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Rancangan Perubahan RENSTRA DINSOS Kab. Situbondo tahun 2016-2021 

 

PERUBAHAN RENSTRA 

DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO 

TAHUN 2016 – 2021 

BAB I 

P E N D A H U L U A N 

 
1.1  LATAR BELAKANG 

 

Dinas Sosial Kabupaten Situbondo dalam menyusun Renstra 

Perubahan SKPD sampai tahun 2021 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan 

tujuan pembangunan daerah yang bersinergi dan terintregasi dengan tujuan 

nasional sesuai dengan Visi,Misidan arah pembangunan yang telah disepakati 

bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen 

bersama sebagaiman tercamtum didalam RPJMD, sehingga dalam 

pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai 

pemangku kepentingan ( Stakeholders ) yaitu Dinas Sosial sebagai 

pengembang amanah di bidang Sosial dengan kelompok-kelompok masyarakat 

yang termasuk dalam Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) 

maupun kelompok Masyarakat yang termasuk dalam Potensi dan Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS). Untuk mencapai harapan dimaksud. Proses 

perencanaan, pelaksanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasinya sampai 

dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya, serta 

bersinergidengan SKPD lintas sektor yang menangani masalah pengentasan 

kemiskinan sehingga akhirnya tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dapat 

terwujud sesuai dengan harapan. 

Rencana Srategis Perubahan Perangkat Daerah Dinas Sosial 

Kabupaten Situbondo yang selanjutnya di singkat dengan Renstra Perubahan  

PD Dinsos adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 

(lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah dibuat sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya dengan mengacu pada Renstra Kementerian Sosial Republik 

Indonesia, Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.  
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Renstra Perubahan Dinas Sosial berfungsi mendukung Rencana 

Program Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD), sedangkan proses penyusunannya dengan mempedomani 

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Melalui perencanaan pembangunan yang 

baik diharapkan diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. 

Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih 

besar pula. 

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana 

Pemerintah Kabupaten Situbondo dibidang Sosial, keberadaan Dinas Sosial 

kabupaten Situbondo mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses 

perencanaan pembangunan dan pengembangan di bidang sosial Kabupaten 

Situbondo dapat berjalan dengan baik, tesusun secara sistematis,sinergis dan 

komprehensip sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi 

Dinas Sosial, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan 

strategi pencapain Visi dan Misi Daerah tadi, secara fungsioanl Dinas Sosial 
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dituntut untuk menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebajikan, 

Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah, baik dalam bentuk Rencana 

Pembangunan  jangka  Menegah  Daerah  (RPJMD)  yang  berlaku  selama lima 

tahun  

maupun Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku setahunan. 

Dokumen- 

dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengilhami Penyusunan Rencana 

Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial kabupten Situbondo. 

Dalam penyusunan Renstra Perubahan Dinas Sosial sangat fokus 

yang tertuang dalam RPJMN maupun RPJMD Provinsi Jawa Timur dengan 

melakukan identifikasi terhadap PMKS antara lain : kemiskinan, kecacatan, 

ketelantaran, ketunaan social, keterasingan, korban bencana alam, tindak 

kekerasan dan eksploitase dan diskriminasi. 

 

1.2 LANDASAN HUKUM 
 

Landasan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perubahan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Situbondo adalah 

sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 

Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Undang-Undang Nomor 4Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ; 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut 

Usia ; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak ; 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pusat dan Daerah; 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ; 

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin; 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

12. Keputusan Presiden RI No. 40 tahun 1983 tentang Usaha Kesejahteraan 

Sosial Gelandangan dan Pengemis ; 

13. Keputusan Presiden RI No. 3 tahun 1999 tentang peningkatan 

Kesejahteraan Sosial Komunikasi Adat Terpencil ; 

14. Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi 

Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi ; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2009 tentang 

Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2005-2025 ; 

16. Peraturan Daerah Jawa Timur No.3 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2014-2019 ; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No.06 Tahun 2012 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Situbondo Tahun 2005-2025 ; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No.10 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Situbondo Tahun 2016-2021; 

19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 

Sosial Kabupaten Situbondo. 

20. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021; 

21. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator 

Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo ; 
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1.3  MAKSUD DAN TUJUAN 

 

1. Maksud  

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Situbondo 

dimaksud untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu dalam 

penanganan dan pengentasan masyarakat dalam Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 

(PSKS) di kabupaten untuk secara konsukuen dan konsisten 

menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran yang 

diemban 

 

2. Tujuan Umum  

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Perubahan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Situbondo 

tahun 2016-2021 bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya 

kegiatan mengutamakan skala prioritas pada beberapa jenis PMKS dan 

PSKS dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran  

Pembangunan Daerah Yang telah ditetapkan sebagai pedoman RPJP 

yang dijabarkan dalam RPJM dan RKPD dan selanjutnya dituangkan 

dalam pelaksanaan APBD. Mempunyai tujuan umum meningkatkan 

pemerataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan 

mendayagunakan seluruh sumber daya aparatur Dinas Sosial untuk 

tercapainya derajat sosial masyarakat yang beriman, sejahtera dan 

berkeadilan. 

 

3. Tujuan Khusus 

1) Terjaminnya perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang 

rentan dan kurang beruntung; 

2) Meningkatnya kuantitas dan kualitas, serta profesionalisme pelayanan 

sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial bagi 

para penyandang maslah kesejahteraan sosial ; 
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3) Meningkatkan aksebilitas para penyandang masalah kesejahteraan 

sosial terhadap pelayanan sosial dasar ; 

4) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memberikan pelayanan 

kesejahteraan sosial sacara berkelanjutan ; 

5) Meningkatknya ketahanan sosial individu, keluarga dan masyarakat 

dalam mencegah dan menagani permasalahan kesejahteraan sosial ; 

6) Meningkatnya dan melembaganya modal sosial sebagai landasan 

utama pembangunan kesejahteraan sosila. 

 

 

1.4.   SISTEMATIKA PENULISAN 

 

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan tahun 2016 - 2021 ini , pada 

dasarnya memuat Program – Program dan Kegiatan – kegiatan sesuai 

dengan tugas dan fungsi  Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Sistimatika 

penyajian Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 diuraikan secara 

singkat dalam masing-masing Bab adalah sebagi berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya 

atau tambahan informasi. 

