Kemitraan  dengan  dunia  usaha  masih

sangat terbatas

Tersedianya  dokumen  SOP

penyelenggaraan kesejahteraan social

Instrumen  pendataan  PMKS  dan  PSKS

belum bisa digunakan untuk menggali  data

yang valid

Tersedianya  pedoman operasional sebagai

panduan  dalam  penyelenggaraan

kesejahteraan sossial

Dinas Sosial  Kabupaten  belum mempunyai

sarana  yang  dibutuhkan  untuk  penyajian

data secara online

Diterapkannya  e-government   dalam

penyelenggaraan kesejahteraan social

Supervisi  Monitoring  evaluasi  belum

memadai

Mekanisme  penyusunan  program  berjalan

sesuai  dengan  kaidah  perencanaan

pembangunan 

Alokasi  dana  yang  sangat  terbatas  (Dinas

Sosial mendapat alokasi yang berjumlah Rp.

2,2 Milyard.

Manajemen pengelolaan asset berjalan baik

Penerapan  PUG  dan  UGB  dalam Manajemen  penggalangan  potensi  dan
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perencanaan dan penganggaran sumber  dari  masyarakat  dan  dunia  usaha

belum memadai.

Telah  diterapkannya  UU  Keterbukaan

Informasi publik 

Terselenggaranya kearsipan  yang baik

Adanya  koordinasi  yang  baik  dalam dalam

pendataan PMKS dan PSKS

Pengendalian  dan  pengawasan  dalam

penyelenggaraan  pelayanan  kesejahteraan

sosial cukup memadai.

Pelaporan pelaksanaan program tepat waktu

PELUANG ANCAMAN

Kebijakan  kompensasi  subsidi  BBM  yang

akan dialokasikan bagi warga miskin

Perubahan kebijakan di  tingkat  pusat  yang

belum tentu sesuai dengan kondisi daerah

Kebijakan  reformasi  birokrasi  yang

mempunyai  implikasi  positip  bagi

pengembangan karier pegawai

Dana   dari  APBN  melalui  dekonsentrasi

semakin menurun

Dukungan  dari  lembaga-lembaga  nasional

dan internasional dalam penanganan PMKS

Dampak  krisis  ekonomi  global  yang

mempersulit  pemulihan  kegiatan  ekonomi

dan mempengaruhi  kualitas hidup keluarga

miskin

Adanya  partisipasi  masyarakat  dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Perubahan  iklim  yang  mempengaruhi

kerentanan masyarakat di wilayah bencana

termasuk bencana rawan pangan.

Komitmen  dari  dunia  usaha  dalam

pelayanan kesejahteraan social

Dunia usaha yang belum memberi  afirmasi

bagi  tenaga  kerja  dari  PMKS  yang  telah

diberdayakan.

Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan

teknologi  yang  membantu   penanganan

PMKS

Perdagangan obat terlarang narkotika yang

semakin meluas

Adanya  lembaga-lembaga  kesejahteraan

sosial  yang  mendukung  penyelenggaraan

kesejahteraan social

Prioritas  penanggulangan  kemiskinan  pada

wilayah-wilayah rawan pangan dan kawasan

rawan bencana

Kebijakan pengelolaan potensi  bahari  akan

mendukung  program  penanggulangan

kemiskinan.

Semakin  meningkatnya  kasus  kekerasan

terhadap anak 

Masyarakat  masih  belum  menerima  dan

bersikap  diskriminatif  terhadap  eks  warga

binaan PMKS
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Semakin  menguatnya  primodialisme

berbasis  etnisitas,  golongan,  aliran,  agama

yang berujung pada konflik dan disintegrasi. 

Rasa  nasionalisme  dan  penghargaan

terhadap  para  perintis,  pejuang  dan

pahlawan semakin tergerus oleh budaya pop

yang terbawa oleh arus globalisasi.

Nilai-nilai  kesetiakawanan  sosial  dan

kearifan  lokal  yang  semakin  tergerus  oleh

budaya yang pragmatis dan materialistik.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Visi.

Visi DInas Sosial Kabupaten Sukoharjo dirumuskan untuk mendukung pencapaian

visi  Bupati  dan  Wail  Bupati  Sukoharjo yang  ingin  mewujudkan “Terus  Membangun

Sukoharjo Yang Lebih Sejahtera, Maju, Dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang

Profesional”  Dari  hasil  analisis  perkembangan  situasi  dan  kondisi,  serta  tinjauan

terhadap RPJMD Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo 2016-2021 bidang sosial, Rencana

Strategis  Kementerian  Sosial,  maka  ditetapkan  VISI  DINAS  SOSIAL  KABUPATEN

SUKOHARJO  sebagai  berikut  :  ”Mewujudkan kesejahteraan sosial  yang adil  dan

merata untuk masyarakat di Kabupaten Sukoharjo ”’.
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Dinas Sosial akan menjadi penggerak dalam pembangunan kesejahteraan sosial

dengan  cara  mengembangkan  kemampuan  dan  profesionalitas  lembaga-lembaga

kesejahteraan  sosial  dan  tenaga  kesejahteraan  sosial  dalam  menanggulangi

permasalahan  kesejahteraan  sosial.  Dinas  Sosial  juga  akan  menggali  dan

mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk mendukung

penanganan  PMKS.  Peran  sebagai  penggerak  juga  akan  dijalankan  dengan  cara

melakukan  melakukan  advokasi  dan  sinergi  sehingga  penyelenggaraan  pelayanan

kesejahteraan sosial mendapat dukungan dari perangkat daerah lain Pemerintah Dearah

kabupaten Sukoharjo.

Dinas  Sosial  juga  akan  menjadi  pengelenggara  pembangunan  kesejahteraan

sosial dengan melaksanakan program pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan,

bantuan dan jaminan sosial serta pemberdayaan dan pengembangan partisipasi  sosial

masyarakat.  Dalam  menjalankan  perannya  sebagai  penyelenggara,  Dinas  Sosial

mengedepankan  partisipasi  penuh  dari  masyarakat  dan  menjalin  kemitraan  strategis

dengan lembaga –lembaga pelayanan lainnya.

Penyelenggaraan  pelayanan  kesejahteraan  sosial  yang  profesional  akan

dilakukan  oleh  sumber  daya  manusia  yang  profesional  baik  sumber  daya  aparatur

maupun tenaga kesejahteraan sosial masyarakat. Pekerja Sosial Profesional,  Pekerja

Sosial  Fungsional  dan  tenaga  kesejahteraan  sosial  yang  terlatih  akan  berada  pada

garda  depan  dalam  pelayanan  kepada  PMKS.  Selain  itu  Dinas  Sosial  juga

menggunakan  tenaga  profesional  lain  dari  sesuai  dengan  kebutuhan  pelayanan.

Karakter pelayanan kesejahteraan sosial yang akan dibangun adalah multidisiplin dan

multi profesi.

Masyarakat  yang  sejahtera  adalah  masyarakat  yang  terpenuhi  kebutuhan

hidupnya baik material, spiritual maupun sosialnya. Masyarakat yang sejahtera adalah

juga masyarakat yang dapat hidup layak, bermartabat dan mampu mengembangkan diri,

sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Masyarakat  yang  mandiri  adalah  masyarakat  yang  mampu  menggali  dan

memanfaatkan potensi dan kekuatan yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhannya,

mempunyai  ketrampilan  dalam  pemecahan  masalah,  pengambilan  keputusan,

menghadapi  tantangan  serta  memberi  kontribusi  kepada  kemajuan  masyarakat  dan

peradaban  bangsa.  Masyarakat  yang  mandiri  adalah  masyarakat  yang  sudah  tidak

bergantung  sepenuhnya  kepada  pemerintah  daerah  dalam  menyelesaikan

permasalahan-permasalahan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.
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Masyarakat yang berkarakter adalah masyarakat yang mempunyai kualitas moral,

filosofi, nilai-nilai dan jiwa yang menghargai harkat dan martabat manusia. kualitas moral

yang  dimiliki  masyarakat  yang  berkarakter  adalah  moral  yang  inklusif,  tidak

mendiskriminasi,  mempunyai  kepedulian,  empathi  dan  kesetiakawanan  sosial  yang

tinggi, menjaga harmoni, menerima perbedaan, mengutamakan dialog dan mencegah

tindakan kekerasan.

