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KATA PENGANTAR 

 

       Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan 

karunia-Nya, Rencana Strategis dinas social  (DINSOS) Kabupaten Bandung 

Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan. 

Penyusunan Renstra DINAS SOSIAL tersebut berdasarkan dinamika 

perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya 

berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 

2016 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, dengan demikian 

dokumen tersebut mutlak diperlukan melalui penajaman pada indikator 

sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan 

pembangunan yang berkualitas dan profesional. 

Dalam penyusunan perencanaan strategis, DINAS SOSIAL 

mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang 

dihadapi. Renstra ini  diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan 

arahan yang tepat bagi DINAS SOSIAL dalam menyesuaikan strategis 

organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan 

harapan stakeholder. 

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk 

kelancaran serta keberhasilan DINAS SOSIAL Kabupaten Bandung dalam 

upaya mewujudkan visi dan misinya 

 

Soreang,      Maret  2016 
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   VII-1 

 

 

KEPUTUSAN 
KEPALA DINAS SOSIAL 
KABUPATEN BANDUNG 

NOMOR  : 050.4/1507/Dinsos/03/2016 
 

TENTANG 
 

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 
DINAS SOSIAL 

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 - 2021  
 

KEPALA DINAS SOSIAL 
KABUPATEN BANDUNG 

 
Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) 

memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 

(lima) Tahun; 

  b. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) 
Dinas SosialKabupaten Bandung disusun untuk memberikan kepastian 
kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten 
Bandung; 

  c. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan 
dengan peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b 
dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten 
Bandung tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-
SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021  

    
Mengingat : 1.  Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 

  2.  Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 

DINAS SOSIAL 
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 

JALAN RAYA SOREANG KM.17 TELP. (022) 5893326 Fax. 5891126 SOREANG 40911  
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  3.  Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  4.  Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

  5.  Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

  9.  Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 

  10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

  11.  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 

  12.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan 
Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2007 Nomor 17); 

  13.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7); 

  14.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem 
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Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung; 

 

  15.  Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 

  16.  Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
(RKPD) Kabupaten Bandung; 

  .  

M E M U T U S K A N 

Menetapkan :  

PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) 
Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. 

KEDUA : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Sosial 
Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021  disusun  dengan  berpedoman  pada  
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah 
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 

KETIGA : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) sebagaimana  
dimaksud pada diktum KEDUA berkedudukan dan berfungsi sebagai  landasan bagi 
unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam melaksanakan 
Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah 
ditetapkan 

KEEMPAT : Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021  dijadikan 
bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung 

KELIMA : Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021  sebagaimana 
tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian 
yang tidak terpisahkan dari keputusan ini 

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian 
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana 
mestinya 

 
 Ditetapkan di : Soreang 
 Pada tanggal : 30 Maret 2016 
  

 
 
 
 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 
1. Bupati Bandung 
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2. Wakil Bupati Bandung 
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung 
4. Inspektur Kabupaten Bandung 

 
LAMPIRAN I :  Keputusan   Dinas Sosial Kabupaten Bandung 

NOMOR  :  050.4 / 1507 / Dinsos / 03 / 2016 

TANGGAL :  30 Maret 2016 

TENTANG : Tim Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Sosial Kabupaten Bandung 

Tahun 2016 – 2021. 

 

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN 

BANDUNG TAHUN 2016 - 2021 

 

 

Penanggungjawab : Dra. Hj. Nina Setiana, M.Si 

Ketua Tim : Drs. Edi Kusnadi  

Sekretaris Tim  : Dra. Nurhidayati  

Anggota Tim  : 1. Rd. Dodi Hidayat, AKS, M.Si 

  2. Dra. Is Satyawathy, M.Si 

  3. Dra. Dwi Wahyati, M.Si 

  4. Dra. Elly Doniawati 

  5. Dra. Hj. Leli Rosliana 

  6. Drs. Bambang Ruhyanto 

  7. Sukirman 

  8. Danial Ridwan 

    

 Ditetapkan di : Soreang 
 pada tanggal : 30 Maret 2016 
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG 
  NOMOR : 050.4/Dinsos/03/2016 
  TANGGAL : 30 Maret 2016 
  TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN 
    RENSTRA  INSTANSI PEMERINTAH DINAS 

SOSIAL KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 
     

 

 

TUGAS POKOK, DAN RINCIAN TUGAS TIM TEKNIS PENYUSUNAN 

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KABUPATEN 

BANDUNG 

TAHUN 2016 

 

A. TUGAS POKOK TIM 

Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan membina dalam pelaksanaan penyusunan Rencana 

Strategi Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2016. 

 

B. FUNGSI TIM 

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategi Instansi Pemerintah Dinas 

Sosial Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016. 

2. Pengendalian operasional pelaksanaan penyusunan Rencana Strategi Instansi Pemerintah 

Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016. 

3. Penetapan perumusan bahan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategi Instansi 

Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016. 

4. Pembinaan perumusan bahan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategi Instansi 

Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bandung. 

 

C. RINCIAN TUGAS TIM 

1. PENGARAH : 

a. Merumuskan arah kebijakan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategi Instansi 

Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bandung; 
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b. Mengkoordinasikan arah kebijakan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategi 

Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bandung; 

 

2. PENANGGUNGJAWAB : 

a. Mengkoordinasikan tahapan kegiatan perumusan kebijakan pelaksanaan Rencana 

Strategi Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bandung 

b. Memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategi Instansi 

Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bandung; 

c. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategi 

Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bandung; 

d. Membina dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan koordinasi teknis pelaksanaan 

penyusunan Rencana Strategi Instansi Pemerintah DInas Sosial Kabupaten Bandung; 

 

3. KETUA : 

a. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan penyusunan Rencana Strategi Instansi 

Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bandung; 

b. Memimpin kegiatan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategi Instansi Pemerinta 

Dinas Sosial Kabupaten Bandung; 

c. Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategi Instansi 

Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bandung; 

d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pembina melalui 

penanggungjawab 

 

4. SEKRETARIS : 

a. Menyelenggarakan/memfasilitasi pelayanan teknis kegiatan kesekretariatan dalam 

pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategi Instansi Pemerintah Dinas Sosial 

Kabupaten Bandung; 

b. Mengkoordinasikan informasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategi 

Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bandung; 

c. Menyelenggarakan administrasi kegiatan tim penyusunan Rencana Strategi Instansi 

Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bandung; 



Renstra Dinsos 2016-2021 II- 10 
 
 
 
 
 

d. Mengkoordinasikan penyusunan konsep Rencana Strategi Instansi Pemerintah Dinas 

Sosial Kabupaten Bandung; 

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua. 

 

5. ANGGOTA TIM : 

a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan penyajian data pengkajian 

pelaksanaan Rencana Strategi Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bandung 

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

b. Melaksanakan analisa dan pengkajian terhadap bahan-bahan pelaksanaan 

penyusunan Rencana Strategi Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bandung 

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

c. Melaksanakan koordinasi teknis dengan institusi pemerintah/terkait terhadap kebijakan 

pelaksanaan penyusunan Rencana Strategi Instasni Pemerintah Dinas Sosial 

Kabupaten Bandung sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua melalui sekretaris. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Pembangunan menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dan 

proses pembangunan selayaknya memberikan manfaat bagi semua pihak. 

Dalam konteks ini, masalah kemiskinan, disharmoni keluarga, tindak 

kekerasan, kerawanan sosial ekonomi dan meningkatnya pengangguran perlu 

mendapat perhatian utama karena bisa menjadi penyebab instabilitas 

pembangunan yang akan membawa pengaruh negatif dalam bentuk 

dehumanisasi, seperti upaya-upaya di bidang ekonomi yang mengabaikan 

etika dan moral, longgarnya ikatan-ikatan sosial dan melemahnya nilai-nilai 

serta hubungan antar manusia. 

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya perubahan yang 

berkesinambungan serta meliputi berbagai aspek dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, khususnya pembangunan dalam bidang 

perlindungan sosial yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberdayakan 

bagi penduduk miskin serta penyandang permasalahan kesejahteraan sosial 

(PMKS) lainnya.  Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam 

strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan 

memperkecil kesenjangan multidimensional.  

Perlindungan sosial yang berkeadilan dalam arti luas mencakup 

seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun 

penduduk, guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama 

kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh 

resiko, sehingga mampu meningkatkan status sosial, kesetaraan gender dan 

hak-hak warga negera. Dalam tataran paraktis perlindungan sosial yang 

berkeadilan merupakan semua tindakan yang dilakukan untuk melindungi 

warga negara khususnya penduduk miskin dan rentan agar dapat bertahan 
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dari resiko-resiko kehidupan yang tidak pasti sehingga tidak lebih miskin 

(poorless) dan dapat memperbaiki kondisi sosial menjadi lebih baik. 