1.2 Landasan Hukum 

 Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya 

atau tambahan informasi. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

 Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya 

atau tambahan informasi. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya 

atau tambahan informasi. 
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BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten 

Situbondo Sumber Daya  

2.2   Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Situbondo 

2.3    Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Situbondo 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial 

Kabupaten   Situbondo 

     

BAB III  ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota  

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis 

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten 

Situbondo 

4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Situbondo 

 

BAB V  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

                 Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah 

kebijakan Perangkat daerah dalam lima tahun mendatang , Tabel T-

C.26 

 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA, 
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah 

kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang , yaitu dari 

Tabel T-C.26. 
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BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

                 Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja Perangkat Daerah yang 

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat 

Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 

 

 

BAB VIII  PENUTUP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rancangan Perubahan RENSTRA DINSOS Kab. Situbondo tahun 2016-2021 

 

BAB II 

 
GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL 

 

 

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI  

 

A. Tugas Pokok 

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata 

Kerja Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, mempunyai tugas  :  

 

 

B. Fungsi 

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Situbondo 

mempunyai fungsi :  

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang sosial ; 

2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial ; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial ; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang sosial ; 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

C. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Situbondo  

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Situbondo ini berdasarkan 

peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun  2016 dapat dilihat pada 

gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan dibidang Sosial 
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LAMPIRAN    :     PERATURAN BUPATI  
                             KABUPATEN SITUBONDO 
TANGGAL     :     15 Nopember 2016 
NOMOR         :      45 Tahun 2016 

 
 

STRUKTUR  ORGANISASI 

DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

        KEPALA DINAS 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
PENYUSUNAN 

PROGRAM 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

SEKRETARIAT 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

BIDANG 

RAHABILITASI SOSIAL 

SEKSI         
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT, PENYALURAN 
BANTUAN STIMULAN DAN 
PENATAAN LINGKUNGAN 

SOSIAL 

SEKSI        
KELEMBAGAAN , 

KEPAHLAWANAN , DAN 

RESTORASI SOSIAL 

 

SEKSI 

IDENTIFIKASI DAN 

PENGUATAN 

KAPASITAS 

SEKSI 

TUNA SOSIAL 

 

SEKSI 

PENYANDANG 

DISABILITAS 

 

SEKSI 

ANAK DAN LANJUT 

USIA 

SEKSI 

KORBAN BENCANA 

SOSIAL 

 

SEKSI 

KORBAN BENCANA 

ALAM 

SEKSI 

JAMINAN SOSIAL 

KELUARGA 

 

BIDANG 

PERLINDUNGAN DAN 
JAMINAN SOSIAL 

BIDANG 

PEMBERDAYAAN SOSIAL 
DAN PENANGANAN FAKIR 

MISKIN 

UPTD 
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URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 

KEPALA DINAS   

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan 

pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang sosial. 

 

SEKRETARIAT  

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi 

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan 

administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas. 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,  

Sekretariat menyelenggarakan fungsi  : 

a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, 

dan administrasi di lingkungan dinas; 

b. penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas; 

c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan 

dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu; 

d. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 

(SPIP) di lingkup dinas; 

e. penyiapan bahan evaluasi tugas–tugas bidang secara terpadu; 

f. pelaksanaan urusan keuangan; 

g. pelaksanaan urusan umum; 

h. pelaksanaan urusan kepegawaian; 

i. pelaksanaan urusan aset dinas; 

j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

k. pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Dinas dan bidang-

bidang di lingkungan Dinas; 

l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan 

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
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Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1, 

mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha 

kepegawaian. 

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas; 

b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian 

barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain; 

c. pelaksanaan urusan surat-menyurat; 

d. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Dinas; 

e. pencatatan dan pelaporan barang inventaris; 

f. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan; 

g. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas; 

h. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan 

data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan 

usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, 

mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, 

pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu 

isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan 

kartu asuransi kesehatan; 

i. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai; 

j. penyusunan Laporan Kepegawaian; 

k. pelaksanaan ketatausahaan;  

l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan 

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Sub Bagian Keuangan 

(1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

angka 2, mempunyai tugas melaksanakan tata usaha keuangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 

Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan,  

realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji 

pegawai; 

b. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; 

c. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran 

Dinas; 

d. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan; 

e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan 

g. pelaksanaan  tugas kedinasan  lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Sub Bagian Penyusunan Program 

(1) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf b angka 3, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, 

ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 

Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) 

Dinas; 

b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen 

pelaksanaan anggaran; 

c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran dinas; 

d. pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup Dinas; 

e. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkup Dinas; 
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f. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala 

Daerah pada urusan sosial; 

g. penyusunan evaluasi kegiatan Dinas; 

h. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Dinas; 

i. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  (LPPD); 

j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

k. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan 

l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai Tugas membantu 

Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan    teknis, fasilitasi, koordinasi, 

serta pemantauan  dan  evaluasi  perlindungan sosial korban bencana 

alam dan korban bencana sosial serta jaminan sosial keluarga. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi,   koordinasi,    serta pemantauan 

dan evaluasi perlindungan sosial  korban  bencana alam; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,  serta pemantauan dan 

evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial; 

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan 

evaluasi jaminan sosial keluarga; 

d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan 

dan jaminan sosial 

e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
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Seksi Korban Bencana Alam 

(1) Seksi Korban Bencana Alam sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf 

c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang 

Perlindungan dan Jaminan Sosial di bidang korban bencana alam. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 

Korban Bencana Alam menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis   dan supervisi, serta 

evaluasi, dan pelaporan  pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi; 

b. pelaksanaan kebijakan, pemberian  bimbingan teknis,   serta supervisi, 

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, 

pemulihan, dan penguatan sosial;  

c. pelaksanaan kebijakan, pemberian   bimbingan   teknis, serta supervisi, 

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, 

penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana 

alam; 

d. pelaksanaan ketatausahaan; 

e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perlindungan dan 

Jaminan Sosial; dan 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Seksi Korban Bencana Sosial  

(1) Seksi Korban Bencana Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c 

angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang 

Perlindungan dan Jaminan Sosial di bidang korban bencana sosial. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Seksi Korban Bencana Sosial. menyelenggarakan fungsi :  

a. pelaksanaan kebijakan, pemberian  bimbingan   teknis,   serta 

supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, 

penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi; 



Rancangan Perubahan RENSTRA DINSOS Kab. Situbondo tahun 2016-2021 

 

b. pelaksanaan kebijakan, pemberian  bimbingan   teknis,   serta 

supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial 

dan reintegrasi sosial; dan 

c. pelaksanaan kebijakan, pemberian  bimbingan teknis,   serta 

supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan 

kebutuhan dasar dan pemulihan trauma  bagi korban bencana 

sosial. 

d. pelaksanaan ketatausahaan; 

e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perlindungan 

dan Jaminan Sosial; dan 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Seksi Jaminan Sosial Keluarga 

(1) Seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c 

angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang 

Perlindungan dan Jaminan Sosial di bidang jaminan sosial keluarga. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Seksi Jaminan Sosial Keluarga. menyelenggarakan fungsi :  

a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta 

supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, 

validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga; 

b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis,   serta 

supervisi, evaluasi, dan pelaporan   pelaksanaan   penyaluran 

bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga; 

c. pelaksanaan ketatausahaan; 

d. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perlindungan 

dan Jaminan Sosial; dan 
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e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

  

BIDANG REHABILITASI SOSIAL  

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 

dalam melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta 

pemantauan dan evaluasi di bidang rehabilitasi sosial serta mengelola data 

pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban 

penyalahgunaan NAPZA. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,  

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai  fungsi  : 

a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi 

rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis,  fasilitasi,  koordinasi, serta pemantauan 

dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti 

dan/atau lembaga; 