Masyarakat  yang  berbudaya  adalah  masyarakat  yang  mampu  mengenali,

menggali  dan  mengggunakan  budaya  lokal  sebagai  landasan  berpijak  dalam

membangun  kehidupan  masyararakat  dan  peradaban.  Masyarakat  yang  berbudaya

adalah juga masyarakat yang mempunyai ketahanan yang tinggi dalam mendialogkan

budaya lokal  dengan budaya kontemporer, sehingga kearifan lokal  tetap terjaga dan

semakin berkembang seriing dengan perubahan jaman dan perkembangan peradaban

baru. 

3. MISI DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4

(empat)  misi  sesuai  dengan peran-peran Dinas Sosial  Kabupaten Sukoharjo,  adalah

sebagai berikut :

1.  Menumbuhkan,  mengembangkan  prakarsa  dan  peran  aktif  masyarakat  dalam

membangun kesejahteraan sosial.

2. Mencegah,  mengendalikan  dan  mengatasi  penyandang  masalah  kesejahteraan

sosial. 

3. Mengembangkan  menejemen  pelayanan  sosial  dengan  memberikan  perhatian

kepada masyarakat yang kurang mampu.

4. Meningkatkan kwalitas, efektifitas, profesionalisme pelayanan dan kemandirian sosial.

Penjelasan Misi:

Misi  merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Sosial Kabupaten Sukoharjo. Karena itu, ada 4 (empat) Misi atau langkah utama yang

kesemuanya  dimaksudkan  untuk  mencapai  Visi:  ”Menumbuhkan,  mengembangkan

prakarsa  dan  peran  aktif  masyarakat  dalam  membangun  kesejahteraan  sosial
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masyarakat  di  Kabupaten  Sukoharjo”.  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sukoharjo

bertanggungjawab  untuk  menghasilkan  rencana  pembangunan  daerah  berdasarkan

proses  perencanaan  sebagaimana  diamanatkan  dalam  UU  Nomor  25  Tahun  2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimulai dari daerah hingga

tingkat  nasional,  melibatkan  para  pemangku  kepentingan  (stakeholders)  dan  dalam

rangka  mengintegrasikan,  memadukan  (sinkronisasi),  dan  mensinergikan  baik  antar

daerah, antarruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat

dan  daerah;  mewujudkan  keterkaitan  dan  konsistensi  antara  perencanaan,

penganggaran,  pelaksanaan  dan  pengawasan;  mengoptimalkan  partisipasi

masyarakat; serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan. Misi pertama ini sebagai bagian dari pelaksanaan peran Dinas Sosial

Kabupaten Sukoharjo sebagai pengambil kebijakan (policy maker).

Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan

rencana  pembangunan  yang  berkualitas,  maka  diperlukan  masukan  dari  hasil

pemantauan,  evaluasi,  dan  kajian  atau  evaluasi  kebijakan.  Pemanfaatan  hasil-hasil

pemantauan  dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  rencana  serta  hasil  kajian  atau

evaluasi  kebijakan,  tidak  hanya  terbatas  untuk  proses  perencanaan  pembangunan

saja, tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan di

berbagai bidang. Misi kedua ini merupakan pelaksanaan peran sebagai think tank yang

strategis,  mengingat  hasil  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  rencana  pembangunan,

kajian,  evaluasi  kebijakan  dan  rekomendasinya  dapat  digunakan  sebagai  masukan

strategis  kepada  Bupati,  Perangkat  Daerah ataupun  pemerintah  desa  dalam

menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Selain  itu,  hasil  penelitian,  juga  dapat  menjadi  masukan  dalam  proses

penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD).

Jika  peran  sebagai  think  tank  ini  dapat  dilaksanakan  dengan  baik,  maka  akan

meningkatkan citra  (brand image)  Bappeda.  Karena itu,  peningkatan kualitas  peran

sebagai think tank merupakan bagian dari pembangunan citra lembaga (organizational

brand image building).  Kemudian,  agar semua tugas tersebut dapat berjalan efisien

dan efektif, maka diperlukan pelaksanaan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang

lebih baik,  lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik

instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah

dan masyarakat pada umumnya. 

B. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH          2017

- 2021
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NO. MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

1. Menumbuhkan 

mengembangkan 

prakarsa dan peran 

aktif masyarakat 

dalam membangun 

kesejahteraan 

sosial.

Meningkatkan   

Kesejahteraan Sosial   

masyarakat dan    

menurunkan populasi

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial ( PMKS ) 

baik Individu 

maupun Kelompok 

Masyarakat.

Jumlah Penyandang 

Masalah Kesejahteraan 

Sosial ( PMKS) baik 

Individu maupun Kelompok

Masyarakat.

2. Mencegah, 

mengendalikan dan 

mengatasi 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial (PMKS ).

Membina, memulihkan dan

mengentaskan 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS ).

Keluarga dan 

Lingkungan 

Penyandang 

masalah 

Kesejahteraan 

Sosial ( PMKS )

Jumlah Keluarga dan 

Lingkungan Penyandang 

masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS)

3. Mengembangakan 

Menejemen 

Pelayanan  Sosial 

dengan 

memberikan 

perhatian kepada 

Mayarakat yang 

kurang mampu.

Mengingkatkan Peran 

Serta Masyarakat dan 

Meningkatkan 

Kesejahteraan Sosial 

Masyarakat dengan 

menggali dan 

memanfaatkan Potensi 

Sumber Kesejahteraan 

Sosial (PSKS).

Potensi Sumber 

Kesejahteraan 

Sosial ( PSKS) 

meliputi Tenaga 

Kerja Sosial 

Masyarakat 

(TKSM), Organisasi

Sosial atau LSM 

dan Dunia Usaha.

Jumlah Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial 

(PSKS) meliputi Tenaga 

Kerja Sosial Masyarakat 

(TKSM), Organisasi Sosial 

atau LSM dan Dunia 

Usaha.

4. Meningkatkan 

Kwalitas, Efektifitas,

Profesionalisme 

Pelayanan dan 

Kemandirian Sosial

Menangani Masalah Akibat

Bencana dan Rehabilitasi 

para Korban pada Pasca 

Bencana.

Pelestarian Nilai 

Kepahlawanan, 

Keperintisan, 

Kejuangan dan 

Kesetiakawanan 

Sosial..

Jumlah masyarakat yang 

melestarikan Nilai 

Kepahlawanan, 

Keperintisan, Kejuangan 

dan Kesetiakawanan 

Sosial..

5. Mengingkatkan Sarana 

dan Prasarana Pelayanan 

Pembangunan 

Kesejahteraan Sosial.

6. Meningkatkan Kwalitas 

dan Profesionalisme 

Sumber Daya Manusia 

dalam Pembangunan 

Kesejahteraan Sosial.