 

Kebijakan tentang perlindungan sosial yang berkeadilan dan 

penanggulangan kemiskinan telah diamanatkan dalam Pembukaan dan 

Batang Tubuh UUD RI  Tahun 1945. Salah satunya telah dirumuskan bahwa 

penduduk miskin dan rentan harus diberdayakan sesuai martabat dan asas 

kemanusiaan. Kondisi ini berarti bahwa tidak boleh ada penduduk Indonesia 

yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya untuk hidup 

sejahtera. Lebih lanjut, Pembukaan UUD RI Tahun 1945 menyebutkan “... 

membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia..., untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” 

Selanjutnya Pasal 34 UUD RI  Tahun 1945 menyatakan bahwa fakir miskin 

dan anak terlantar dipelihara oleh negara, maka negara wajib 

mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bersifat nasional, 

komprehensif, dan mensejahterakan rakyat.  

 

Amanat Konstitusi UUD 1945 di atas dilandasi oleh Filsafat Bangsa 

Indonesia, Pancasila dengan silanya: 

 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

3. Persatuan Indonesia  

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan dan perwakilan 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
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Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, 

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan 

daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 

keadian, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Selanjutnya, Penanganan kemiskinan dan PMKS Periode 2016-2021 

harus dapat diimplementasikan dengan menggunakan seperangkat regulasi 

yang ada, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan. Karena itu, 

Penagananan Kemiskinan dan PMKS  harus di masukan dalam perencanaan 

strategis. Perencanaan strategis, mengacu pada UU No. 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan 

pembangunan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu perencanaan jangka 

panjang, jangka menengah, dan perencanaan tahunan.  

 

Perencanaan jangka panjang dirumuskan dalam dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan 

perencanaan jangka pendek dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP). Sementara itu, perencanaan jangka menengah dituangkan dalam 

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)  tahuun 2016-

2021 yang telah ditetapkan. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam rencana 

strategis Dinas Sosial.  
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Renstra Dinas Sosial merupakan sebuah alat manajemen yang 

digunakan untuk mengelola kondisi saat ini dalam melakukan proyeksi kondisi 

pada masa depan. Karena itu Renstra disebut juga sebagai “manajemen 

strategis”, yaitu strategi atau disain yang memuat sejumlah rencana yang 

disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada yang mencakup: 

kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, dan sistem proses bisnis 

serta waktu yang diperlukan. Renstra diperlukan untuk menjawab tantangan-

tantangan atau tujuan yang ingin dicapai selama lima atau sepuluh tahun 

yang akan datang.  

 

Agenda pembangunan sosial khususnya bidang penangan  kemiskinan dan 

PMKS untuk periode Tahun 2016-2021 dituangkan dalam Renstra Dinas  

Sosial yang merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021 . Renstra 

Dinas Sosial Tahun 2016-2021 memuat substansi penanganan Kemiskinan 

dan PMKS yang mapan, komprehensif, berkesinambungan dan merupakan 

perpaduan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta 

antar sektoral untuk meringankan dampak kemiskinan dan kesenjangan yang 

dituangkan dalam penjelasan tentang  kondisi umum, potensi dan 

permasalahan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan 

strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja (sasaran 

strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan) serta kerangka pendanaan 

pembangunan bidang  sosial. 

 

Oleh karena itu efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah 

daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek 

hubungan antara susunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Potensi 

dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global 

dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah 

disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi 

daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. 
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Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional, pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten 

Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui program dan kegiatan, 

yang didanai dari dana APBD, Dekonsentrasi (APBN), dan Dana Tugas 

Pembantuan telah mampu memberikan warna dan kontribusi secara nyata 

dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui upaya penanganan 

untuk meminimalisir menambahnya Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial dan bantuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 

 

Sangat disadari sejalan dengan perkembangan kondisi sosial saat ini 

maka perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial turut 

berkembang baik secara kuantitas maupun kompleksitasnya dan tidak hanya 

berbentuk permasalahan kesejahteraan sosial yang sifatnya konvensional 

juga munculnya permasalahan kesejahteraan sosial kontemporer. 

 

Dalam rangka mengantisipasi dan menjawab tantangan kedepan yang 

makin berat dengan permasalahan yang semakin berkembang khususnya di 

Kabupaten Bandung, maka Dinas Sosial Kabupaten Bandung Sebagai 

Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang menangani 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berupaya menyusun 

perencanaan kerja pembangunan Kesejahteraan Sosial yang lebih terencana, 

terkoordinas, sinergis, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun  2016-2021 . 
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1.2 LANDASAN HUKUM 

 

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Cq. Dinas Sosial Kabupaten Bandung 

berdasarkan kepada: 

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan 

pokok Kesejahteraan Sosial. 

2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan 

Penghidupan Orang Jompo. 

3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 

4. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 

kemasyarakatan. 

5. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 

6. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. 

7. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1979 tentang Psikotropika. 

8. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1979 tentang Narkotika. 

9. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut 

Usia. 

10. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

11. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. 

12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1981 tentang Kesejahteraan 

Keluarga Miskin. 

13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya 

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. 

14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Keuangan Negara. 

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

Pembangunan Nasional. 
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16. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja 

pemerintah. 

19. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga. 

20. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009. 

21. Surat Edaran Menteri dalam Negeri No.050/2020/SJ, tanggal 11 

Agustus 2005 Tentang Petunjuk penyusunan Dokumen RPJP Daerah 

dan RPJM Daerah. 

22. Keputusan Menteri Sosial No.25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan 

Kesejahteraan Sosial. 

23. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 tentang 

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. 

24. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan 

Pengumpulan Sumbangan. 

25. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 tentang 

Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 

26. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha 

Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah. 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 8 Tahun 2005 tentang Tata 

Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Propinsi Sebagai Daerah Otonom. 

29. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Orgainsasi Perangkat Daerah. 
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30. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan 

Kesejahteraan Anak. 

31. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Rativikasi Konvensi 

Hak Anak. 

32. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2003 tentang Bakornas 

Penanggulangan Bencana dan Pengungsi. 

33. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite 

Penanggulangan Kemiskinan. 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 dan 20 Tahun 2001 

tentang Pemberian Ijin Undian dan Pemberian Ijin Pengumpulan 

Sumbangan Uang dan Barang. 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 dan 17 Tahun 2007 

tentang Kewenangan Kabupaten Bandung, Bidang Sosial. 

36. Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas 

Pokok Fungsi dan Tata Cara Kerja Dinas Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bandung. 

37. Keputusan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung. 

38. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 

Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.  

 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

 

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Sosial Adalah : 

1. Merupakan penjabaran visi, misi dan Program Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dearah Kabupaten 

Bandung ke dalam strategi pembangunan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi Dinas Sosial, dengan memperhatikan Rencana 
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Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten 

Bandung. 

 

2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial 

Kabupaten Bandung. 

 
1.4 Sistematika Penulisan 

 

BAB I.   PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

1.2   Landasan Hukum 

1.3   Maksud dan Tujuan 

1.4   Sistematika Penulisan 

 

BAB II.  GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 

2.2 Sumber daya SKPD 

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

SKPD 

 

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN   FUNGSI 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi Pelayanan SKPD 

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah Terpilih 

3.3 Telaahan RENSTRA Kementrian/Lembaga dan 

Renstra Provisnsi/Kabupaten/Kota 

3.4 Penentuan isu-isu strategis 

 

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN 

KEBIJAKAN 

 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 

4.2 Strategi dan Kebijakan 
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BAB V.   RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR 

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN 

INDIKATIF 

 

BAB VI.  INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA 

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 
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BAB II 

 

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL 

gas, Fungsi, dan struktur Organisasi  

 Secara filosofis, inti dari tugas dan fungsi Dinas  Sosial terfokus 

pada upaya “Mempengaruhi orang dengan semangat membantu 

masyarakat untuk menolong diri mereka sendiri (masyarakat), “Tat Wam 

Asih” yang didukung oleh nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan 

kesetiakawanan sosial. Menolong diri mereka sendiri dalam kontek 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan inti yang mendasar 

agar masyarakat dapat berdaya dan mampu mengatasi permasalahan 

sosial yang mereka hadapi dan berperan dalam aktivitas sosial dan 

ekonomi.  

 

Sejatinya, setiap upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat 

memberikan perubahan mendasar terhadap perubahan perilaku penerima manfaat 

layanan atau merubah dari ketidak mampuan (powerlessness) menjadi memiliki 

kemampuan (powerfull). Selain itu juga diarahkan pada upaya untuk menumbuhkan 

kepedulian dan nilai kesetiakawanan social masyarakat  sehingga terwujud ketahanan 

social masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berkepribadian. 

 

Upaya-upaya tersebut sejalan dengan UUD RI Tahun 1945 yang diperkuat 

dengan UU Kesejahteraan Sosial, UU Penanganan Fakir Miskin, dan UU 

Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diperkuat dengan PP Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial dan PP Pelaksanaan Upaya Penanganan Kemiskinan Melalui 

Pendekatan Wilayah serta  serta PP Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Provinsi,  

dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Melalui amanat konstitusional tersebut, diharapkan 

akan berimplikasi positif pada kesejahteraan sosial masyarakat dan warga negara.  