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan 

evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di 

luar panti dan/atau lembaga; 

d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan 

evaluasi  rehabilitasi  sosial  lanjut  usia  di  luar panti dan/atau lembaga; 

e. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk 

dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi; 

f. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk 

dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi; 

g. pelaksanaan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  di  bidang 

rehabilitasi sosial; 

h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; 

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
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Seksi Anak dan Lanjut Usia 

(1) Seksi Anak dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(1) huruf d angka 1, mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas 

Bidang Rehabilitasi Sosial di bidang Anak dan Lanjut Usia. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Seksi Anak dan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan  teknis,  serta 

pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak 

balita terlantar; 

b. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan  teknis,  serta 

pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak 

terlantar; 

c. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan  teknis,  serta 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak 

berhadapan dengan hukum; 

d. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan  teknis,  serta 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan  rehabilitasi sosial  anak 

yang memerlukan perlindungan khusus;  

e. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan  teknis,  serta 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan  rehabilitasi sosial anak 

dan pelayanan sosial lanjut usia;  

f. pelaksanaan ketatausahaan; 

g. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Rehabilitasi 

Sosial; dan 

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Seksi Penyandang Disabilitas 

(1) Seksi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Bidang Rehabilitasi Sosial di bidang penyandang disabilitas. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Seksi Penyandang Disabilitas menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis,   serta 

supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial 

penyandang disabilitas fisik dan sensorik; 

b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis,   serta 

supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial 

penyandang disabilitas mental dan intelektual; 

c. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis,  serta 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial 

penyandang disabilitas; 

d. pelaksanaan ketatausahaan; 

e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bidang Rehabilitasi Sosial; 

dan 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Seksi Tuna Sosial 

(1) Seksi Tuna Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d 

angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang 

Rehabilitasi Sosial di bidang Tuna Sosial. 

 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 

Tuna Sosial menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, 

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, 

pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban 
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perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau 

lembaga; 

b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis,   serta supervisi, 

evaluasi,  dan  pelaporan  pelaksanaan  kebijakan  di bidang rehabilitasi 

sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga; 

c. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan  teknis,  serta 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan 

rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar 

panti dan/atau lembaga; 

d. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 

untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah 

provinsi; 

e. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA 

untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah 

provinsi; 

f. pelaksanaan ketatausahaan; 

g. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bidang Rehabilitasi Sosial; dan 

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN  

PENANGANAN FAKIR MISKIN  

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai 

tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis, 

fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di  bidang 

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 

menyelenggarakan fungsi  : 
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a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan 

evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan 

masyarakat; 

b. pelaksanaan kebijakan  teknis,  fasilitasi,  koordinasi,  serta pemantauan 

dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil; 

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan 

evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, 

kesetiakawanan, dan restorasi sosial; 

d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan 

evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial; 

e. pelaksanaan    kebijakan    teknis,    fasilitasi,    koordinasi,    serta 

pemantauan dan  evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin 

perdesaan; 

f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan penanganan fakir fakir miskin perkotaan; 

g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir; 

h. pelaksanaan verifikasi  dan  validasi  fakir  miskin  cakupan kabupaten; 

i. pelaksanaan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  di  bidang 

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. 

j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan 

l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas 

(1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin di bidang 

identifikasi dan penguatan kapasitas. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 

Identifikasi dan Penguatan Kapasitas menyelenggarakan  fungsi : 

a. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin   cakupan kabupaten; 

b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis,   serta supervisi,  

evaluasi,  dan pelaporan  pelaksanaan identifikasi dan pemetaan; 

c. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis,   serta supervisi, 

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas; 

d. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis,   serta supervisi, 

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan  pendampingan; 

e. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis,   serta supervisi, 

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial; 

f. pelaksanaan ketatausahaan; 

g. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pemberdayaan 

Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan 

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesusi dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan 

dan Penataan Lingkungan 

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan 

Penataan Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e 

angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang 

Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin di bidang 

pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan 

lingkungan. 



Rancangan Perubahan RENSTRA DINSOS Kab. Situbondo tahun 2016-2021 

 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan 

Lingkungan menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan  teknis, serta 

pemantauan dan  evaluasi  pekerja  sosial,  pekerja  sosial masyarakat, 

tenaga kesejahteraan sosial kecamatan serta tenaga kesejahteraan 

sosial dan relawan sosial lainnya; 

b. pelaksanaan kebijakan,  pelaksanaan  bimbingan  teknis,  serta 

pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil; 

c. pelaksanaan kebijakan,  pelaksanaan  bimbingan  teknis,  serta supervisi, 

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;  

d. pelaksanaan kebijakan,   pemberian   bimbingan   teknis,   serta supervisi, 

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial; 

e. pelaksanaan ketatausahaan; 

f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial 

dan Penanganan Fakir Miskin; dan 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesusi dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan,  

dan Restorasi Sosial 

(1) Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, dan Restorasi Sosial sebagaimana 

dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan 

Penanganan Fakir Miskin di bidang kelembagaan, kepahlawanan, dan 

restorasi sosial.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 

Kelembagaan, Kepahlawanan, dan Restorasi Sosial menyelenggarakan 

fungsi : 

a. pelaksanaan  kebijakan,  pelaksanaan  bimbingan  teknis,  serta 

pemantauan dan evaluasi penggalian potensi, kepahlawanan, 
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keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial; 

b. pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten; 

c. pelaksanaan  kebijakan,  pelaksanaan  bimbingan  teknis,  serta 

pemantauan dan evaluasi lembaga konsutasi kesejahteraan keluarga dan 

unit peduli keluarga;  

d. pelaksanaan  kebijakan,  pelaksanaan  bimbingan  teknis,  serta 

pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis 

masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga 

kesejahteraan sosial; 

e. pelaksanaan ketatausahaan; 

f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial 

dan Penanganan Fakir Miskin; dan 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  

(1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis 

penunjang tertentu Dinas. 

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi: 

 

a. pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional 

dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas; 

b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional dan/atau teknis 

penunjang tertentu Dinas. 

    Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dan 

Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri. 
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KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang 

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 

bidang keahliannya.  

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang 

diangkat oleh Bupati. 

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati 

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

(4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

 

Jumlah Personil Dinas Sosial berdasarkan jumlah per 31 Januari 2016 
 

NO STATUS JUMLAH 

1. PNS 29 orang 

2. THLP 4 orang 

   

 Jumlah 33 orang 
   

 

 

2.2 SUMBER DAYA DINAS SOSIAL 

 
A. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN 
 

1. Komposisi Pegawai Dinas Sosial berdasarkan tingkat Pendidikan Per 
31 

 Januari 2016. 
Tabel 2.2.A1 

NO JENJANG PNS THLP JUMLAH 

1. S2 4 0 4 

2. S1 10 0 10 

3. Diploma 2 0 2 

4. SMA 11 4 15 

5. SMP 2 0 2 

6. SD 0 0 0 

Jumlah 29 4 33 
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2. Komposisi Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Golongan Per 31 Januari 
2016. 