C. STATEGI DAN  ARAH  KEBIJAKAN  PERANGKAT  DAERAH

N

O

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Misi  1.  Menumbuhkan,  mengembangkan  prakarsa  dan  peran  aktif  masyarakat  dalam  membangun

kesejahteraan sosial.
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1. Terwujudnya  peningkatan  kualitas  hidup

keluarga  fakir  miskin  dan  perempuan  rawan

sosial ekonomi

Segmentasi

wilayah,  pemetaan

PMKS  dan  sinergi

antar  Perangkat

Daerah

Mengintegrasikan

penanggulangan  kemiskinan

dengan  penanganan  PMKS

lainnya  yang  bersinergi

dengan  pelayanan  pada  PD

lainnnya

2. Terwujudnya  LK3  yang  mampu  memberikan

pelayanan konsultasi yang profesional

Peningkatan

kualitas  layanan

LK3

Mengembangkan  kapasitas

LK3  dalam  menyediakan

layanan  konsultasi  dan

pendampingan

3. Terwujudnya  masyarakat  yang  memahami

PMKS, memiliki  komitmen untuk berpartisipasi

dalam pelayanan kesos

Kampanye sosial Melakukan  sosialisasi  dan

edukasi  masyarakat  tentang

PMKS  dan  penyelenggaraan

kesejahteraan sosial

Misi 2. Mencegah, mengendalikan dan mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

1. Meningkatnya  kemampuan  dan  jangkauan

pelayanan  Tenaga  kesejahteraan  sosial

masyarakat 

Peningkatan

kapasitas

Mengembangkan kemampuan

TKSM  dalam  penanganan

PMKS

2. Terwujudnya LKS yang professional Peningkatan

kapasitas

manajemen  dan

sarana prasarana 

Mengembangkan kemampuan

manajerial pengelola LKS dan

memfasilitasi  sarana  dan

prasarana

3. Terkumpul  dan  terkelolanya  sumber  daya

masyarakat untuk menunjang penyelenggaraan

kesejahteraan social

Sosialisasi Mengembangkan  kesadaran

masyarakat  tentang  regulasi

perijinan  pengumpulan

sumbangan sosial

4. Terwujudnya  masyarakat  di  daerah  rawan

bencana  yang  sigap  dan  tangguh  dalam

menghadapi kejadian bencana.

Intensifikasi

pengurangan resiko

bencana

Meningkatkan  tindakan

kesiapsiagaan dan mitigasi

5. Terpenuhinya  kebutuhan  dasar  warga

masyarakat  korban  bencana,  rumah  tangga

sangat  miskin,  lanjut  usia  terlantar,  korban

kekerasan,  dan  korban  tindak  perdagangan

orang dan pekerja migran bermasalah.

Peningkatan  jumlah

dan  kualitas

pelayanan

Memperluas  jangkauan  dan

kualitas pelayanan

Misi 3. Mengembangkan menejemen pelayanan sosial dengan memberikan perhatian kepada 

masyarakat yang kurang mampu.

1. Meningkatnya  kondisi  sosial  ekonomi  dan

kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu,

korban bencana, korban kekerasan, dan korban

tindak perdagangan orang dan pekerja migran

bermasalah

Pelatihan  wira

usaha  dan

Penguatan

permodalan

Memberdayakan  usaha

ekonomi  melalui  fasilitasi

pelathan dan permodalan

2. Pulihnya  kondisi  masyarakat  yang  kurang

mampu,  korban  bencana,  korban  kekerasan,

dan  korban  tindak  perdagangan  orang  dan

pekerja  migran  bermasalah  dari  trauma psiko

sosial.

Optimalisasi  fungsi

pelayanan  trauma

center

Meningkatkan  kinerja

pelayanan di Trauma center

3. Meningkatnya  kondisi  sosial  ekonomi  dan

kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu,

korban bencana, korban kekerasan, dan korban

tindak perdagangan orang dan pekerja migran

bermasalah

Optimalisasi

pendampingan

usaha ekonomi

Memperkuat  dan  dan

memfasilitasi  pengembangan

usaha ekonomi 

Misi 4. Meningkatkan kwalitas, efektifitas, profesionalisme pelayanan dan kemandirian sosial.
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1. Meningkatnya  kualitas  hidup,  kesejahteraan

dan kemandirian penyandang disabilitas

Optimalisasi

pelayanan  dan

rehabilitasi sosial

Meningkatkan  jangkauan  dan

kualitas  pelayanan  dan

rehabilitasi sosial penyandang

disabilitas

2. Terwujudnya  kehidupan  tuna  sosial  yang

bermartabat,  dan  terpenuhi  kebutuhan

dasarnya.

Perlindungan,

penyelamatan  dan

pengentasan

Memberi  perlindungan,

menyelamatkan  dan

mengentaskan kehidupan tuna

sosial  ke  dalam  kehidupan

yang bermartabat.

3. Terwujudnya  kehidupan  tuna  sosial  yang

bermartabat, sejahtera, dan mandiri

Pelayanan  multi

agency

Memberdayakan  potensi  dan

kemampuan  dengan

melibatkan  berbagai  service

provider

4. Terwujudnya  lingkungan  yang  aksesibel  dan

meningkatnya  partisipasi  penyandang

disabilitas dalam kehidupan masyarakat

Advokasi

pemenuhan  hak-

hak  penyandang

disabilitas

Memperjuangkan  pemenuhan

hak - hak  penyandang

disabilitas. Membangun

sinergi  antar  SKPD  dalam

memberikan pemenuhan hak. 

Kemitraan  dengan

dunia usaha

Membangun  kemitraan

dengan dunia usaha

Peningkatan

partisipasi

organisasi

penyandang

disabilitas

Meningkatkan  partisipasi

organisasi  penyandang

disabilitas 
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Lampiran II

4. TABEL KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

MISI TUJUAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN KONDISI

2016

TARGET TAHUNAN Capaian

Akhir Tahun

Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 2021

Menumbuhkan 

mengembangkan 

prakarsa dan 

peran aktif 

masyarakat 

dalam 

membangun 

kesejahteraan 

sosial.

Meningkatkan   

Kesejahteraan 

Sosial   

masyarakat dan    

menurunkan 

populasi

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial ( PMKS ) 

baik Individu 

maupun 

Kelompok 

Masyarakat.

Jumlah 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial ( PMKS) 

baik Individu 

maupun 

Kelompok 

Masyarakat.

Orang 174.150 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 16.500

Mencegah, 

mengendalikan 

dan mengatasi 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial (PMKS ).

Membina 

Keluarga dan 

Lingkungan 

Penyandang 

masalah 

Disabilitas

Keluarga dan 

Lingkungan 

Penyandang 

masalah 

Disabilitas 

Jumlah 

Keluarga dan 

Lingkungan 

Penyandang 

masalah 

Disabilitas

Orang 3.028 65 65 65 65 65 325

Mengembangaka

n Menejemen 

Pelayanan  Sosial

dengan 

memberikan 

perhatian kepada 

Mayarakat yang 

kurang mampu.

Mengingkatkan 

Peran Serta 

Masyarakat dan 

Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Sosial Masyarakat

dengan menggali 

dan 

memanfaatkan 

Potensi Sumber 

Kesejahteraan 

Potensi Sumber 

Kesejahteraan 

Sosial ( PSKS ) 

meliputi Tenaga 

Kerja Sosial 

Masyarakat 

(TKSM ), 

Organisasi Sosial 

atau LSM dan 

Dunia Usaha.

Jumlah Potensi 

Sumber 

Kesejahteraan 

Sosial (PSKS) 

meliputi Tenaga 

Kerja Sosial 

Masyarakat 

(TKSM), PKH 

TKSK, PSM, 

Tagana  

Organisasi 

Orang 1.280 160 160 160 160 160 800
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Sosial ( PSKS ). Sosial atau LSM

dan Dunia 

Usaha.

Meningkatkan 

Kwalitas, 

Efektifitas, 

Profesionalisme 

Pelayanan dan 

Kemandirian 

Sosial

Menangani 

Masalah Akibat 

Bencana dan 

Rehabilitasi para 

Korban pada 

Pasca Bencana.