Dengan kata lain, Dinas  Sosial memberikan harapan dan perubahan bagi penduduk 

yang masuk dalam kelompok marginal dan rentan yang disebut dengan  PMKS, untuk 

menjadi individu, keluarga dan masyarakat yang mandiri baik secara sosial dan 

ekonomi. 
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Esensi dari kata sejahtera memberikan indikasi bahwa:  

(i) Tidak ada seorang warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan 

dasarnya,  

(ii) Tidak seorang pun warga negara yang tidak memperoleh hak dasarnya, 

dan  

(iii)  Tidak seorang pun warga negara yang memiliki resiko dan atau miskin dan 

rentan yang tidak mendapat jaminan dan perlindungan dari negara, serta 

(iv)  Tidak seorang pun warga negara yang tidak mempunyai peluang untuk 

melakukan investasi dan berfungsi sosial dalam rangka memperbaiki 

kondisi sosial yang lebih baik.  

Pembangunan kesejahteraan sosial memiliki arti strategis bagi pembangunan 

daerah. Setidaknya ada empat fungsi penting pembangunan kesejahteraan sosial bagi 

keberlanjutan pembangunan di daerah. 

 

a. Mempertegas peran penyelenggara negara dalam melaksanakan mandat 

„kewajiban negara‟ (state obligation) untuk melindungi warganya dalam 

menghadapi resiko-resiko sosial-ekonomi yang tidak terduga (sakit, bencana 

alam, krisis) dan memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup yang lebih baik dan berkualitas. 

 

b. Mewujudkan cita-cita keadilan sosial secara nyata, hal ini telah menjadi Instruksi 

Presiden no.3 Tahun 2001 tentang keadilan yang berkeadilan (justice for all). 

Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilandasi prinsip  

solidaritas dan kesetiakawanan sosial pada dasarnya merupakan sarana 

redistribusi kekayaan suatu daerah dari kelompok berpenghasilan kuat 

(pengusaha, penguasa, pekerja mandiri) kepada masyarakat berpenghasilan 

rendah. Melalui mekanisme perpajakan, pemerintah daerah mengatur dan 

menyalurkan sebagian PAD-nya untuk menjamin tidak adanya warga masyarakat 

yang tertinggal dan terpinggirkan oleh derap pembangunan. 

 

c. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan kesejahteraan sosial memberi 

kontribusi terhadap penyiapan tenaga kerja, stabillitas sosial, ketahanan 

masyarakat, dan ketertiban sosial yang pada hakekatnya merupakan prasyarat 

penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sebagai ilustrasi, program perlindungan anak 

atau pelatihan remaja putus sekolah memperkuat persediaan dan kapasitas 

angkatan kerja dalam memasuki dunia kerja. Stabilitas sosial merupakan fondasi 
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bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi karena masyarakat yang menghadapi 

konflik sosial sulit menjalankan kegiatan pembangunan. 

 

d. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (Human Development 

Index). Fokus pembangunan sosial adalah pada pembangunan manusia dan 

kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan masyarakat, khususnya 

penduduk miskin. 

 

Fungsi Kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut diatas diadopsi sebagai 

bidang program penyelanggaraan Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan dalam 

Undang – undang nomor 11 tahun 2009, bahwa penyelenggaran Kesejahteraan Sosial 

meliputi : 

a. Rehabilitasi Sosial  

b. Jaminan Sosial  

c. Pemberdayaan Sosial  

d. Perlindungan Sosial  

e. Penanganan Kemiskinan  

 

 

A. Rehabiltasi Sosial  

 

Rehabilitasi Sosial dimaksud memulihkan dan mengembangkan kemampuan 

seseorang yang mendalami disfungsi Sosial agar dapat melaksanakan fungsi 

Sosialnya secara wajar. Rehabiltasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Undang – undang No 11 tahun 2009 dapat dilaksanakan secara persuasif, koersif, baik 

dalam keluarga, masyarakat maupun panti Sosial. 

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam 

bentuk:  

a. Motivasi dan diagnosis psikososial  

b. Perawatan dan pengasuhan  

c. Pelatih vokasional dan pembinaan kewirausahaan 

d. Bimbingan mental spiritual  

e. Bimbingan fisik  

f. Bimbingan Sosial dan konseling psikoSosial  

g. Pelayanan aksesibilitas  

h. Bantuan dan asistensi Sosial 

i. Bimbingan Sosialisasi  

j. Bimbingan lanjut dan/atau 

k. Rujukan 
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B. Jaminan Sosial  

 

Salah satu fungsi Negara dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan Sosial adalah 

melakukan jaminan social yang dimaksudkan untuk : 

 

a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang 

cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis 

yang mengalami masalah ketidak mampuan Sosial-ekonomi agar kebutuhan 

dasarnya terpenuhi. 

b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa – 

jasanya. 

 

Hal ini selaras dengan Declaration of human Rights pasal 25  yang secara eksplisit 

menetapkan bahwa “ setiap orang berhak mendapatkan perlindungan jika mencapai 

hari tua, sakit, cacat, menganggur dan meninghgal dunia “ Konvensi ILO No. 102 

Tahun 1952 lebih jauh menegaskan bahwa setiap Negara mesti memiliki standar 

minimum program jaminan social yang mencakup tunjangan tunai hari tua, Sakit, cacat, 

kematian,  pengangguran, serta pelayanan medis bagi tenaga kerja yang sakit. 

Konvensi ini menyatakan bahwa setiap nrgara harus bertanggungjawab terhadap tiga 

perlindungan dasar bagi masyarakatnya; perlindungan hari tua atau pengangguran, 

kecelakaan kerja, dan kematian. Diabaikannya perlindungan dasar tersebut dianggap 

sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 

 

C. Pemberdayaan Sosial  

 

Istilah Pemberdayaan memiliki keterkaitan erat dengan beberapa konsep seperti 

kekuatan atau kemamp[uan diri ( self-strength), Penguasaan (control), Kemandirian 

(self reliance/independence), kebebasan memilih (own Choice), Hak (rights), Proses 

pengambilan keputusan sendiri, partisipasi (participation), dan sebagainya. Semua 

konsep tersebut melekat begitu erat dengan konsep tentang pemberdayaan dan nilai-

niai local. Pembewrdayaan dapat diterapkan atau relevan pada tingkat individu 

mauypun pada tingkat kolektivitas, juga relevan untuk bidang ekonomi, social, maupun 

politik. 
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Banyak defenisi yang menjelaskan makna dari pemberdayaan. Beberapa 

defeninisi terfokus pada persoalan bagaimana memperoleh penguasaan atas kekuatan 

sendiri serta penguasaan proses pengambilan keputusan dalam pemanfaatan sumber 

daya yang menentukan kehidupan masyarakat. Pengertian ini juga terkadung makna 

bahwa pembedayaan lebih cenderung untuk diterapkan pada tingkat kolektifitas, 

kelompok, atau masyarakat. UNDP(1995) mencanangkan bahwa pemberdayaan 

diarahkan pada kelompok-kelompok di masyarakat, khususnya yang berkenaan 

dengan pengentasaan kemiskinan. Pemberdayaan yang diarahkan pada kemampuan 

kelompok bermanfaat untuk menjembatani kesenjangan ekonomi, politik maupun 

kemampuan proses pengambilan keputusan bagi kelompok atau masyarakat miskin. 

Kelompok miskin, Keluarga miskin, serta masyarakat miskin memiliki peluang 

atau kesempatan memilih yang sangat terbatas. Mereka tidak memiliki peluang atau 

kesempatyan memilih yang sangat terbatas. Mereka tidak memiliki peluang untuk 

memilih pendidikan bagi  

 

anak-anaknya, meningkatkan kesehatannya, memilih pelayanan-pelayanan public 

lainnya yang menentukan kualitas kehidupannya sendiri. Berbagai keterbatasan yang 

dimiliki oleh orang miskin disebabkan terbatasnya dalam kepemilikan asset serta 

ketidak berdayaan akibat lemahnya daya tawar mereka dalam system kehidupn yang 

dikelola oleh kelompok non miskin. Dengan demikian konteks penanggulangan 

kemiskinan, pemberdayaan berarti perluasan atau peningkatan asset maupun 

kemampuan kelompok atau masyarakat miskin untuk berpartisipasi secara penuh, 

memiliki kemampuan memberikan pengarus, kemampuan mengendalikan , serta 

terlibat penuh dalam institusi-institusi social ekonomi yang menentukan kualitas 

hidupnya sendiri. 