Tabel 2.2.A2 

NO GOL STRUKTURAL PELAKSANA JUMLAH 

1. IV 5 0 5 

2. III 10 4 14 

3. II 0 10 10 

4. I 0 0 0 

  15 14 29 
 

3. Komposisi Pegawai Dinas Sosial berdasarkan jabatan Per 31 Januari 
2016. 

Tabel 2.2.A3 

NO JENIS JABATAN JUMLAH 

1. Eselon II/b 1 

2. Eselon III/a 1 

3. Eselon III/b 3 

4. Eselon IV/a 9 

5. Pelaksanan 19 

 Jumlah 33 
 

 

B. JUMLAH SARANA PRASARANA BERIKUT KONDISINYA : 
 
Kendaraan Roda 4 : 
1 Unit Isuzu panther turbo Tahun 2013 : Baik 
1 UnitToyota Kijang LX Tahun 2002 : Baik  

1 UnitMitsubishi T 120 SS Tahun 2003 : Baik 

1 UnitMitsubishi Colt L 300 Pick up Tahun 2009 : Baik 

 

 Kendaraan Roda 2 : 

02 Unit Yamaha vixion Tahun 2014  : Baik 

04 Unit Kawasaki KLX Tahun 2014  : Baik 

10 Unit Honda Win Thn. 1993 & Tahun 1995 :Kurang Baik 

6 Unit Honda Astrea Grand. Thn. 1997 :Kurang Baik 

6 Unit Honda Revo Thn. 2009 : Baik 

 

Komputer, Laptop beserta perlengkapannya 

Pentium 4 : 7 unit : 5 Baik 

   2 krng Baik 

Pentium 3 : 1 Unit :Kurang Baik 
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Laptop Pantium 4 : 5 Unit : Baik 

LCD Proyektor : 1 Unit : Baik 

Layar Proyektor : 1 Unit : Baik 

Printer 

Laser Printer : 7 Unit : Baik 

Injek / Deskjet Printer : 7 Unit : 5 Baik 

  : 2 krng Baik 

Printer Pita : 2 Unit :Kurang Baik 

Mesin Ketik : 9 Buah : 6 Baik 

  : 3 krng Baik 

Meja : 37 Buah  : Baik 

Kursi : 43 Buah : Baik 

Air Conditioner : 7 Buah : Baik 

Lemari : 16 Buah : Baik 

Lemari Arsip : 5 Buah : Baik 

Filing Cabinet : 5 Buah : Baik 

Wirelles : 3 Buah : Baik 

Kamera Digital : 2 Buah : Baik 

Perahu Evakuasi : 1 Buah  : Baik 

Gerobak untuk mengangkut   

Perahu Evakuasi : 1 Unit : Baik 

 

 

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 
Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Situbondo dalam mengemban tugas 

membantu bupati dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, khususnya 

mengenai hal-hal yang berkaitan penanganan PMKS dan PSKS dan isu-isu yang 

berkembang dalam cara pandang dan pemikiran Masyarakat secara umum. 

Penilaian Masyarakat mengenai kriteria kepuasan dan kepastian 

terhadap profesionalisme dan angkuntabilitas yang ditujukan dalam pelayanan 

yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo terhadap masyarakat 
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merupakan dasar terhadap penilaian kinerja yang mampu dicapai oleh Dinas 

Sosial Kabupaten Situbondo. 

Adapun pencapaian tingkat kinerja yang dipandang Masyarakat 

sebagai hal yang memuaskan dan memberikan kenyamanan serta terhadap hal 

yang dianggap mampu menjadi acuan Masyarakat maka Dinas Sosial 

Kabupaten Situbondo Menyikapinya dengan melaksanakan Program dan 

Kegiatan-kegiatan penanganan PMKS dan PSKS yang ditujukan langsung 

kepada Masyarakat guna pecapaian kinerja yang optimal. 
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Tabel T-C.24 
  ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS SOSIAL 
  KABUPATEN SITUBONDO 
  

                   

NO URAIAN 

ANGGARAN PADA TAHUN KE- REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- 
RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN 

TAHUN KE- 
RATA-RATA 

PERTUMBUHAN 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 
ANGGARA

N REALISASI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

1. 
Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

622.560.000 771.104.100 834.490.000 783.744.000 - 622.560.000 727.785.554 834.490.000 - -  94,38 - - -   

2. 

Program 
Peningkatan 
sarana dan 
prasarana Aparatur 

806.950.000 506.950.000 368.323.100 294.380.000 - 806.950.000 493.104.059 368.323.100 - -  97,28 - - -   

3. 
Program 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

13.000.000 9.450.000 - - - 13.000.000 9.400.000 - - -  100 - - -   

4 

Program 
peningkatan 
kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

50.000.000 - - - - 50.000.000 - - - -  - - - -   

5 

Program 
Peningkatan 
Pengembangan 
sistim pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan 

139.992.426 42.295.000 348.000.000 72.000.000 - 139.992.426 25.874.800 348.000.000 - -  61,17 - - -   

6 

Program 
Penyusunan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

5.000.000 6.300.000 - - - 5.000.000 5.400.000 - - -  85,71 - - -   

7 
Program 
Pelaksanaan 
Harjakasi 

24.500.000 15.750.000 - - - 24.500.000 5.700.000 - - -  36,19 - - -   

8 

Program 
Pemberdayaan 
Fakir Miskin , 
Komunitas Adat 
Terpencil (KAT) 
dan PMKS lainnya 

2.009.045.000 252.000.000 441.628.070 - - 2.009.045.000 0 441.628.070 - -  0 - - -   
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9 

Program Pelayanan 
dan Rehabilitas 
Kesejahteraan 
sosial 

606.860.200 1.000.000.000 1.191.367.500 - - 606.860.200 771.998.300 1.191.367.500 - -  71,19 - - -   

10 
Program 
Pembinaan Anak 
Terlantar 

193.000.000 - - - - 193.000.000 - - - -   - - -   

11 

Program 
Pembinaan Para 
penyandang cacat 
dan trauma 

143.000.000 - - - - 143.000.000 - - - -   - - -   

12 

Program 
pembinaan panti 
asuhan dan Panti 
Jompo 

277.661.500 - - - - 277.661.500 - - - -   - - -   

13 

Program  
Pembinaan eks 
penyandang 
penyakit sosial (eks 
Narapidana, PSK, 
Narkoba dan 
Penyakit Sosial 
Lainnya) 

300.000.000 220.000.000 200.000.000 - - 300.000.000 94.896.500 200.000.000 - -  43,13 - - -   

14. 