Pelestarian Nilai 

Kepahlawanan, 

Keperintisan, 

Kejuangan dan 

Kesetiakawanan 

Sosial..

Jumlah 

masyarakat 

yang 

melestarikan 

Nilai 

KepahlawananK

eperintisan, 

Kejuangan dan 

Kesetiakawanan

Sosial..

Orang 150 150 150 150 150 150 750

Mengingkatkan 

Sarana dan 

Prasarana 

Pelayanan 

Pembangunan 

Kesejahteraan 

Sosial.

Meningkatkan 

Kwalitas dan 

Profesionalisme 

Sumber Daya 

Manusia dalam 

Pembangunan 

Kesejahteraan 

Sosial.
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BAB. V

 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Program Umum

NO PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /

KEGIATAN

1 2 3 4

    

I Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran

 Terwujudnya Pelayanan 
Admnistrasi Perkantoran

 1 Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat

Tersedianya jasa surat 
menyurat

 2 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik

Tersedianya jasa 
komunikasi, sumber daya 
air dan listrik

 3 Penyediaan Jasa 
Administrasi Keuangan

Tersedianya jasa 
administrasi keuangan

 4 Penyediaan Jasa 
Kebersihan Kantor dan 
Tenaga Non PNS lainnya

Tersedianya jasa 
kebersihan kantor

 5 Penyedia Jasa Perbaikan 
Peralatan Kerja

Tersedianya jasa perbaikan 
peralatan kerja

 6 Penyediaan Alat Tulis 
Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

 7 Penyediaan bahan cetakan 
dan penggandaan

Tersedianya bahan cetakan 
dan penggadaan

 8 Penyediaan komponen 
instalasi listrik, penerangan 
bangunan kantor

Tersedianya komponen 
instalasi listrik, penerangan 
bangunan kantor

 9 Penyediaan bahan bacaan 
dan peraturan Perundang-
Undangan

Tersedianya bahan bacaan 
dan peraturan perundang-
undangan

 10 Penyediaan makanan dan 
minuman

Tersedianya makanan dan 
minuman

 11 Rapat-rapat koordinasi dan 
konsultasi ke luar daerah 

Terselenggaranya 
koordinasi dan konsultasi 
keluar daerah 

II Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur

 Terwujudnya Program 
Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Kendaran Dinas Kelancaran pelaksanaan 
tugas

 2 Pengadaan Perlengkapan 
Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan 
gedung kantor

 3 Pengadaan Peralatan 
Gedung Kantor

Tersedianya Komputer dan 
Printer mesin Fax

 4 Pengadaan mebeleur Tersedianya Kursi Kerja
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 5 Pemeliharaan rutin/berkala 
gedung kantor

Terpeliharanya gedung 
kantor

 6 Pemeliharaan rutin/berkala 
mobil dinas / operasional

Terpeliharanya kendaraan 
dinas

 7 Pemeliharaan rutin / berkala
perlengkapan gedung 
kantor

Terpeliharanya Alat 
Pendingin kantor (AC)

 8 Pemeliharaan rutin/berkala  
peralatan gedung kantor

Terpeliharanya Komputer, 
Laptop, dan Printer

 9 Pemeliharaan rutin/berkala 
mebeleur

Terpeliharanya mebeleur

III Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur

 Terwujudnya Program 
Peningkatan Disiplin 
Aparatur

 1 Pengadaan Pakaian Dinas 
Berserta Perlengkapannya

tersedianya pakaian Dinas 
bereserta perlengkapannya

IV Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur

 Terwujudnya Program 
Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur

 1 Bimbingan Teknis 
inplementasi peraturan 
Perundang-Undangan

Terlaksananya bimbingan 
teknis implementasi 
peraturan perundang-
undangan

 2 Study banding Terlaksananya study 
banding

 3 Seminar/Lokakarya Terlaksananya 
seminar/lokakarya

V Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelayanan capaian 
Kinerja dan Keuangan

 Terwujudnya Program 
Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelayanan capaian 
Kinerja dan Keuangan

 1 Penyusunan laporan 
capaian kinerja dan ikhtisar 
realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan 
capaian kinerja dan ikhtisar 
realisasi kinerja SKPD 
(LAKIP, LKPJ)

 2 Penyusunan laporan 
keuangan semesteran

Tersusunnya laporan 
keuangan semesteran 

 3 Penyusunan laporan 
prognosis realisasi 
anggaran

Tersusunya laporan 
prognosis realisasi 
anggaran

 4 Penyusunan pelaporan 
keuangan akhir tahun

Tersusunya laporan 
keuangan akhir tahun

5 Penusunan Rencana 
Anggaran Satuan Kerja

Tersusunnya Rencana 
Anggaran Satuan Kerja

6 Penyusunan Laporan 
Penetapan Kinerja

Tersusunnya Laporan 
Penetapan Kinerja
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VI Program Perencanaan 
SKPD

 Terwujudnya Program 
Perencanaan SKPD

 1 Penyelenggaraan Forum 
SKPD

Tersusunnya penyerapan 
aspirasi

 2 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan

Tersusunnya dokumen 
perencanaan

B. Program Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

NO PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /

KEGIATAN

 2 3 4

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

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

 1 Peningkatan kemampuan 
petugas dan pendamping 
sosial pemberdayaan fakir 
miskin, KAT dan PMKS 
lainnya

Meningkatnya kemampuan 
bagi petugas dan 
pendampingan sosial 
pemberdayaan fakir miskin

 2 Pelatihan ketrampilan 
berusaha bagi keluarga 
miskin

Terlatihnya ketrampilan 
berusaha bagi keluarga 
miskin

 3 Fasilitas manajemen Usaha
bagi Keluarga Miskin

Terpenuhinya Bintek 
kualitas SDM 
Kesejahteraan Sosial bagi 
keluarga miskin

 4 Fasilitas manajemen Usaha
bagi Wanita Rawan Sosial 
Ekonomi, Lanjut Usia 
Terlantar Potensial, 
Keluarga Veteran Kurang 
Mampu

Terlaksananya Bintek bagi 
Wanita Rawan Sosial 
Ekonomi, Lanjut Usia 
Terlantar Potensial, 
Keluarga Veteran Kurang 
Mampu

VIII Program Pelayanan dan 
Rehabilitasi 
Kesejahteraan Daerah

 Terwujudnya Program 
Pelayanan dan 
Rehabilitasi 
Kesejahteraan Daerah

 1 Pengembangan Kebijakan 
Tentang Akses Sarana dan 
Prasarana Publik bagi 
penyandang cacat dan 
Lansia

Terlaksananya Pelayanan 
Rehabilitasi Kesejahteraan 
bagi penyandang cacat

 2 Pelaksanaan KIE Konseling
dan Kampanye Sosial bagi 
penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 
(PMKS)

Terlaksananya konseling 
dan kampanye sosial bagi 
PMKS 
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 3 Pembentukan Pusat 
Informasi Penyandang 
Cacat Dan Trauma Centre

Terbentuknya Pusat 
Informasi bagi Penyandang 
Cacat dan Service Center

 4 Penanganan masalah-
masalah strategis yang 
menyangkut tangap cepat 
darurat dan kejadian luar 
biasa

Tertanganinya masalah-
masalah strategis yang 
menyangkut tanggap cepat 
darurat dan dan kejadian 
luar biasa

 5 Melaksanakan rujukan 
penyandang masalah 
kesejahteraan sosial se 
Pulau Jawa

Terlatihnya PMKS ke panti 
sosial sesuai dengan 
permasalahan

 6 Melaksanakan 
pemutakhiran data 
penyandang masalah 
kesejahteraan sosial dan 
potensi sumber 
kesejahteraan social

Terlaksananya Verifikasi 
dan Validasi data PMKS, 
Terlayaninya KIS se Kab 
Sukoharjo