 

Pemberdayaan juga memiiki situasi yang kurang lebih sama dengan konsep 

pembangunan, dibahas oleh berbagai disiplin ilmu, sehingga pengertiannya 

berkembang sangat puas ke berbagai bidang garapan. Dalam landasan teori tentang 

Community development, pemberdayaan ada pada golongan atau aliran yang disebut 

dengan socialistcollective perspective (Payne,2005). Perspektif ini menganggap bahwa 

suatu usaha upaya perbaikan social dalam masyarakat berupaya untuk 

mengembangkan kerjasama dan system pemberian dukungan timbal balik dalam 

masyarakat, sehingga sebagaian besar orang yang tertindas atau kurang beruntung 

akan memperoleh kekuatan atas kehidupannya sendiri. Praktisi pemberdayaan dalam 

aliran ini diarahkan untuk membantu orang atau anggota masyarakat dengan cara 

memberdayakannya se-optimal mungkin sehingga mereka mampu untuk mengambil 
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bagian secara aktif dalam proses-proses belajar maupun proses kerjasama secara 

konstruktif. 

 

World Bank (2007) menjelaskan empat elemen kunci dalam pemberdayaan : 

 Akses terhadap informasi (access to information) 

 Inklusi dan partisipasi (inclusion and participation) 

 Pertanggungjawaban (Accountability) 

 Kemampuan dan keterampilan organisasi local (local organizational capacity) 

Undang – undang nomor 11 tahun 2009 mengemukakan bahwa pemberdayaan 

Sosial dimaksud untuk : 

a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami 

masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara 

mandiri. 

b. Meningkatkan peran serta dalam lembaga dan/ atau perseorangan sebagai potensi 

dan sumber daya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 

 

Pemberdayaan social dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, 

penggalian potensi dan sumber daya; penggalian nilai-nilai dasar; pemberian akses; 

dan/atau pemberian bantuan usaha (UU no. 11 tahun 2009). Bentuk pemberdayaan 

social dapat dilakukan dengan : diagnosis dan pemberian motivasi; pelatihan 

keterampilan; pendampingan; pemberian stimulant modal, peralatan usaha,dan tempat 

usaha; peningkatan akses pemasaran hasil usaha, sepervisi dan advokasi social; 

penguatan keserasian social; penataan lingkungan; dan /atau bimbingan lanjut 

 

 

D. Perlindungan Sosial  

Asian Developmant Bank (ADB) menjelaskan bahwa perlindungan social pada 

dasarnya metrupakan sekumpulan kebijakan dan program yang dirancang untuk 

menurunkan kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan 

kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka  dari bencana dan kehilangan 

pendapatan; tidak berarti bahwa perlindungan social merupakan keseluruhan dari 

kegiatan pembangunan di bidang social, bahkan perlindungan social tidak termasuk 

upaya penurunan risiko (Risk reduction). Lebih lanjut dijelaskan bahwa istilah jejaring 

pengaman social (social safety net) dan jaminan social (social securioty) sering 

digunakan sebagai alternative istilah perlindungan social; akan tetapi yang lebih sering 

digunakan di dunia internasional adalah perlindungan social. ADB membagi 
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perlindungan social ke dalam 5 (lima) elemen, yaitu (i) pasar tenaga kerja (labor 

markets); (ii) asuransi social (social Insurance), (iii)bantuan social (social assitence); 

(iv) skema mikro dan Area-based untuk perlindungan bagi komunitas setempat; dan (v) 

perlindungan anak (child protection) 

Menurut barrientos dan Shepherd (2003), perlindungan social secara tradisional 

dikenal sebagai konsep yang lebih luas dari jaminan social, lebih luas dari asuransi 

social, dan lebih luas dari jejaring pengaman social. Saat ini perlindungan social 

didefinisikan sebagai kumpulan upaya public yang dilakukan dalam menghadapi dan 

menanggulangi kerentanan, risiko dan kemiskinan yang sudah melebihi batas 

(Conway, de Haan et al ; 2000) Deutsvhe Stiftubng fur Internatinale Entwicklung (DSE) 

melalui discussion report mengambil defenisi perlindungan social yang digunakan oleh 

PBB dalam : United  

Nations Generatl Assembly on Sosial Protection‟‟, yaitu sebagai kumpulan kebijakan 

dan program pemerintah dan swasta yang dibuat dalam rangka menghadapi berbagai 

halmyang menyebabkan hilangnya ataupun kurangnya secara subtansial 

pendapatan/gaji yang diterima; memberikan bantuan bagi keluarga (dan anak) serta 

memberikan layanan kesehatan dan permukiman. Secara lebih detai dijelaskan bahwa 

perlindungan social memberikan akses pada pendapatan, kehidupan, pekerjaan, 

kesehatan dan pendidikan, gizi dan tempat tinggal. Selain itu, perlindungan social juga 

dimaksudkan sebagai cara untuk menanggulangi kemiskinan dan kerentanan absolut 

yang dihadapi oleh penduduk yang sangat miskin. Dengan demikian perlindungan 

sosial menurut PBB dapat dibagi menjadi dua sub-katagori nyaitu bantuan social(social 

assistance) dan asuransi Sosial ( Sosial Insurance). Bantuan social merupakan 

penyaluran sumberdaya kepada kelompok yang mengalami kesulitan sumber daya; 

sedang asuransi social adalah bentuk jaminan social dengan pendanaan yang 

menggunakan prinsip-prinsip asuransi. tampaknya defenisi inilah yang kemudian 

diadopsi dalam penyusunan konsep SJSN. 

Sedang menurut Edi Suharto,PhD dalam “ memperkuat Perlindungan Sosial di 

ASEAN “ Perlindungan social adalah seperangkat kebijakan dan program 

kesejahteraan social yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan 

(vulnerability) melalui perluasan pasar kerja yang efesien, pengurangan risiko-resiko 

kehidupan yang senantiasa mengancam manusia, serta penguatan kapasitas 

masyarakat dalam melindungi dirinya dari berbagai bahaya dan gangguan yang dapat 

menyebabkan terganggunya atau hilangnya pendapatan 
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UU No 11 tahun 2009 mengemukakan bahwa perlindungan Sosial dimaksud 

untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Sosial 

seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat agar kelangsungan Sosial 

sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui: bantuan Sosial; advokasi Sosial; dan 

bantuan hukum. Bantuan Sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, 

dan masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan Sosial dapat tetap hidup 

secara wajar. 

Bantuan Sosial bersifat sementara dan berkelanjutan dalam bentuk:  

a. Bantuan langsung 

b. Penyediaan aksesibilitas dan  

c. Pengaturan kelembagaan 

Advokasi Sosial dimaksud untuk melindungi dan membela seseorang, 

keluarga, kelompok, dan masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi Sosial dapat 

diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan 

hak. Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga Negara yang 

menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan, serta memberikan konsultasi hukum. 

Dinas Sosial Kabupaten Bandung selanjutnya disebut DINSOS, ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011  Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 

Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Sebagai salah 

satu Organisasi Perangkat Daerah; 

 

2.1. Tugas Fungsi  

 

Adapun Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kabupaten 

Bandung adalah Sebagai Berikut : 

 

1. Kepala Dinas 

Mempunyai tugas pokok  Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, 

mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan 

teknis pelaksanaan urusan pemerimntah daerah berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan di bidang Kesejahteraan Sosial (KESSOS) 
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2. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas – tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekertariatan 

yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan 

kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Susunan organisasi Sekretariat terdiri 

dari: 

a. Sub bagian penyusunan program  

Sub bagian penyusunan program mempunyai tugas merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan 

dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas. 

 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan 

dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas. 

 

c. Sub Bagian Keuangan 

Sub bagian keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi 

dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Dinas. 

 

3. Bidang Rehabilitasi Sosial  

Bidang Rehabilitasi Sosial mepunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi 

dan mengendalikan tugas – tugas di bidang upaya rehabilitasi sosial yang meliputi 

kesejahteraan sosial anak, rehabilitasi orang dengan kecacatan dan lanjut usia 

serta rehabilitasi tuna social, dengan susunan organisasi sebabgai berikut : 

a. Seksi kesejahteraan sosial anak 

Seksi kesejahteraan sosial anak mempunyai tugas merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan 

dan pengembangan kesejahteraan sosial anak 

b. Seksi rehabilitasi orang dengan kecacatan dan lanjut usia  

Seksi rehabilitasi orang dengan kecacatan dan lanjut usia mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

tugas pelayanan dan pengembangan rehabilitasi orang dengan kecacatan dan 

lanjut usia terlantar 

c. Seksi rehabilitasi tuna sosial 
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Seksi rehabilitasi tuna sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan 

pengembangan rehabilitasi tuna sosial yang meliputi tuna susila, gelandangan, 

pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, bekas korban 

penyalahgunaan napza dan korban trafiking. 