Program  
Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Kesejahteraan 
Sosial 

518.933.300 236.250.000 300.000.000 - - 518.933.300 223.725.900 300.000.000 - -  94,69 - - -   

15 

Program 
Perlindungan dan 
Jaminan Sosial  
 
 

- 1.625.031.400 2.604.514.000 2.345.790.000 - - 1.408.372.840 2.604.514.000 - - 
 

86,66 - - - 
  

16 

Program 
Rehabilitasi 
Kesejahteraan 
Sosial 

   878.156.488              

17 
Penguatan 
Kelembagaan 
Sosial 

- - - 600.000.000              
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Indikator Keberhasilan 

Dalam mewujudkan good governance, kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah 

menentukan sehingga secara organisasi Dinas Sosial dituntut untuk semakin 

profesionaldalam bidang tugasnya. Selama pelaksanaan otonomi daerah, pada 

umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan terhadap Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Kabupaten 

Situbondo mengalami peningkatan.  

Beberapa indikator yang menyebabkan adanyapeningkatan kualitas 

penyelenggaraan  tersebut diatas meliputi: 

a. Terumuskan Kebijakan teknis di bidang sosial ; 

b. Terselenggaranya usaha Prefenti, Kuratif, Rehabilitatif, Promotif dan 

Pengembangan Kesejahteraan Sosial ; 

c. Terlaksananya Koordinasi pengelolaan usaha kesejahteraan secara terpadu 

dan berkelanjutan ; 

d. Terlaksananya kebijakan bimbingsan, pelayanan dan bantuan sosial serta 

kegiatan rehabilitasi sosial ; 

e. Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan Sosial ; 

f. Terlaksananya kerjasama antara Kabupaten, Provinsi, Pusat dan lembaga di 

bidang Sosial ; 

g. Tersusunnya Program di bidang Sosial ; 
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2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN 

PERANGKAT DAERAH 

 

Rencana Strategis Kementerian Sosial masuk dalam Nawacita Ketiga adalah 

Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang komprehensif serta perluasan dan 

peningkatan pelayanan dasar. 

Dengan tujuan Kementerian Sosial tahun 2015-2019 adalah : 

a. Meningkatnya kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar 

dengan terpenuhi hak dasar dan inklusi bagi penduduk miskin dan rentan; 

b. Penyandang disabilitas serta kelompok marginal lainnya; 

c. Meningkatkan kualitas manajemen dan pengelolaan penyelenggaraan 

kesejahteraan social 

 

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan visi dan misi 

adalah“ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lebih 

sejahtera, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lebih kuat dan 

berdaya”. 

 

Dengan tujuan dan sasaran pada : 

a. Pelayanan dan rehabilitasi social; 

b. Pemberdayaan social; 

c. Bantuan dan perlindungan social; 

d. Pengembangan UKS. 

 

Tantangan Pelayanan: 

a. Kurang tersedianya petugas/PNS yang mempunyai sertifikasi sosial; 

b. Kurang tersedianya perangkat pendukung berupa komputer dan software. 

Peluang Pengembangan Pelayanan : 

a. Sasaran PMKS meningkat; 

b. Anggaran meningkat sesuai amanat Undang-undang 13 Tahun 2011. 

 

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL 

Lingkungan Internal mencakup struktur organisasi, komunikasi antar 

bagian dalam organisasi dan sumber daya yang semuanya akan mendukung 

kelangsungan hidup organisasi. 
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Dengan melakukan analisa lingkungan internal melalui penerapan 

metoda analisis SWOT (Sternghts, Weakness, Opportinities dan Threats), 

akan membantu organisasi untuk mengoptimalkan kekuatan dan 

minimalkan kelemahan secara internal, kekuatan dan kelemahan tersebut 

akan dijadikan alat untuk meraih peluang serta menghindari ancaman. 

Pemahaman lingkungan internal akan memberikan pemahaman 

kepada organisasi akan kondisi dan kemampuan organisasi, dimana 

lingkungan internal ini sangat mempengaruhi keberhasilan Dinas Sosial 

Kabupaten Situbondo dan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. 

Adapun faktor internal dan eksternal dalam penentuan faktor kunci 

sukses adalah sebagai berikut : 

Identifikasi Faktor Internal : 

1. Kekuatan ( Strength ) 

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan yang bersifat positif yang 

memungkinkan organisasi memenuhi keuntungan srategis dalam 

mencapai visi dan misi. 

Adapun kekuatan yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Situbondo 

sebagai berikut : 

a. Adanya UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

b. Adanya UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin 

c. Adanya UU NOmor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

d. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2016 

tentang susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga Tehnis Daerah 

Kabupaten . 

e. Peraturan Bupati Situbondo nomor 45 Tahun 2016 tentang Uraian 

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. 

f. Tersedianya kuantitas SDM 

g. Tersedianya Dana pada APBN 

h. Tersedianya sarana yang memadai 

 

2. Kekuatan ( Strength ) 

Kelemahan adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat 

negative, yang menghambat organisasi mencapai atau mampu melampaui 

pencapaian visi dan misi. 
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Adapun kelemahan yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Situbondo sebagai 

berikut : 

a. Database dan System Information Management masih lemah. 

b. Terbatasnya Dana Operasional Kegiatan. 

c. Kinerja aparat yang belum optimal. 

d. Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal. 

 

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL 

  Analisis lingkungan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat 

penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (Crotical Succes 

Factors) bagi sesuatu organisasi dengan mengetahui kondisi eksternal 

organisasi akan dapat diketahui peluang dan ancaman yang mempengaruhi 

organisasi. Analisis lingkungan eksternal diperlukan untuk meningkatkan peran 

organisasi dalam merespon setiap perubahan yang terjadi. 

 Lingkungan eksternal meliputi situasi dan kondisi disekeliling organisasi 

yang berpengaruh pada kehidupan organisasi. Pemahaman pada lingkungan 

eksternal akan memberikan masukan pemahaman pada organisasi mengenai 

kondisi dan situasi organisasi. 

1. Peluang ( Opportunities) 

a. Meningkatkan partisipasi pengusaha dan masyarakat dalam 

penyelenggaran usaha kesejahteraan Sosial ; 

b. Terbangunya kapasitas yang kuat bagi penanganan PMKS ; 

c. Banyaknya Program-program bantuan sosial dan uji coba yang 

dilaksanakan Pemerintah Pusat dan provinsi ke Kabupaten Situbondo ; 

d. Tumbuhnya nilai-nilai kesetiakawanan Sosial untuk didayagunakan 

dalam mengatasi dan menanggulangi permasalahan Sosial. 

 

2. Ancaman/Hambatan (Threat) 

a. Tuntutan PMKS yang beraneka ragam sedangkan dana terbatas ; 

b. Besarnya Kompleksitas masalah kesejahteraan Sosial ; 

c. Rendahnya Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah ; 

d. Terjadinya berbagai masalah di bidang Sosial seperti : Bencana Sosial 

dan Bencana Alam yang memerlukan penagganan yang cepat dan 

intensif. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  

 

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN 

FUNGSI PELAYANAN SKPD 

 

Permasalahan strategis yang dihadapi dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

penanganan PMKS dan PSKS antara lain : 

1. Anggaran yang tersedia belum memadai/minim ; 

2. Kurangnya Kompetensi dalam pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial ; 

3. Terbatasnya Sarana dan Prasarana dalam mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial ; 

4. Tidak adanya tindak lanjut mantan PMKS dengan program lanjutan oleh 

Kabupaten. 