 7 Fasilitasi orang terlantar 
yang kehabisan bekal dan 
rupa-rupa hal

Terfasilitanya orang 
terlantar yang kehabisan 
bekal dan rupa-rupa hal dan
Terlaksananya bantuan 
sosial uang duka bagi 
penduduk miskin 

IX Program Pembinaan Anak
Terlantar

 Terwujudnya Pembinaan 
Anak Terlantar

1 Pelatihan Ketrampilan dan 
Praktek belajar kerja bagi 
anak Terlantar

Meningkatnya ketrampilan 
dan praktek kerja bagi anak 
terlanta

 2 Pengembangan Bakat dan 
Ketrampilan Anak Terlantar

Terbinanya para anak 
terlantar

3 Fasilitas Manajemen Usaha
bagi anak terlantar

Terbinanya manajemen 
usaha bagi anak terlantar

X Program Pembinaan Para 
Penyandang Cacat dan 
Trauma

 Terwujudnya Program 
Pembinaan Para 
Penyandang Cacat dan 
Trauma

 1 Pendataan Penyandang 
Cacat dan Penyakit 
Kejiwaan

Terdatanya penyandang 
cacat dan terlaksananya 
Perubahan Perda No. 7 th 
2009

 2 Pendidikan dan Pelatihan 
bagi Penyandang Cacat 
Eks Trauma

Terlatihnya dan 
terbantuanya Penyandang 
Cacat atau keluarganya 

 3 Pendayagunaan para 
penyandang cacat

Terdayagunanya 
penyandang cacat

 4 Fasilitas manajemen usaha 
bagi penyandang cacat

Terfasilitanya manajemen 
usaha dan Terbantunya 
bagi penyandang cacat
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 5 Fasilitasi Prasarana 
Kehidupan bagi 
penyandang cacat

Terfasilitasinya prasarana 
kehidupan bagi 
penyandang cacat (kursi 
Roda)

XI Program Pembinaan Panti
Asuhan / Panti Jompo

 Terwujudnya Program 
Pembinaan Panti Asuhan /
Panti Jompo

 1 Operasi dan Pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana 
Panti Asuhan/Jompo

19 Panti/Yayasan, dan 
Kebutuhan dasar kliyen 800
Orang

XII Program Pembinaan Eks 
Penyandang Penyakit 
Sosial

 Terwujudnya Program 
Pembinaan Eks 
Penyandang Penyakit 
Sosial

 1 Pendidikan dan Pelatihan 
Ketrampilan berusaha bagi 
Eks Penyandang Penyakit 
Sosial

Terlatihnya ketrampilan 
berusaha bagi eks 
penyandang penyakit sosial

2 Pemberdayaan eks 
Penyandang Penyakit 
Sosial

Terlaksananya Pembinaaan
Eks Penyandang Penyakit 
Sosial dan Keluarganya

XIII Program Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Kesejahteraan Sosial

 Terwujudnya Program 
Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Kesejahteraan Sosial

1 Peningkatan Peran Aktif 
Masyarakat Dunia Usaha

Meningkatnya Peran Dunia 
Usaha dalam 
melaksanakan Usaha 
Kesejahteraan Sosial

2 Peningkatan Jejaring 
Kerjasama Pelaku-pelaku 
Usaha Kesejahteraan 
Sosial

Terjalinya Komunikasi anata
Jejaring anatr Pelaku Usaha
Kesejahteraan Sosial

 

3 Peningkatan Kualitas SDM 
Kesejahteraan Sosial 
Masyarakat

Terlatihnya para pilar-pilar 
partisipan Usaha 
Kesejahteraan Sosial

 

4 Pengembangan model 
kelembagaan perlindungan 
social

Berkembangnya model 
kelembagaan perlindungan 
social

 

5 Menyelenggarakan 
pembinaan tentang 
partisipasi masyarakat 
dalam melestarikan nilai-
nilai kepahlawanan

Terbinanya generasi muda 
tentang partisipasi 
masyarakat dalam 
melestarikan nilai-nilai 
kepahlawanan

 

6 Fasilitas Manajemen Usaha
Bagi Pilar-pilar partisipan 
Usaha Kesejahteraan 
Sosial

Terbantunya para Pilar-pilar 
partisipan Usaha 
Kesejahteraan Sosial
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7 Bimbingan lanjut dan 

pembuatan laporan akhir
Terbinanya bagi kelompok 
usaha bersama
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BAB VI

INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

Lampiran III :

NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN Pendanaan Indikatif Dan Kinerja Tahunan Indikator Kinerja
Akhir Renstra2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 K
Rp

(000)
K

Rp
(000)

K Rp (000) K
Rp

(000)
K

Rp
(000)

K Rp (000)

I Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Terwujudnya
Pelayanan

Admnistrasi
Perkantoran

Pelayanan
Admnistrasi
Perkantoran

420,000 420,000 448,000 448,000 482,000 519,000

1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Tersedianya jasa surat
menyurat

jasa surat menyurat 12
bln

18,000 12 bln 18,000 12 bln 20,000 12
bln

20,000 12
bln

23,000 12 bln 25,000

2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik

Tersedianya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik

12
bln

75,000 12 bln 75,000 12 bln 80,000 12
bln

80,000 12
bln

85,000 12 bln 90,000

3 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan

Tersedianya jasa
administrasi keuangan

Tersedianya jasa
administrasi keuangan

12
bln

94,000 12 bln 94,000 12 bln 94,000 12
bln

94,000 12
bln

94,000 12 bln 94,000

4 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor dan

Tenaga Non PNS lainnya

Tersedianya jasa
kebersihan kantor

kebersihan kantor 12
bln

90,000 12 bln 90,000 12 bln 95,000 12
bln

95,000 12
bln

100,000 12 bln 110,000

5 Penyedia Jasa
Perbaikan Peralatan

Kerja

Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja

Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja

12
bln

5,000 12 bln 5,000 12 bln 6,000 12
bln

6,000 12
bln

7,000 12 bln 8,000

6 Penyediaan Alat Tulis
Kantor

Tersedianya alat tulis
kantor

Tersedianya alat tulis
kantor

12
bln

13,000 12 bln 13,000 12 bln 14,000 12
bln

14,000 12
bln

15,000 12 bln 16,000

7 Penyediaan bahan
cetakan dan

penggandaan

Tersedianya bahan
cetakan dan penggadaan

Tersedianya bahan
cetakan dan penggadaan

12
bln

10,000 12 bln 10,000 12 bln 12,000 12
bln

12,000 12
bln

14,000 12 bln 15,000

8 Penyediaan komponen
instalasi listrik,

penerangan bangunan
kantor

Tersedianya komponen
instalasi listrik,

penerangan bangunan
kantor

Tersedianya komponen
instalasi listrik,

penerangan bangunan
kantor

12
bln

5,000 12 bln 5,000 12 bln 6,000 12
bln

6,000 12
bln

7,000 12 bln 8,000

9 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
Perundang-Undangan

Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan

Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan

12
bln

5,000 12 bln 5,000 12 bln 6,000 12
bln

6,000 12
bln

7,000 12 bln 8,000
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10 Penyediaan makanan
dan minuman

Tersedianya makanan
dan minuman

Tersedianya makanan
dan minuman

11
bln

45,000 11 bln 45,000 11 bln 50,000 11
bln

50,000 11
bln

60,000 11 bln 70,000

11 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar

daerah

Terselenggaranya
koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

Terselenggaranya
koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

12
bln

60,000 12 bln 60,000 12 bln 65,000 12
bln

65,000 12
bln

70,000 12 bln 75,000

II Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana

Aparatur

Terwujudnya Program
Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya Program
Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