 

4. Bidang Pemberdayaan Sosial 

 

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pokok  mengendalikan 

tugas – tugas di bidang pemberdayaan sosial yang meliputi Pemberdayaan 

Keluarga Miskin, Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial 

serta Pemberdayaan Kelembagaan Sosial. Dengan organisasi sebagai berikut : 

a. Seksi pemberdayaan sosial keluarga miskin yang mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

tugas pelayanan dan pengembangan pemberdayaan sosial keluarga miskin 

b. Seksi pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial yang 

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan pengawasan pengumuman dan 

pengelolaan sumber dana bantuan sosial bagi korban bencana alam dan 

sosial. 

c. Seksi pemberdayaan kelembagaan sosial yang mempuyai tugas 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

tugas peningkatan dan pengembangan karang taruna, pekerja sosial 

masyarakat, organisasi sosial dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. 

 

5. Bidang Perlindungan Sosial  

 

Bidang Perlindungan Sosial mempunyai tugas pokok memimpin, 

mengkoordinasi dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengembangan dan 

perlindngan sosial yang meliputi perlindungan sosial keluarga rentan, 

perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial serta perlindungan sosial 

kepahlawanan dan keperihatinan, dengan susunan organisasi sebagai berikut : 

 

a. Seksi perlindungan sosial keluarga rentan yang mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

tugas pengembangan dan perlindungan sosial kelaurga rentan yang meliputi 

KDRT, pekerja migrant terlantar dan keluarga bermasalah sosial psikologis 
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b. Seksi perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang mempunyai 

tugas  merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanakan tugas dan perlindunagn sosial korban bencana alam dan sosial. 

 

c. Seksi perlindungan sosial kepahlawanan dan keperintisan yang mempunyai 

tugas  merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas peningkatan penyantunan dan perlindungan sosial 

kepahlawanan dan keperintisan 

 

 

6. UPTD Loka Bina Karya Penyandang Cacat (LBK-PACA)  

 

UPTD Loka Bina Karya Penyandang Cacat mempunyai Tugas Pokok 

memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pengelolaan sebagai fungsi dinas di bidang peningkatan dan pengembangan 

keterampilan penyandang cacat.  

Sub bagian tata usaha yang mempunyai tugas pokok menyusun dan 

melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD di bidang peningkatan dan 

pengembangan keterampilan loka bina karya penyandang cacat. 

 

7. UPTD Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

 

UPTD Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mempunyai tugas 

pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pengelolaan sebagai fungsi dinas di bidang fasilitas dan peningkatan keterampilan 

penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

Dan membawahi sub bagian tata usaha yang mempunyai tugas pokok 

menyusun dan melaksnakan pengelolaan ketatausahaan UPTD di bidang fasilitas 

dan peningkatan keterampilan penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

 

8. UPTD Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 

 

UPTD Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) mempunyai tugas 

pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pengelolaan sebagai fungsi dinas di bidang peningkatan keahlian dan 

keterampilan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. 
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Dan membawahi sub bagian tata usaha yang mempunyai tugas pokok 

menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD di bidang 

peningkatan keahlian dan keterampilan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. 
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LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG 

TANGGAL : 15 TAHUN 2011 

NOMOR : 29 SEPTEMBER 2011 

NOMOR : PERUBAHAN KESDUA ATAS PERATRAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 20 

TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL 
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2.2. Sumber Daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial  

Menurut PP No. 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, 

sumber daya manusia pekerjaan sosial adalah sumber daya manusia yang melakukan 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial; baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi 

rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan/atau perlindungan sosial (Pasal 

69 dan Pasal 72).  

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial adalah orang yang memiliki 

kompetensi secara; pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dengan nilai-nilai 

pekerjaan sosial yang melandasinya melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

dalam rangka perubahan, penguatan, dan memfungsikan kembali individu, keluarga, 

kelompok dan masyarakat agar dapat berperan dalam upayanya memenuhi kebutuhan dasar, 

berelasi sosial, serta mengambil peran-peran sosial yang diharapkan oleh lingkungan sosial 

mereka. 

2.2.1 Sumber daya Dinas Sosial Kabupaten Bandung 

Berikut Gambaran tentang sumber daya manusia yang tersedia pada Dinas Sosial 

Kabupaten Bandung pada tahun 2016  

Tabel 1 

 Jumlah Pegawai  Dinas Sosial Kab. Bandung Berdasarkan  

Tingkat Pendidikan hingga Tahun 2016. 

 

NO UNIT KERJA 

JENIS 

KELAMIN 

JML 

PENDIDIKAN JABATAN 

JML 

L P SD SLTP SLTA D I D II D III D IV S1 S2 S3 JML Struktural JFU JFT 

A Kantor Dinas :                                     

  1 
Kepala 

Dinas 
- 1 1 - - - - - - - - 1 - 1        1 

  2 Sekretariat 10 7 17 - - 8 - - 1 - 8   - 17 4 13 - 17 

  3 

Bidang 

Pemberday

aan Sosial 

4 4 8 - - 2 - - - - 4 2 - 8 3 5 - 8 

  4 

Bidang 

Perlindung

an Sosial 
6 2 8 - - 3 - - - - 3 2 - 8 4 4 - 8 

  5 

Bidang 

Rehabilitasi 

Sosial 

4 3 7 - 1 1 - - - - 4 1 - 7 3 4 - 7 

B 
Unit Pelaksana 

Teknis 
                                    

  1 
UPTD 

PMKS 
1 1 2 - - - - - - - - 2 - 2 2 - - 2 

  2 
UPTD 

PSKS 
- 2 2 - - - - - - - 2   - 2 2 - - 2 

  3 UPTD LBK 1 1 2 - - 1 - - - - - 1 - 2 2 - - 2 

J U M L A H 26 21 47   1 15     1   21 9   47 20 26   47 

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Dinsos tahun 2016 

Tabel 1 menunjukan Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bandung Berdasarkan 

tingkat Pendidikan terdiri atas : SD Sebesar 0 %, SMP sebesar 2 %, SMA sebesar 32 %, D3 

sebesar 4 %, S1 sebesar 42 % dan S2 sebesar 20 %. Dinas Sosial sebagai lembaga teknis 

daerah, secara pendidikan formal sudah memadai, namun kapasitas sumber daya manusia 

terkait dengan perencanaan perlu di tingkatkan melalui diklat teknis pekerja social;  

Sedangkan Jumlah Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan golongan terdiri atas Gol. I sebesar  2 
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%, Gol.II sebesar 18 %, Gol.II sebesar 58 % dan Golongan IV sebesar 22 %, melihat 

komposisi tersebut pegawai Dinas Sosial didominasi oleh Gol. III, dilain sisi Dinas Sosial 

memerlukan tambahan pegawai Golongan III dan II untuk tenaga pekerja social dan 

Administrasi. 

Di samping pendidikan formal, pegawai DINAS SOSIAL juga telah mengikuti pendidikan 

struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 2 

Data Pegawai Negeri Sipil DINAS SOSIAL Kabupaten Bandung 

yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural  dan Jabatan berdasarkan Esselon  

Tahun 2014 

 

No. Esselon 
Jumlah 

Pegawai 

Tingkat 

Diklatpim 

Jumlah 

Pegawai yang 

mengikuti 

% 

1. II b 5 II 5 
 

2. III a 3 III 3 
 

3. III b 12 III 12 
 

4. IV  11 IV 11 
 

 Jumlah 31  31  

              Sumber : Kepegawaian DINAS SOSIAL Bulan Januari 2016 

 

 

2.2.2. Sumber Daya Non Aparatur  berbasis Masyarakat 

Dinas Sosial juga memiliki SDM dengan status non aparatur atau pendamping sosial 

berbasis masyarakat atau relawan yang tersebar di berbagai daerah dengan lokus wilayah: 

kecamatan dan desa/kelurahan. Keberadaan SDM non aparatur tersebar di seluruh wilayah 

Kabupaten Bandung. SDM non aparatur merupakan para relawan sosial, Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna 

dan pendamping sosial lainnya serta penyelenggara pelayanan sosial pada lembaga 

kesejahteraan sosial, lihat Tabel 3 
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Tabel 3 

SDM kesejahteraan sosial berbasis masyarakat  

 

No Jenis SDM Berbasis Masyarakat Kedudukan Regulasi 

1 Pendamping PKH 

 

Kabupaten UU No.11/2009 

2 Tenaga Kesejahteraan 

Sosial/TKSK 

 

Kecamatan Permensos 

N0.3/2013 

3 Satuan Bakti Kesejahteraan 

Sosial/Sakti Peksos 

 

Dinas/ Instansi Sosial 

Kabupaten 

Permenos 15 

A/2010 

4 Pendamping Sosial KUBe 

 

Kelompok KUBe UU No.13/2011 

5 Pekerja Sosial Masyarakat/PSM 

 

Desa/Kelurahan Kepemensos No. 

28/1987 

6 Pendamping KTK-PM Desa/Kelurahan Permensos No. 

83/2005 

7 Taruna Siaga Bencana/Tagana Kabupaten dan 

Kecamatan 

Permensos No. 