 

No. Sasaran Isu Strategis/Permasalahan 

1. Meningkatnya 

Penanganan terhadap 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

 

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial. 

  2.  Peningkatan kemampuan dan kemauan 

PMKS untuk menolong, memperbaiki dan 

meningkatkan taraf hidupnya sendiri 

  3. Peningkatan dalam mencegah dan 

menumbuhkan kembangkan masalah 

kesejahteraan sosial 

  4. Peningkatan Peran serta Generasi Muda, 

masyarakat dan organisasi sosial dalam 

penciptaan taraf kesejahteraan sosial 
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3.2 TELAAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL 

KEPALA DAERAH TERPILIH ADALAH : 

         Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang 

tercantum dalam RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 sebagai 

berikut : 

 

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT SITUBONDO YANG MADANI, MANDIRI 

SERTA LEBIH BERIMAN , SEJAHTERA DAN BERKEADILAN “ 

 

VISI = Terwujudnya masyarakat Situbondo yang Madani, Mandiri serta lebih 

Beriman, Sejahtera dan Berkeadilan 

MISI  =    Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera dan 

berkeadilan 

 

Dengan tujuan dan keterkaitan pada Dinas Sosial adalah meningkatkan 

perlindungan dan kesejahteraan sosial. 

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan 

dihadapi pada masa yang akan datang , maka Misi Kabupaten Situbondo 

adalah sebagai berikut : 

1. Mewujudkan SDM yang beriman , berkualitas, berprestasi dan aktif dalam 

Pembangunan ; 

2. Mewujudkan Perekonomian yang stabil dan dimanis berbasis potensi lokal ;  

3. Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, Sejahtera dan berkeadilan ; 

4. Memantapkan kualitas infrastruktur yang mendukung pemenuhan hak dasar 

yang berwawasan lingkungan ; 

5. Meningkatkan Tata Kelola yang baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. 

Mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021 terkait dengan Program Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkaitan langsung dengan Dinas 

Sosial Kabupaten Situbondo termasuk pada Misi 2 sebagi berikut : 

 

Misi 2 : Meningkatkan    kualitas    hidup   yang    sehat,   sejahtera,  dan    

berkeadilan 
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Dalam mewujudkan Misi 2, maka berbagai program yang akan dilaksanakan 

oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, yang dilengkapi dengan matrik di bawah 

ini : 

No. Sasaran Faktor Penghambat Faktor Pendorong 

1. Meningkatnya 

Penanganan terhadap 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial  

 

1. Terbatasnya kualitas 

SDM yang 

mempunyai keahlian 

kesejahteraan Sosial 

1.Peningkatan 

dalam merekrut 

tenaga ahli 

kesejahteraan 

sosial 

 

  2. Belum optimalnya 

Tenaga Kesejahteraan 

Sosial yang ada 

2.Memaksimalkan 

TKS yang ada 

  3. Data PMKS belum 

terdata dalam 

Database 

3.Terdatanya 

PMKS dalam 

Database 

 

3.3  TELAAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA DINAS SOSIAL 

Sasaran strategis Kementerian Sosial 2015-2019 diarahkan untuk 

mendukung tujuan Kementerian Sosial, sasaran strategis tersebut adalah: 

1.  Berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan 

PMKS lainnya sebesar 1 (satu) persen pada tahun 2019, melalui 

indikator: 

1.1.   Persentase (%) keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya 

yang   meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan 

dasar; 

1.2.  Persentase (%) anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan 

kelompok marjinal lainnya yang meningkat kemampuannya 

dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas. 

 

2.  Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga kesejahteraan sosial dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melalui indikator: 

2.1. Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang meningkat 

kapasitasnya; 

2.2. Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat 

kualitasnya. 
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Dalam penyusunan Rancangan Renstra Perubahan dibutuhkan 

kesesuaian dengan Renstra Lembaga yang lebih tinggi, dalam hal ini 

dibutuhkan kesesuaian antara Renstra Dinas Sosial Kabupaten dengan Renstra 

Dinas Sosial Provinsi dan Renstra Kementerian Sosial.Penyesuaian Renstra 

dengan lembaga pemerintahan yang lebih tinggi diharapkan meningkatkan 

optimalisasi sumber daya dan outcomes yang dihasilkan melalui keselarasan 

tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra. 

 

 Rencana strategis Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi 

dengan Kabupaten yang mengakibatkan faktor penghambat adalah: 

a. Sharing dana PKH dan pendataan PBI-JKN belum optimal; 

b. Sinergitas program intern/ekstern instansi di Pemda belum optimal; 

c. Pendataan pasca bencana baik korban dan bantuan belum optimal dan 

bufferstok belum tertib; 

d. Penjabaran sasaran prioritas Presiden dalam Rancangan Awal RPJMN ke 

dalam sasaran strategis K/L. 

 

Dan faktor pendorong adalah : 

a. Melindungi PMKS dari resiko social, perlakukan salah, tindak kekerasan dan 

eksploitasi social; 

b. Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar; 

c. Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar. 

 

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN 

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 

Tidak ada Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian  Lingkungan 

hidup strategis di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo 

 

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 

a. Terselenggaranya urusan administrasi, terpenuhinya, terpeliharanya sarana 

dan prasarana. 

b. Meningkatkan kemauan dan kemampuan PMKS untuk menolong, 

memperbaiki dan meningkatkan taraf hidupnya sendiri. 

c. Mencegah dan menghambat tumbuh dan berkembangnya masalah 

kesejahteraan sosial. 

d. Meningkatkan peran serta generasi muda, masyarakat, dan organisasi sosial 

dalam penciptaan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH 

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari 

peryataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 

(satu) sampai 5 (lima) tahun. Denagn diformulasikannya tujuan stratejik ini 

maka Dinas Sosial Kabupaten Situbondo dapat secara tepat mengetahui apa 

yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi Misinya untuk 

kurung waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan 

sumber daya dan kemanpuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan 

stratejik ini juga akan memungkinkan Dinas Sosial Kabupaten Situbondo 

untuk mengukur sejauh mana Visi dan Misi organisasi telah dicapai 

mengingat tujuan stratejik dirumuskan berdasarkan Visi Misi Organisasi. 

Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai 

tujuan stratejiknya, setiap stratejik yang ditetapkan akan memiliki indikator 

kinerja (Performance Indicator) yang terukur yang tertuang dalam tujuan 

sebagai berikut : 

a. Terselenggaranya urusan administrasi, terpenuhinya, terpeliharanya 

Sarana dan Prasarana ; 

b. Meningkatkan kemauan dan kemampuan PMKS untuk menolong, 

memperbaiki dan meningkatkan taraf hidupnya sendiri ; 

c. Mencegah dan menghambat tumbuh dan berkembangnya masalah 

kesejahteraan Sosial ; 

d. Meningkatkan peran serta generasi muda, masyarakat dan organisasi 

sosial dalam penciptaan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. 