268.000 268.000 287.000 290.000 310.000 327.000

1 Pengadaan
Perlengkapan Gedung

Kantor

Tersedianya
perlengkapan gedung

kantor

Tersedianya
perlengkapan gedung

kantor

2 unit 15.000 2 unit 15.000 2 unit 17.000 2 unit 17.000 2 unit 20.000 2 unit 25,000

2 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor

Tersedianya Komputer
dan Printer mesin Fax

Tersedianya Komputer
dan Printer mesin Fax

2 unit 43.000 2 unit 43.000 2 unit 43.000 2 unit 45.000 2 unit 45.000 2 unit 45,000

3 Pengadaan mebeleur Tersedianya Kursi Kerja Tersedianya Kursi Kerja kursi
rapat

25.000 kursi
meja

pejabat

25.000 almari 25.000 Meja
kerja

25.000 Kursi
Tamu

25.000 kursi
rapat

25,000

4 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung

kantor

Terpeliharanya gedung
kantor

Terpeliharanya gedung
kantor

2 unit 15,000 2 unit 15,000 2 unit 20,000 2 unit 20,000 2 unit 25,000 2 unit 30,000

5 Pemeliharaan
rutin/berkala mobil
dinas / operasional

Terpeliharanya
kendaraan dinas

Terpeliharanya
kendaraan dinas

7 unit 150,000 7 unit 150,000 7 unit 160,000 7 unit 160,000 7 unit 170,000 7 unit 175,000

6 Pemeliharaan rutin /
berkala perlengkapan

gedung kantor

Terpeliharanya Alat
Pendingin kantor (AC)

Terpeliharanya Alat
Pendingin kantor (AC)

15
init

7,000 15 init 7,000 15 init 8,000 15
init

8,000 15
init

9,000 15 init 10,000

7 Pemeliharaan
rutin/berkala  peralatan

gedung kantor

Terpeliharanya
Komputer, Laptop, dan

Printer

Terpeliharanya
Komputer, Laptop, dan

Printer

15
unit

8,000 15 unit 8,000 15 unit 9,000 15
unit

9,000 15
unit

10,000 15
unit

11,000

8 Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya mebeleur Terpeliharanya mebeleur 20
buah

5,000 20
buah

5,000 20
buah

5,000 20
buah

6,000 20
buah

6,000 20
buah

6,000

IV Program Peningkatan
Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Terwujudnya Program
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur

Terwujudnya Program
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur

25.000 25.000 30.000 30.000 37.000 44,000

1 Bimbingan Teknis
inplementasi peraturan
Perundang-Undangan

Terlaksananya
bimbingan teknis

implementasi peraturan
perundang-undangan

Terlaksananya
bimbingan teknis

implementasi peraturan
perundang-undangan

12
bln

6,000 12 bln 6,000 12 bln 7,000 12
bln

7,000 12
bln

8,000 12 bln 9,000

2 Study banding Terlaksananya study
banding

Terlaksananya study
banding

1 th 12,000 1 th 12,000 1 th 15,000 1 th 15,000 1 th 20,000 1 th 25,000
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3 Seminar/Lokakarya Terlaksananya
seminar/lokakarya

Terlaksananya
seminar/lokakarya

1 th 7,000 1 th 7,000 1 th 8,000 1 th 8,000 1 th 9,000 1 th 10,000

V Program Peningkatan
Pengembangan Sistem

Pelayanan capaian
Kinerja dan Keuangan

Terwujudnya Program
Peningkatan

Pengembangan Sistem
Pelayanan capaian

Kinerja dan Keuangan

Terwujudnya Program
Peningkatan

Pengembangan Sistem
Pelayanan capaian

Kinerja dan Keuangan

31.000 31.000 31.000 32.000 32.000 32,000

1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja
SKPD

Tersusunnya laporan
capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja
SKPD (LAKIP, LKPJ)

Tersusunnya laporan
capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja
SKPD (LAKIP, LKPJ)

12
bln

8,000 12 bln 8,000 12 bln 8,000 12
bln

9,000 12
bln

9,000 12 bln 9,000

2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran

Tersusunnya laporan
keuangan semesteran

Tersusunnya laporan
keuangan semesteran

4 dok 5,000 4 dok 5,000 4 dok 5,000 4 dok 5,000 4 dok 5,000 4 dok 5,000

3 Penyusunan laporan
prognosis realisasi

anggaran

Tersusunya laporan
prognosis realisasi

anggaran

Tersusunya laporan
prognosis realisasi

anggaran

12
bln

5,000 12 bln 5,000 12 bln 5,000 12
bln

5,000 12
bln

5,000 12 bln 5,000

4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun

Tersusunya laporan
keuangan akhir tahun

Tersusunya laporan
keuangan akhir tahun

4 dok 7,000 4 dok 7,000 4 dok 7,000 4 dok 7,000 4 dok 7,000 4 dok 7,000

5 Penyusunan Rencana
Anggaran Satuan Kinerja

Terlaksananya
Perencanaan Perangkat

Daerah

Perencanaan Perangkat
Daerah

2 dok 3.000 2 dok 3.000 2 dok 3.000 2 dok 3.000 2 dok 3.000 2. dok 3.000

6 Penyusuna Laporan
Penetapan Kinerja

Terlaksananya
Penyusunan Laporan

Penetapan Kinerja

Laporan Penetapan
Kinerja

2 lap 3.000 1 Lap 3.000 1 lap 3.000 1 Lap 3.000 1 Lap 3.000 1 Lap 3.000

VI Program Perencanaan
SKPD

Terwujudnya Program
Perencanaan SKPD

Terwujudnya Program
Perencanaan SKPD

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

1 Penyelenggaraan Forum
SKPD

Tersusunnya penyerapan
aspirasi

Tersusunnya penyerapan
aspirasi

1 th 15,000 1 th 15,000 1 th 15,000 1 th 15,000 1 th 15,000 1 th 15,000

2 Penyusunan Dokumen
Perencanaan

Tersusunnya dokumen
perencanaan

Tersusunnya dokumen
perencanaan

26
dok

20,000 26 dok 20,000 26 dok 20,000 26
dok

20,000 26
dok

20,000 26
dok

20,000
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VII Program
Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat
Terpencil  (KAT ) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial

lainnya

Terwujudnya Program
Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat
Terpencil  (KAT ) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial

lainnya

Terwujudnya Program
Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat
Terpencil  (KAT ) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial

lainnya

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000

1 Peningkatan
kemampuan petugas dan

pendamping sosial
pemberdayaan fakir

miskin, KAT dan PMKS
lainnya

Meningkatnya
kemampuan bagi

petugas dan
pendampingan sosial
pemberdayaan fakir

miskin

Meningkatnya
kemampuan bagi

petugas dan
pendampingan sosial
pemberdayaan fakir

miskin

160
org

50,000 160
org

50,000 160
org

50,000 160
org

50,000 160
org

50,000 160
org

50,000

2 Pelatihan ketrampilan
berusaha bagi keluarga

miskin

Terlatihnya ketrampilan
berusaha bagi keluarga

miskin

Terlatihnya ketrampilan
berusaha bagi keluarga

miskin

160
org

50,000 160
org

50,000 160
org

50,000 160
org

50,000 160
org

50,000 160
org

50,000

3 Fasilitas manajemen
Usaha bagi Keluarga

Miskin

Terpenuhinya Bintek
kualitas SDM

Kesejahteraan Sosial
bagi keluarga miskin

Terpenuhinya Bintek
kualitas SDM

Kesejahteraan Sosial
bagi keluarga miskin

60
org

50,000 60 org 50,000 60 org 50,000 60
org

50,000 60
org

50,000 60 org 50,000

4 Fasilitas manajemen
Usaha bagi Wanita

Rawan Sosial Ekonomi,
Lanjut Usia Terlantar
Potensial, Keluarga

Veteran Kurang Mampu

Terlaksananya Bintek
bagi Wanita Rawan

Sosial Ekonomi, Lanjut
Usia Terlantar Potensial,
Keluarga Veteran Kurang

Mampu

Terlaksananya Bintek
bagi Wanita Rawan

Sosial Ekonomi, Lanjut
Usia Terlantar Potensial,
Keluarga Veteran Kurang

Mampu

120
org

130,000 120
org

130,000 120
org

130,000 120
org

130,000 120
org

130,000 120
org

130,000

VIII Program Pelayanan
dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Daerah