29/2012 

8 Pelopor Perdamaian 

 

Kelompok/Desa/     

Kelurahan 

Permensos No. 

08/2012  

         Sumber: Bidang Pemberdayaan Sosial   (2015). 

 

2.3.  Kinerja Pelayanan SKPD 

 

Dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk miskin dan 

rentan pemerlu layanan / PMKS, pemerintah melalui Dinas Sosial   telah melaksanakan 

berbagai upaya pemberian bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, 

penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta rehabilitasi sosial. Ruang lingkup 

tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial tertuang 

dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No. 13 Tahun 

2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. UU tersebut selanjutnya diperkuat dengan 

turunan PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan 

PP No. 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui 

Pendekatan Wilayah, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 

PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. 
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Selama periode Renstra 2011-2015, penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

telah mengalami perubahan paradigma penting dan mendasar, dari charity ke berbasis 

hak, dari kasuistik/parsial ke inklusi, dari single issue ke crosscutting issues, dan dari 

institusional based mengarah ke community/family based/centre based, serta dari 

residual care ke holistic care. Namun demikian di beberapa capaian program/kegiatan, 

pelayanan yang diberikan masih bersifat target khusus atau parsial yang diarahkan 

pada  program-program prioritas nasional, bidang dan kementerian. Hal tersebut 

dikarenakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lebih terpusat pada perlu layanan 

baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintahan daerah maupun 

masyarakat. 

Pada konteks internasional, strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

turut berkontribusi dalam pencapaian tujuan Millenium Developmen Goals (MDGs) 

khususnya pada tujuan pertama, yaitu “Memberantas kemiskinan dan kelaparan 

ekstrem”. Meskipun masih bersifat preventif melalui kebijakan aistensi sosial, 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaksud mampu menahan meningkatnya 

jumlah penduduk kemiskin dan rentan yang diprioritaskan kepada mereka yang 

memiliki kehidupan yang “tidak layak” secara kemanusian dan mengurangi tingkat 

kesenjangan antara penduduk paling kaya dengan penduduk paling miskin. 

Strategi penurunan kemiskinan tersebut mengupayakan kebijakan yang 

terintegrasi (pro-poor, pro-job, dan pro growth) dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan.  Dinas Sosial  Sosial selain berkontribusi terhadap pengurangan 

kemiskinan juga melakukan pendekatan internalisasi mindset kesetiakawanan sosial, 

kepahlawanan dan keperintisan dalam rangka perubahan pola pikir dan tingkah laku 

(karakter) penduduk miskin dan rentan yang diharapkan dapat membentuk mentalitas 

berdikari dan berperilaku berbudaya yang luhur, kompetitif yang dijiwai semangat 

gotong royong.  

Pengurangan penduduk miskin dan rentan oleh Dinas Sosial  dilaksanakan 

melalui Perlindungan Sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, dan 

Kemampuan Klien dalam menghadapi situasi kritis dalam upaya mengurangi traumatic;  

perbaikan kualitas hidup penduduk miskin dan rentan yang diantaranya 

diimplementasikan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha 

Bersama (KUBe) melalui pemeberdayaan Sosial , Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas (RSPD).  Penanganan keterlantaran Anak serta ke-tuna sosialan merupakan 

program Rehabilitasi Sosial .Program/kegiatan  
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tersebut merupakan program prioritas nasional sebagaimana amanat Instruksi 

Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan; Diktum 

Pertama dan Kedua. Sedangkan KUBE merupakan kegiatan prioritas Dinas Sosial  

Sosial , yang dipadukan dalam rangka pengurangan penduduk miskin dan rentan 

diperdesaan dan perkotaan. 

Selain melakukan asistensi sosial melalui pemberian bantuan bagi KSM 

(Keluarga Sangat Miskin  penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sosial 

Lanjut Usia Terlantar (PSLUT), Rehabilitasi Sosial Penyadang Disabilitas ( RSPD), 

Program Perlindungan Sosial Anak (PPSA)  , juga diberikan pelayanan sosial melalui 

pemberdayaan dan pelayanan sosial luar panti yang berbasis keluarga dan 

masyarakat, serta penguatan sumber daya manusia dan lembaga kesejahteraan sosial. 

Penguatan sumber daya manusia serta lembaga kesejahteraan sosial merupakan dua 

strategi yang harus sejalan, jika asistensi sosial yang dominan maka kegiatan tersebut 

akan memberikan dampak yang kurang baik bagi kemandirian penduduk miskin dan 

rentan. Demikian pula jika penguatan sumber daya manusia tanpa didukung upaya 

stimulan (paket-paket kibijakan asistensi sosial) tidak akan memberikan pemberdayaan 

dan akses yang dapat mendorong keberdayaan sosial-ekonomi bagi penduduk miskin 

dan rentan.  

 

Saat ini program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk melakukan 

pengentasan kemiskinan hanya berfokus pada bagaiman kemampuan penduduk dalam 

memenuhi kebutuhannya, melalui usaha meningkatkan kemampuan secara bertahap. 

Dengan demikian arah pemikiran ini terlalu dangkal dan tidak menyentuh pada taraf 

yang mengakar dan hakiki (Safitrimiradj,wordpress.com.2012). Jika program yang ada 

tiodak mampu mengangkat dan mengatasi kemiskinan (Secara mandiri) dan mendasar 

maka diperlukan formulasi baru yang lebih  

 

mengarah pada perubahan individu, keluarga dan penduduk, bukan hanya pada 

bagaimana “kemampuan” dalam memenuhi kebutuhan sesaat memalui akses bantuan, 

tetapi lebih pada bagaimana membangun kesadaran untuk menjadikan 

penyelenggaraan kesejahteraan social sebagaimana media membangun kemamndirian 

dan akses untuk keluar dari kriteria PMKS dan atau kemiskinan/keterlantaran. 

PMKS tersebut oleh Dinas Sosial dikelompokan menjadi: (1) kemiskinan, (2) 

keterlantaran, (3) disabilitas, (4) ketunaansosial dan penyimpangan perilaku, (5) korban 

bencana, (6) keterasingan, serta (7) korban tindak kekerasan, marjinal, perdagangan 

orang, eksploitasi dan deskriminasi 
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Tabel 4. Pengelompokan PMKS berdasarkan Penduduk hasil penelitian Bapenas. 
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Sumber : Berdasarkan Hasil Penelitian Bappenas (2014) 

 

 Berikut ini adalah pelayanan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 

Anggaran 2010 – 2015. 

 

No. Kelompok PMKS Perincian 

1. Penduduk Telantar   Balita telantar  

 Anak telantar usia 6-17  

 Penduduk telantar usia 60 tahun ke atas 
(lansia)  

2. Penduduk Penyandang 

Disabilitas  

 Anak dengan disabilitas  

 Penduduk dengan disabilitas usia 18 tahun ke 
atas 

3. Penduduk Miskin   Fakir miskin  

 Perempuan rawan sosial ekonomi  

4. Penduduk Miskin Tidak 

Berdomisili Tetap/Homeless  

 Gelandangan  

 Pengemis  

 Anak jalanan  

 Pemulung  

5. Komunitas Adat Terpencil   Komunitas adat terpencil  

6. Penduduk Korban Bencana   Korban bencana sosial  

 Korban bencana alam  

 Korban bencana/guncangan ekonomi  

7. Penduduk Korban Tindak 

Kekerasan, Eksploitasi, dan 

Diskriminasi  

 Anak korban tindak kekerasan  

 Korban tindak kekerasan usia 18 tahun ke atas  

 Wanita tuna susila  

 Korban trafficking  

 Pekerja migran bermasalah  

8. Penduduk Marjinal   Anak berhadapan dengan hukum  

 Anak memerlukan perlindungan khusus lainnya  

 ODHA  

 Kelompok Minoritas 

 Bekas warga lapas / BWBLP 

 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis  

 Korban NAPZA  
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Tabel.  5 Sasaran strategis, base line dan target kinerja Dinas Sosial Kabupaten 

Banung tahun 2010-2015 

Sasaran Strategi 
Indikator Kinerja 

(Out Come) 

Capaian Kinerja Program 
Pembangunan 

Daerah 
Kondisi 

Awal 
Kondisi 
Akhir 

2 3 4 5 6 7 

Meningkatnya 
keberfungsian 

social bagi 
PMKS 

 
Meningkatkan 

upaya 
pemberdayaan 

social rehabilitasi 
dan perlindungan 

sosial 
 
 
 

 
Rata-rata persentase 

PMKS mampu 
memiliki kemandirian 

ekonomi 

 
4 % 

 
5,5 % 

 
Program 
Pemberdayaan 
Fakir miskin, 
Komunitas Adat 
Terpencil (KAT) 