 

4.2.a STRATEGI 

Berdasarkan Misi yang ada, strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan  

adalah : 

a. Mendorong dan meningkatkan Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana 

Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial ; 

b. Menjadikan semua program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial 

sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan Masyarakat ; 
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c. Mendorong dan meningkatkan usaha kesejahteraan Sosial berbasiskan 

masyarakat melalui penyuluhan kepada masyarakat dengan menekankan 

pada hal-hal yang dapat mengembangkan keswadayaan sosial 

masyarakat untuk mencegah dan menaggulangi permasalahan 

kesejahteraan dilingkungan masing-masing ; 

d. Mamantabkan kerjasama dan koordinasi antar penyelenggara kegiatan 

Kesejahteraaan Sosial, baik Pemerintah dan Masyarakat ; 

e. Menggali dan mendayagunakan segenap potensi dan sumber –sumber 

kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat untuk peningkatan 

penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ; 

f. Membina dan mengembangkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat 

sebai mitra kerja Pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan Sosial ; 

g. Meningkatkan Partisipasi Sosial Masyarakat dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan terorganisir 

; 

h. Pengkajian model-model penanganan permasalahan kesejahateraanSosila 

melaui kerja sama dengan Perguruan Tinggi ; 

i. Peningkatan Pelayanan, Rehabilitasi Sosial dan pengembanan potensi diri 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melaui peningkatan 

pengembangan dan pemberdayaan Sosial Masyarakat.  

 

4.2.b. KEBIJAKAN 

a. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatus dengan 

mengikutkan diklat Fungsional dan teknis ; 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar kesejahteraan sosial bagi 

penyandang masalah kesejahteraan soaial ; 

c. Meningkatkan kepedulian dan pemberdayaan terhadap PMKS mobilitas 

tinggi (anak jalanan, gelandangan, WTS dan gelandangan psikotik) dan 

usia produktif (penyandang cacat, fakir miskin, anak terlantar dan 

kelompok rentan sosial lainya) 

d. Meningkatkan aksebelitas masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial 

dasar (pendidikan dan kesehatan), pelayanan publik dan jaminan 

kesejahteraan sosial ; 

e. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masala-

masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial ; 

f. Memperkuat potensi dan sumber penyelenggaraan kesejahteraan sosial di 

masyarakat ; 
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g. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

dengan mendayagunakan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) 

dan sumber kesejahteraan sosial lainya ; 

h. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat 

mampu, dunia usaha, perguruan tinggi dan orsos/LSM dalam 

penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan 

berkelanjutan ; 

i. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang memberikan pelayanan 

kesejahteraan ditingkat Kecamatan, sehingga menjadi pelayanan sosial 

yang berorientasi pada standart pelayanan minimal (SPM) serta 

merevitalisasi sarana dan prasarana yang menunjang peningkatkan 

pelayanan dan rehabilitasi sosial masyarakat. 
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Tabel 4.1  

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  

                 

 

NO TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN 

TARGET INDIKATOR TUJUAN PADA TAHUN 
SASARAN 

INDIKATOR 
SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 
 

KET 

2016 2017 2018 d2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

1.  Meningkatnya 
layanan 
kesejahteraan 
sosial 

Persentase 
Penurunan 
PMKS 

7,44 
% 

7,36 
% 

7,18 
% 

6,84 
% 

6,53 
% 

6,23 
% 

Meningkatnya 
penanganan 
terhadap 
penyandang 
masalah 
kesejahteraan 
sosial (PMKS) 

Persentase 
PMKS yang 
ditangani 

0,62% 1,93% 4,15% 10,32% 13,94% 17,57% IKU 

2. Meningkatnya 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
Perangkat 
Daerah 

Capaian nilai 
SAKIP 
Perangkat 
Daerah 

- 70 
(BB) 

75 
 (BB) 

85  
(A) 

90 
 (A) 

95 
(AA) 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Capaian nilai 
SAKIP 
perangkat 
Daerah 

- 70  
(BB) 

75 
 (BB) 

85  
(A) 

90  
(A) 

95 
(AA) 

NON 
IKU 
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POHON KINERJA  

DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO 

SASARAN  

RPJMD 

YANG 

DIAMPU 

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL 

INDIKATOR 

SASARAN 

RPJMD 

PERSENTASE PENURUNAN PMKS 

TUJUAN 

OPD 

MENINGKATNYA PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 

INDIKATOR 

TUJUAN  

OPD 

PERSENTASE PENURUNAN PMKS 

SASARAN  

OPD 

Meningkatnya Penanganan terhadap PMKS 

INDIKATOR 

SASARAN 

PERSENTASE PENURUNAN PMKS 
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PROGRAM 

PRIORITAS 

OPD 

Program Rehabilitas Kesejahteraan Sosial 

 

 Program perlindungan dan jaminan sosial Program penguatan kelembagaan Kesejahteraan sosial 

INDIKATOR 

PROGRAM 

PERSENTASE PMKS YANG MENDAPATKAN 

REHABILITASI SOSIAL 

 PERSENTASE 

PMKS YANG 

MENDAPAT 

PERLINDUNGAN 

SOSIAL 

PERSENTASE PMKS YANG 

MENDAPAT JAMINAN 

SOSIAL 

PERSENTASE BASIS  

DATA PMKS 

DESA/KEL. YANG 

TER-UPDATE 

PERSENTASE PSKS YANG 

BERSERTIFIKASI DAN TERAKREDITASI 

KEGIATAN 

PRIORITAS  

Fasilitasi 

PMKS Anak 

Fasilitasi 

Penyandang 

Disabilitas 

Rehabilitasi 

Tuna Sosial 

 Perlindungan 

sosial bagi 

korban bencana 

Jaminan sosial 

bagi Fakir 

Miskin  

Jaminan 

sosial bagi 

Lansia 

Penguatan 

kelembagaan SLRT 

Fasilitasi dan Pembinaan 

PSKS 

Pemberdayaan 

PMKS 

INDIKATOR 

KEGIATAN 

Jumlah PMKS 

anak yang 

difasilitasi 

Jumlah 

Penyandang 

Disabilitas 

yang 

Difasilitasi 

Jumlah 

Penyandang 

Tuna Sosial 

yang di 

Rehabilitasi 

 Persentase 

korban bencana 

yang 

mendapatkan 

perlindungan 

sosial 

Jumlah Fakir 

miskin yang 

mendapat 

Jaminan sosial 

Jumlah 

lansia yang 

mendapat 

Jaminan 

sosial 

Jumlah 

basis Data 

PMKS 

desa/kelur

ahan yg 

ter-update 

Jumlah 

Admin 

PUSKE

SOS 

terlatih 

dan 

aktif 

menge-

update 

basis 

data 

PMKS 

Jumlah 

PSKS 

perorang

an yang 

bersertifi

kasi  

Jumlah PSKS 

lembaga 

yang 

terakreditasi 

JUmlah PMKS 

Tergraduasi 

/MAndiri 
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Rumus penghitungan Indikator Tujuan dan Indikator sasaran 

sebagai berikut :  

 

 

No. Indikator Tujuan Rumus 

1. 