Terwujudnya Program
Pelayanan dan

Rehabilitasi
Kesejahteraan Daerah

Terwujudnya Program
Pelayanan dan

Rehabilitasi
Kesejahteraan Daerah

955,000 955,000 955,000 955,000 955,000 955,000

1 Pengembangan
Kebijakan Tentang Akses
Sarana dan Pra sarana
Publik bagi penyandang

cacat dan Lansia

Terlaksananya
Pelayanan Rehabilitasi

Kesejahteraan bagi
penyandang cacat

Terlaksananya
Pelayanan Rehabilitasi

Kesejahteraan bagi
penyandang cacat

60
org

25000 60 org 25000 60 org 25000 60
org

25000 60
org

25000 60 org 25000
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2 Pelaksanaan KIE
Konseling dan

Kampanye Sosial bagi
penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

Terlaksananya konseling
dan kampanye sosial

bagi PMKS

Terlaksananya konseling
dan kampanye sosial

bagi PMKS

180
org

20,000 180
org

20,000 180
org

20,000 180
org

20,000 180
org

20,000 180
org

20,000

3 Pembentukan Pusat
Informasi Penyandang

Cacat Dan Trauma
Centre

Terbentuknya Pusat
Informasi bagi

Penyandang Cacat dan
Service Center

Terbentuknya Pusat
Informasi bagi

Penyandang Cacat dan
Service Center

1 unit 40,000 1 unit 40,000 1 unit 40,000 1 unit 40,000 1 unit 40,000 1 unit 40,000

4 Penanganan masalah-
masalah strategis yang

menyangkut tangap
cepat darurat dan
kejadian luar biasa

Tertanganinya masalah-
masalah strategis yang
menyangkut tanggap
cepat darurat dan dan

kejadian luar biasa

Tertanganinya masalah-
masalah strategis yang
menyangkut tanggap
cepat darurat dan dan

kejadian luar biasa

75
paket

100,000 75
paket

100,000 75
paket

100,000 75
paket

100,000 75
paket

100,000 75
paket

100,000

5 Melaksanakan rujukan
penyandang masalah

kesejahteraan sosial se
Pulau Jawa

Terlatihnya PMKS ke
panti sosial sesuai

dengan permasalahan

Terlatihnya PMKS ke
panti sosial sesuai

dengan permasalahan

30
org

20,000 30 org 20,000 30 org 20,000 30
org

20,000 30
org

20,000 30 org 20,000

6 Melaksanakan
pemutakhiran data

penyandang masalah
kesejahteraan sosial dan

potensi sumber
kesejahteraan sosial

Terlaksananya Verifikasi
dan Validasi data PMKS,
Terlayaninya KIS se Kab

Sukoharjo

Terlaksananya Verifikasi
dan Validasi data PMKS,
Terlayaninya KIS se Kab

Sukoharjo

12
kec
167
desa

200,000 12 kec
167
desa

200,000 12 kec
167
desa

200,000 12
kec
167
desa

200,000 12
kec
167
desa

200,000 12
kec
167
desa

200,000

7 Fasilitasi orang terlantar
yang kehabisan bekal

dan rupa-rupa hal

Terfasilitanya orang
terlantar yang kehabisan
bekal dan rupa-rupa hal

dan Terlaksananya
bantuan sosial uang
duka bagi penduduk

miskin

Terfasilitanya orang
terlantar yang kehabisan
bekal dan rupa-rupa hal

dan Terlaksananya
bantuan sosial uang
duka bagi penduduk

miskin

5057
org

550,000 5057
org

550,000 5057
org

550,000 5057
org

550,000 5057
org

550,000 5057
org

550,000

IX Program Pembinaan
Anak Terlantar

Terwujudnya
Pembinaan Anak

Terlantar

Terwujudnya
Pembinaan Anak

Terlantar

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

1 Pengembangan Bakat
dan Ketrampilan Anak

Terlantar

Terbinanya para anak
terlantar

Terbinanya para anak
terlantar

10
org

25,000 10 org 25,000 10 org 25,000 10
org

25,000 10
org

25,000 10 org 25,000
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X Program Pembinaan
Para Penyandang
Cacat dan Trauma

Terwujudnya Program
Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan
Trauma

Terwujudnya Program
Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan
Trauma

445,000 445,000 445,000 445,000 445,000 445,000

1 Pendataan Penyandang
Cacat dan Penyakit

Kejiwaan

Terdatanya penyandang
cacat dan terlaksananya
Perubahan Perda No. 7

th 2009

Terdatanya penyandang
cacat dan terlaksananya
Perubahan Perda No. 7

th 2009

12
kec
167
desa

110,000 12 kec
167
desa

110,000 12 kec
167
desa

110,000 12
kec
167
desa

110,000 12
kec
167
desa

110,000 12
kec
167
desa

110,000

2 Pendidikan dan
Pelatihan bagi

Penyandang Cacat Eks
Trauma

Terlatihnya dan
terbantuanya

Penyandang Cacat atau
keluarganya

Terlatihnya dan
terbantuanya

Penyandang Cacat atau
keluarganya

10
org

35,000 10 org 35,000 10 org 35,000 10
org

35,000 10
org

35,000 10 org 35,000

3 Pendayagunaan para
penyandang cacat

Terdayagunanya
penyandang cacat

Terdayagunanya
penyandang cacat

200
org

75,000 200
org

75,000 200
org

75,000 200
org

75,000 200
org

75,000 200
org

75,000

4 Fasilitas manajemen
usaha bagi penyandang

cacat

Terfasilitanya
manajemen usaha dan

Terbantunya bagi
penyandang cacat

Terfasilitanya
manajemen usaha dan

Terbantunya bagi
penyandang cacat

75
org

75,000 75 org 75,000 75 org 75,000 75
org

75,000 75
org

75,000 75 org 75,000

5 Fasilitasi Prasarana
Kehidupan bagi

penyandang cacat

Terfasilitasinya
prasarana kehidupan

bagi penyandang cacat
(kursi Roda)

Terfasilitasinya
prasarana kehidupan

bagi penyandang cacat
(kursi Roda)

17
org

150,000 17 org 150,000 17 org 150,000 17
org

150,000 17
org

150,000 17 org 150,000

XI Program Pembinaan
Panti Asuhan / Panti

Jompo

Terwujudnya Program
Pembinaan Panti

Asuhan / Panti Jompo

Terwujudnya Program
Pembinaan Panti

Asuhan / Panti Jompo

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

1 Operasi dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Panti

Asuhan/Jompo

19 Panti/Yayasan, dan
Kebutuhan dasar kliyen

800 Orang

19 Panti/Yayasan, dan
Kebutuhan dasar kliyen

800 Orang

140
org

150,000 140
org

150,000 140
org

150,000 140
org

150,000 140
org

150,000 140
org

150,000

XII Program Pembinaan
Eks Penyandang
Penyakit Sosial

Terwujudnya Program
Pembinaan Eks

Penyandang Penyakit
Sosial

Terwujudnya Program
Pembinaan Eks

Penyandang Penyakit
Sosial

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

1 Pendidikan dan
Pelatihan Ketrampilan

berusaha bagi Eks
Penyandang Penyakit

Sosial

Terlatihnya ketrampilan
berusaha bagi eks

penyandang penyakit
sosial

Terlatihnya ketrampilan
berusaha bagi eks

penyandang penyakit
social

35
org

25,000 35 org 25,000 35 org 25,000 35
org

25,000 35
org

25,000 35 org 25,000
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2 Pemberdayan Eks
Penyandang Penyakit