 
Pesentase rata-rata 

PMKS yang ditangani 
mampu mengatasi 

situasi kritis 
 

 
1,19 % 

 
14.43 % 

 
Program pelayanan 
dan rehabilitasi 
Kesejahteraan 
Sosial 

 
Rata-rata anak yang 

ditangani mampu 
mendapat 

kesejahteraan  
 

 
1,83 % 

 
10,26 % 

 
Program 
Prmbinaan Anak 
Terlantar 

 
Rata-rata PMKS 

dengan kecacatan 
yang ditangani 

berfungsi sdecara 
Fisik 

 

 
1,38 % 

 
39,50 % 

 
Program 
Pembinaan 
Penyandang cacatt 
dan trauma 

  
Rata-rata PMKS yang 

ditangani mampu 
berintegrasi Sosial 

 

 
74,8% 

 
70,71 % 

 
Program 
pembinaan eks 
penyandang 
penyakit social 
(eks. Narapidana, 
PSK, Narkoba dan 
Penyakit lainnya ) 

 
Meningkatkan 
partisipasi 
masyarakat dan 
kemitraan 
dunia dalam 
menyelenggara
kan 
kesejahteraan 
social  

 
Meningkatkan 

partisipasi 
masyarakat dan 
kemitraan dunia 

usaha dalam 
menyelenggarakan 

kesejahteraan sosial 

 
Pesentase lembaga 

kessos yang 
melanyani PMKS 

 
24 % 

 
76 % 

 
Program 
pembinaan panti 
asuhan dan panti 
jompo 

 
Persentase PMKS 
warga masyarakat 

yang menjadi tenaga 
kesejahteraan social 

masyarakat dan 
kalangan dunia usaha 
yang berperan dalam 
pembangunan bidang 
kesejahteraan social  

  

 
3,48 % 

 
28,06 % 

 
Program 
pemberdayaan 
Kelembagaan 
Sosial 

Sumber : Olahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung 2015 
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3.1.1 Kondisi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. 

 

Sasaran penerima manfaat penyelengaraan kesejahteraan sosial melalui 

pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah PMKS yang masuk ke dalam katagori : (i) Anak 

meliputi balita, anak terlantar, anak putus sekolah, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, 

anak yang diperdagangkan, dan anak dalam situasi darurat (yang memerlukan 

perlindungan khusus),      (ii). Penyandang cacat (anak maupun dewasa), (iii) tuna 

sosial, (iv) lanjut usia (lansia) terlantar dan (v) korban narkotika, psikotropika dan zat 

adiktif lainnya (Napza). 

Kompleksitas masalah Keterlantaran, kecacatan dan ketunaan sosial telah berkembang 

pesat hinggga mencakup : anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan 

hukum, anak balita terlantar, anak rawan terlantar, anak cacat, pekerja anak, anak 

korban ekspoitasi seksual komersial, anak yang diperdagangkan, dan anak di 

pengungsian. 

Permasalahan Lanjut usia terlantar, permasalahan kesejahteraan sosial, penyandang 

cacat yang mencakup : cacat tubuh, cacat rungu wicara, cacat netra, cacat bekas 

penderita penyakit kronis, cacat retardasi mental, dan cacat ganda. Permasalahan 

kesejahteraan sosial tunasosial yang mencakup : wanita tuna sosial, waria tunasosial, 

gelandangan, pengemis, dan tuna wisma. Permasalahan penderita HIV/AIDS, mantan 

narapidana, serta korban penyalahgunaan napza.. 

Kelompok sasaran diatas  pada tahun 2014-2015 , sebagian diantaranya sudah 

teridentifikasi dan diketahui populasinya, dimana terdapat :  16.827 anak terlantar, 

588.anak jalanan, 193 anak nakal, 18.135 Lanjut usia, dan 8.374 penyandang cacat. 

Sedangkan pada tahun 2014 terdapat  466 Orang penyalahgunaan napza. Penyandang 

masalah ketuna sosialan diketahui ada 431 orang (terdiri dari 43 orang tuna susila, 66 

orang gelandangan, 177 orang  pengemis dan 145 orang  pemulung ) lebih jerlasnya 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
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Gambar. 1 

Jumlah dan karakteristik PMKS yang memerlukan pelayananan Rehabilitasi 

 

Sumber : Data PMKS Dinas Sosial Tahun 2014-2015 

 

 

PMKS tersebut diatas adalah warga masyarakat miskin dan rentan yang perlu 

mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan pekerja social, 

Dinas sosial melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan sosialnya karena mereka 

memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara. Pendekatan pekerja 

sosial diselenggarakan didasarkan pada hak sosial yang berhubungan langsung dengan 

harkat dan martabat manusia yang tidak bisa dinegoisasikan. Norma-normanya 

disubstansi sebagai norma legal yang bisa dituntut melalui mekanisme hukum, 

memasyarakatkan manusia tidak hanya sebagai pribadinya manusia tetapi juga sebagai 

pribadi hukum. 

 

 

Pendekatan ini menempatkan Pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang 

menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui intervensi pelayanan dan rehabilitasi 

sosial. Seperangkat hak asasi yang melekat pada hakekat dan eksistensi mereka 

sebagai mahluk Tuhan wajib dihormati, dijungjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, 

Pemerintah, Hukum dan Setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 

martabat manusia. 

 

 16827 

 588 

 193 18135 

8374 

 466 
 431 

 121 

anak terkantar

anak jalananan

anak nakal

lanjut usia
terlantar
penyandang cacat

penyalah gunaan
napza
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Gambaran kondisi tersebut penting untuk menjadi titik awal pemikiran dalam Rencana 

Strategis Dinas Sosial 2016-2021 yang perlu diantisipasi untuk mengurangi dampak 

sosial dimasa yang datang bila tidak ditangani dengan cepat, tepat dan akurat. Secara 

teknis, dukungan pelayanan dan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh : 

 

(1). Seksi Kesejahteraan Sosial Anak  : bertugas dalam penanganan anak balita dan 

pengangkatan anak, anak dengan kecacatan, anak nakal anak berhadapan 

hukum), anak terlantar (anak tanpa pengasuhan orang tua ), anak jalanan, 

perlindungan dan advokasi sosial anak. 

 

(2). Seksi Rehabilitasi ODK  dan Lanjut Usia ;  (1). Memberikan pelayanan bagi 

masyarakat pralanjut usia dan lanjut usia terlantar yang berusia 60 tahun atau lebih 

melalui pelayanan dalam panti, luar panti, mengurusi aspek aksebilitas mereka, 

melakukan advokasi sosial dan mengurusi kelembagaan lanjut usia,  (2). Melanyani 

para penyandang cacat tubuh, mantan penderita penyakit kronis, cacat mental dan 

fisik (cacat ganda), cacat mental, tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan mengurusi 

aspek kelembagaan dan perlindungan sosial serta advokasi bagi mereka. 

 

(3). Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial :  (1). Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial 

bagi tunasosial yang meliputi tuna sosila, gelandangan dan pengemis, bekas warga 

pemasyarakatan (eks. Nrapidana) dan penderita HIV/AIDS. (2). Melaksanakan 

pencegahan, rehabilitasi sosial, pembinaan lanjut, perlindungan dan advokasi 

sosial bagi penyalahgunaan napza. 

 

Dukungan pelayanan dan rehabilitasi Sosial bagi PMKS sebagaimana diuraikan diatas 

dilakukan didalam system panti maupun non panti serta peningkatan peran 

kelembagaan sosial diprakarsai oleh masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Bandung 

dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial di 56 Panti sosial dengan 3 karakteristis 

PMKS, yang meberikan pelayanan rehabiitasi dan perlindungan kepada :                     

(i). Anak/Balita terlantar, (ii).  lanjut usia, (iii). penyandang cacat Lebih Jelasnya seperti 

terlihat dalam tabel dibawah ini :  
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Tabel. 1 

Nama Panti dan Jenis Pengelolaan PMKS pada Dinas Sosial  

Tahun 2015 

No Jenis PMKS Jenis Unit Pelaksana Teknis panti Sosial Jumlah 

1 Anak  Panti Asuhan 51 

2 PACA Panti Rehabilitasi 4 

3 Lanjut Usia Panti Jompo 1 

             Jumlah 56 

Sumber : Olahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung, bidang Daya Sos 2015 

Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dalam mengantisipasi perkembangan masalah 

kesejahteraan sosial anak yang memerlukan penanganan khusus, yakni mereka yang 

berada dalam situasi darurat misalnya pengungsi anak, anak korban bencana, 

Perdagangan (trafficking) anak, anak yang terpaksa dilacurkan, dan pekerja anak, maka 

dipandang perlu untuk membentuk  lembaga nonstruktural dibawah tanggung jawab 

Seksi Kesejahteraan Sosial Anak. 

 

Pelayanan sosial bagi anak usia dini khususunya anak usia dibawah  Lima tahun 

(balita), diselenggarakan melalui Taman Balita Sejahtera. 

Untuk menghidari adanya stigma dan “labelling” dilakukan juga penyesuaian 

penyebutan/istilah atas beberapa permasalahan pada penanganan permasalahan anak. 