 

 

Persentase Penurunan 

PMKS  

 

      Jumlah PMKS 

                                  X 100% 
     Jumlah Penduduk 

 

 

 

No. Indikator Sasaran Rumus 

1. Persentase Penurunan 

PMKS 

 

  

   Jumlah PMKS yang ditangani 

                                                         X 100 %  

             Jumlah PMKS                                    
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perubahan PD adalah strategi 

dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD 

yang selaras dengan strategi dan kebijakan Daerah serta rencana program 

prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah 

 SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan , sasaran jangka 

menengah SKPD dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang 

menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD 

selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program Prioritas 

RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. 

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan 

komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan 

efektif dan efisien, dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat 

digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan 

kinerja birokrasi. Rumusan strategi merupakan pernyataan pernyataan yang 

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya 

dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. 

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD 

menciptakan nilai tambah (Value added) bagi Stakeholder layanan. 

Strategi dan kebijakan yang ada di Dinas Sosial, sesuai dengan misi 2 yaitu dapat 

dilihat dalam table berikut : 
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MATRIK ANALISIS SWOT 

 

NO SASARAN ISU STRATEGIS DAN 

PERMASALAHAN 

STRATEGI UTAMA ARAH KEBIJAKAN 

 

 

1. 

 

 

Meningkatnya 

penanganan terhadap 

penyandang masalah 

kesejahteraan sosial 

STRENGTH : 

 

2. Adanya UU Nomor 11 Tahun 2009 

tentang Kesejahteraan Sosial 

3. Adanya UU Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Fakir Miskin 

4. Adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah 

5. Peraturan Daerah Kabupaten 

Situbondo Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Susunan Organisasi dan 

Tata kerja Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten ; 

 

 

 

Peningkatan fungsi Tupoksi 

SKPD sehingga memperlancar 

pelaksanaan kegiatan di 

SKPD 

 

 

Upaya peningkatan 

penanganan terhadap 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 
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6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 

45 Tahun 2016 tentang Uraian 

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial 

Kabupaten Situbondo; 

7. Tersedianya kuantitas SDM. 

8. Tersedianya Dana pada APBD . 

9. Tersedianya Sarana yang 

memadahi. 

 

  Peluang ( Opportunity ) 

1. Meningkatkan partisipasi 

pengusaha dan masyarakat 

dalam penyelenggaran usaha 

kesejahteraan Sosial ; 

2. Terbangunnya kapasitas yang 

kuat bagi penanganan PMKS ; 

3. Banyaknya Program-program 

bantuan sosial dan uji coba 

 

Penguatan kapasitas bagi 

penanganan PMKS 

 

Upaya peningkatan 

penanganan terhadap 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 
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yang dilaksanakan Pemerintah 

Pusat dan provinsi ke 

Kabupaten Situbondo ; 

4. Tumbuhnya nilai-nilai 

kesetiakawanan Sosial untuk 

didayagunakan dalam 

mengatasi dan menanggulangi 

permasalahan Sosial. 
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  Tantangan (Threat) 

 

1. Tuntutan PMKS yang beraneka 

ragam sedangkan dana 

terbatas. 

2. Besarnya Kompleksitas 

masalah kesejahteraan Sosial ; 

3. Rendahnya kepercayaan 

masyarakat  terhadap kinerja 

Pemerintah ; 

4. Terjadinya berbagai masalah 

di bidang sosial seperti : 

Bencana sosial dan bencana 

alam yang memerlukan 

penanganan yang cepat dan 

intensif. 

 

 

 

Peningkatan SDM melalui 

sosialisasi dan pelatihan di 

masyarakat 

 

 

Upaya peningkatan 

penanganan terhadap 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 
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Tabel T-C.26 

Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan 

Visi    : Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri serta lebih beriman, sejahtera dan berkeadilan 

Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera dan berkeadilan  

 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Meningkatnya layanan 

kesejahteraan sosial 

 

Meningkatnya penanganan 

terhadap Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) 

 

  

Peningkatan layanan 

perlindungan sosial dan 

kesejahteraan sosial 

Upaya peningkatan layanan 

perlindungan sosial dan 

kesejahteraan sosial . 
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BAB  VI. 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDKATIF 

Dari penjabaran visi dan misi, tujuan, sasaran yang dituangkan 

dalam berbagai kebijakan dan lebih teknis dituangkan dalam program dan 

kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan 

indikatif selama lima tahun. Mengacu pada ketentuan pasal 36 Peraturan 

Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah maka 

penyusunan program, kegiatan dan pendanaan berdasarkan pada : pertama, 

pendekatan kinerja, kerangka pengeluarkan jangka menengah serta 

perencanaan dan pengangguran terpadu. Kedua, kerangka pendanaan dan 

pagu indikatif, dan ketiga, program prioritas urusan wajib dan urusan   

pilihan . 

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, 

sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa 

instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, 

atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan.Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam 

jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun 

berdasarkan tingkat urgenitas dan efektivitas pencapaian tujuan,sasaran, 

dan program. 

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan 

ukuran kuantitatif atau pun kualitatif yang mengindikasikan pencapaian 

program dan atau kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah disepakati atau 

ditetapkan.Penentuan Kelompok sasaran kegiatan seoptimal mungkin harus 

jelas dan spesifik, sehingga memberikan gambaran yang rinci mengenai 

kelompok sasaran dari kegiatan yang akan dilakukan.  
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Matriks program/kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan dan 

indikatif masing-masing kegiatan selama lima tahun ke depan terlampir 

dalam renstra ini. 



Rancangan Perubahan RENSTRA DINSOS Kab.Situbondo tahun 2016-2021 

BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

 

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada 

setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap 

jenis pelayanan dalam bentuk standar pelayanan minimum (SPM) bidang 

sosial yang terdapat pada bidang – bidang kewenangan yang 

diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar 

pelayanan yang ditetapkan oleh masing – masing daerah. Penetapan standar 

pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas 

pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. 

 
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung 

dan diukur serta digunakan sebagau dasar untuk menilai atau melihat 

tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, 

maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. 

 
Pada sektor publik, entitas seperti pemerintah, menghadapi sulitnya 

mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah 

tersebut muncul karena sektor publik memiliki kaarakteristik yang sangat 

berbeda terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. 

Output entitas pemerintahan yang sebagian besar berupa jasa pelayanan 

publik, sangat sulit diukur dan ditetapkan parameter pengukurannya baik 

dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. 

 
Indikator kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan 

sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan 

kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai 

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.  
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Tabel T-C.28 

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

         

NO  Indikator  

Kondisi Kinerja 

Pada Awal 

Periode RPJMD 

Tahun 2016 

Target Capaian Setiap Tahun  
Kondisi Kinerja Pada Akhir 

Periode RPJMD Tahun 2021 

2017 2018 2019 2020 2021 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO      

1. 

 

 

 

Meningkatnya Penanganan 

terhadap Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

 

 

0,62 % 2,54 % 6,58 % 10,32 % 13,94 % 17,57 % 17,57 % 
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