Sosial

Meningkatnya
Ketrampilan Manajemen

usaha bagi Eks
Penyandang Penyakit

Sosial

Para Penyandang Eks
Penyakit Sosial (Nara

Pidana)

25
org

25.000 25 org 25.000 25 org 25.000 25
org

25.000 25
org

25.000 25 org 25.000

XIII Program
Pemberdayaan
Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

Terwujudnya Program
Pemberdayaan
Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

Terwujudnya Program
Pemberdayaan
Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

715,000 715,000 715,000 715,000 715,000 715,000

1 Peningkatan Peran Aktif
Masyarakat dan Dunia

Usaha

Meningkatnya Peran
Aktif dari Masyarakat dan

Dunia Usaha terhadap
Usha Kesejahteraan

Sosial

Masyarakat dan Dunia
Usaha

50
orang

50.000 50
orang

50.000 50
orang

50.000 50
orang

50.000 50
orang

50.000 50
orang

50.000

2 Peningkatan Jejaring
Kerjasama Pelaku-

pelaku Usaha
Kesejahteraan Sosial

Masyarakat

Terjalinnya Komunikasi
antar jejaring kerjasama

pelaku Usaha
Kesejahteraan Sosial

Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial

50
orang

50.000 50
orang

50.000 50
orang

50.000 50
orang

50.000 50
orang

50.000 50
orang

50.000

3 Peningkatan Kualitas
SDM Kesejahteraan
Sosial Masyarakat

Terlatihnya para pilar-
pilar partisipan Usaha
Kesejahteraan Sosial

Terlatihnya para pilar-
pilar partisipan Usaha
Kesejahteraan Sosial

450
org

100,000 450
org

100,000 450
org

100,000 450
org

100,000 450
org

100,000 450
org

100,000

4 Pengembangan model
kelembagaan

perlindungan social

Berkembangnya model
kelembagaan

perlindungan sosial

Berkembangnya model
kelembagaan

perlindungan sosial

600
org

170,000 600
org

170,000 600
org

170,000 600
org

170,000 600
org

170,000 600
org

170,000

5 Menyelenggarakan
pembinaan tentang

partisipasi masyarakat
dalam melestarikan nilai-

nilai kepahlawanan

Terbinanya generasi
muda tentang partisipasi

masyarakat dalam
melestarikan nilai-nilai

kepahlawanan

Terbinanya generasi
muda tentang partisipasi

masyarakat dalam
melestarikan nilai-nilai

kepahlawanan

150
org

130,000 150
org

130,000 150
org

130,000 150
org

130,000 150
org

130,000 150
org

130,000

6 Fasilitas Manajemen
Usaha Bagi Pilar-pilar

partisipan Usaha
Kesejahteraan Sosial

Terbantunya para Pilar-
pilar partisipan Usaha
Kesejahteraan Sosial

Terbantunya para Pilar-
pilar partisipan Usaha
Kesejahteraan Sosial

86
org

140,000 86 org 140,000 86 org 140,000 86
org

140,000 86
org

140,000 86 org 140,000

7 Bimbingan lanjut dan
pembuatan laporan akhir

Terbinanya bagi
kelompok usaha

bersama

Terbinanya bagi
kelompok usaha

bersama

180
org

75,000 180
org

75,000 180
org

75,000 180
org

75,000 180
org

75,000 180
org

75,000
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TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN
KONDISI

AWAL
(2016)

TARGET RENSTRA TAHUNAN

KONDISI
AKHIR

RENSTR
A

Bidang
Penangg

ung
Jawab

2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkan Kesejahteraan
Sosial Masyarakat dan
menurunkan Populasi
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial

(PMKS).

Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) baik Individu
maupun Kelompok

Masyarakat.

Jumlah Penyandang
Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) baik Individu
maupun Kelompok

Masyarakat.

Orang 174,150 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 16,500 BAN JAM
SOS

Membina, memulihkan dan
mengentaskan Penyandang

Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)

Keluarga dan
Lingkungan Penyandang
masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)
khususnya Penyandang

Disabilitas berat

Jumlah Keluarga dan
Lingkungan Penyandang
masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) khususnya
Penyandang Disabilitas

berat

Orang 3,028 65 65 65 65 65 325 RPSOS
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Mengingkatkan Peran Serta
Masyarakat dan

Meningkatkan Kesejahteraan
Sosial Masyarakat dengan

menggali dan memanfaatkan
Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial
(PSKS)

Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial

(PSKS) meliputi Tenaga
Kerja Sosial Masyarakat

(TKSM ), Organisasi
Sosial atau LSM dan

Dunia Usaha.

Jumlah Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial

(PSKS) meliputi Tenaga
Kerja Sosial Masyarakat

(TKSM), Organisasi Sosial
atau LSM dan Dunia

Usaha.

Orang 1,257 160 160 160 160 160 800 PPKS

Menangani Masalah Akibat
Bencana dan Rehabilitasi
para Korban pada Pasca

Bencana.

Korbaan Bencana Alam
Dan Korban karena ada

Kejadian luar Biasa

Jumlah Korban Bencana
Alam dan Korban Kejdian

Luar Biasa

Orang 1,666 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 BAN
JAM
SOS

Mengingkatkan Sarana dan
Prasarana Pelayanan

Pembangunan
Kesejahteraan Sosial.

Orang 30 30 30 30 30 30 150 RPSOS

Meningkatkan Kwalitas dan
Profesionalisme Sumber

Daya Manusia dalam
Pembangunan

Kesejahteraan Sosial.

Orang 600 600 600 600 600 600 3,000 PPKS
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BAB  VII

PENUTUP

Renstra  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sukoharjo  periode  2017-1021  adalah  panduan

pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sukoharjo  untuk  5  (lima)

tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2017-1021 sangat ditentukan

oleh  kesiapan  kelembagaan,  ketatalaksanaan,  SDM  dan  sumber  pendanaannya  serta

komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, untuk

menjamin  keberhasilan  pelaksanaan  Renstra  periode  2017-1021,  setiap  tahun  akan

dilakukan evaluasi.  Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra

Dinas  Sosial  Kabupaten  Sukoharjo  periode  2017-1021  termasuk  indikator-indikator

kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah

tujuan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sukoharjo  periode  2017-1021  yaitu  Meningkatkan

Kesejahteraan  Sosial  Masyarakat  dan  menurunkan  Populasi  Penyandang  Masalah

Kesejahteraan  Sosial (PMKS) dan  meningkatkan  kinerja  lembaga  dan  pegawai  dengan

mengacu kepada RPJMN 2017-1021.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo periode 2017-1021 harus dijadikan acuan

kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan tugas pokok

dan  fungsinya  masing-masing.  Diharapkan  semua  unit  kerja  dapat  melaksanakannya

dengan  akuntabel  serta  senantiasa  berorientasi  pada  peningkatan  kinerja  (better

performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sukoharjo,  30 Mei  2017

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUKOHARJO

.SARMADI  ,   SE.   M.Si
NIP. 19610601 198712 1 004
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