Permasalahan “Anak jalanan“  dan      “Anak terlantar “ menjadi “Anak diluar Asuhan 

orang tua” ; “Anak nakal” menjadi “Anak yang berhadapan dengan hukum” atau 

disingkat “ABH”; “Anak cacat ” menjadi “Anak dengan kecacatan” atau “Anak dengan 

Disabilitas”; “Anak yang memerlukan perlindungan khusus” termasuk didalamnya “anak 

adopsi”; “anak-anak diluar asuhan keluarganya ”,          ” Anak cacat ”, dan 

permasalahan sosial lainnya yang dihadapi anak menjadi prioritas Dinas Sosial 

 

3.1.1.1 Kondisi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak : 

Berdasarkan data tahun 2014, diperkirakan ada 22.199 Anak Terlantar yang 

terdiri dari 5.372 Anak Balita Terlantar. Dan 16.827 Anak terlantar. Data tersebut 

adalah data yang terindintifikasi dan masih banyak data lain yang belum 

terunghkap terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial anak, seperti 

kasus Penculikan Anak, Kasus perdagangan anak, anak terpapar asap rokok, 

anak korban peredaran Narkoba, anak yang tidak dapat mengakses pendidikan, 

anak yang belum tersentuh layanan kesehatan, dan anak yang tidak punya akte 

kelahiran. 
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 Penurunan data anak terlantar tersebut terlihat dari data anak terlantar tahun 

2015 yang berjumlah 20.174 Anak ( 5.804 Anak Balita Terlantar , 13.724 Anak 

Terlantar  , 646 Anak Berhadapan dengan Hukum ) . Namun demikian, populasi 

yang mencapai lebih dari 20 ribu anak terlantar adalah jumlah yang masih sangat 

besar sehingga menuntut upaya yang lebih intensif dan ekstensif. 

Pelayanan kesejahteraan social anak yang dilaksanakan oleh Seksi 

Kesejahteraan Sosial Anak melalui penyelenggaraan penyantunan, perawatan, 

perlindungan, pengentasan anak diluar pengasuhan orang tua dan 

pengangkatan anak. Tujuan dari intervensi social anak adalah untuk 

mengembalikan fungsi social pengasuhan anak kepada orang tua atau keluarga. 

Dibawah ini table tentang jumlah anak bermasalah kesejahteraan social yang 

telah terlayani selama tahun 2011-2015. 

Selama periode 2011-2015, Dinas social Kabupaten Bandung sudah 

menjangkau sebanyak 2.301  jiwa dengan sasaran anak balita terlantar, anak 

terlantar, anak tanpa pengasuhan orang tua, anak jalanan, anak yang 

berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan, dan anak yang berada 

dalam asuhan panti social.  

Tabel 2 

Jumlah anak bermasalah kesejahteraan social yang telah dilayani tahun 2011-

2015 

Jenis PMKS 2011 2012 2013 2014 2015 

Anak Balita Terlantar (ABT) - - 30 114 192 

Anak Terlantar 

 Dalam asuhan Keluarga 

 Dalam Panti 

     

- 65 58 107 143 

- - - 35 100 

Anak yang berhadapan dengan 

hukum (ABH) 

40 25 25 - 30 

Anak Jalanan (AJ) - - 50 50 30 

Anak Dengan Kecacatan ( ADK) - - 50 114 155 

Jumlah 40 90 213 420 650 

Sumber Data seksi Kesejahteraan Sosial Anak Dinsos Kab.Bandung 2015 

 

 

Anak-anak yang berada diluar asuhan keluarga memiliki kecenderungan mengalami 

penurunan jumlahnya. Hal ini terjadi karena adanya intervensi social dalam bentuk 

pembangunan pusat-pusat kesejahteraan social dalam bentuk Rumah Perlindungan 

Sosial Anak (RPSA) dan optimalisasi peranan pusat-pusat pelayanan social lainnya. 
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Pembangunan Kesejahteraan social  dalam bentuk RPSA ini dimaksudkan untuk 

memberikan pengasuhan alternative bagi anak yang  

Tidak bisa mendapat pengasuhan dan petrawatan dari keluarga biologisnya, dan 

memperluas jaringan pelayanan social anak baik melalui organisasi social/lembaga 

swadaya masyarakat dari dalam maupun luar negeri.  

Berdasarkan data yang ada pada dinas Sosial Kabupaten Bandung tahun 2015 jumlah 

anak yang memerlukan pelayanan perlindungan social mencapai 20.535 anak. (lihat 

Pada gambar.2.) 

 

Gambar 2 

Populasi anak yang memerlukan perlindungan dan pelayanan social 

 

Sumber Data PMKS Dinas Sosial Tahun 2013 

 

Pusat kesejahteraan social ini dimaksudkan untuk memberikan pengasuhan dan 

perlindungan sementara kepada anak yang mengalami keterlantaran dan hidup 

dijalanan dan berupaya untuk mengembalikan anak kepada pengasuhan keluarga. Hal 

ini dilakukan melalui berbagai pelayanan social dalam bentuk aktivitas pekerjaan social 

melalui konseling, bimbingan social dan mental, dan vokasional terutama bagi anak 

yang mengalami tindak kekerasan dan eksploitasi. Anak-anak seperti ini mengalami 

trauma dengan segala skalanya, sehingga memerlukan pemulihan fisik, social dan 

psikologis. 

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum ditangani didalam panti social dan diluar 

panti social melalui penanganan model keadilan restroratif (restorative justice ).  
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Penanganan social anak dengan kecacatan (disabilitas )  dilakukan di panti dan juga 

didalam keluarga, dengan harapan dapat memberikan peluang kepada mereka untuk 

sejajar dengan anak pada umumnya, teruta terkait dengan pemenuhan kebutuhan hak-

hak anak.  

Sementara Taman Balita Sejahtera dikhususkan bagi anak balita dalam bentuk day care 

(pelayanan harian ) dan lebih berorientasi pada penanganan permasalahan gizi buruk 

anak, kondisi lingkungan social yang kurang mendukung, dan lemahnya dukungan 

keluarga. 

Permasalahan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) adalah anak-

anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak 

yang berasal dari kelompok minoritas, dan anak korban trafficking (perdagangan Anak ) 

Hal ini menggambarkan sudah semakin kompleksnya permasalahan dan penanganan 

yang diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan social bagi anak melalui pengembangan model pelayanan anak secara 

berkelanjutan perlu lebih disosialisasi dimasa-masa yang akan dating. Mengutamakan 

peningkatan kampanye public untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa 

tanggung jawab terhadap pengasuhan anak adalah sepenuhnya berada pada orang tua. 

Kampanye social dilakukan mlalui jalur pendidikan, media dan kelompok pengasuhan 

keluarga. 

Upaya tersebut dimnaksudkan untuk mencegah dan menghindari terjadinya 

penelantaran, eksploitasi, kekerasan terhadap anak sebagai tahap pertama (primary 

Stage). Namun apabila terjadi disfungsi social keluarga, ketika terjadi penyimp[angan 

perilaku dari anggota keluarga, selanjutnya diperlukan mediasi. Keberadaan mediator 

diharapkan dapat membantu melakukan indentifikasi dan assessment, khususnya bila 

mengarah pada dukungan finansial dan respite car. Tahapan ini disebut tahap kedua 

(Secondary stage). Sebagai tindak lanjut dari tahap ini,jika belum ada solusi terbaik 
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menurut kepentingan anak, diperlukan intervensi dan tempat tinggal anak yang bersifat 

melindungi anak pada tahap ketiga (tertiary stage) 

 

Pelayanan diluar panti social hanya diberlakukan pada anak yang bermasalah yang 

memang kurang beruntung dalam keluarganya. Peran dan fungsi social keluarga 

terhadap anak diupayakan berjalan dengan optimal, untuk mencari solusi terbaik bagi 

anak. Terdapatnya beberapa bentuk pengasuhan yang ditawarkan,antara lain keluarga 

pengganti (Faster Care), Pelayananan keluarga kerabat (kinship care), dan orang tua 

asuh (faster parent). Sementara pelayanan social anak yang saat ini dikembangangkan 

adalah sebagai berikut : 

 

(1). Sosialaisasi dan Promosi hak-hak anak : Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan 

kesadaran keluarga dan masyarakat akan hak-hak anak sehingga anak merasa 

aman dan terlindungi serta terpenuhinya kebutuhan social dasar anak. 

(2). Penguatan Keluarga dan pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang diarahkan 

pada peningkatan peran dan fungsi keluarga dan masyarakat dalam memberikan 

perlindungan dan rasa aman pada anak. Dengan demikian anak akan tumbuh 

kembang secara wajar dalam lingkungan yang melindungi. 

 

(3). Fasiatas dan peningkatan kapasitas kelembagaan : adalah upaya yang diarahkan 

untuk meningkatkan pewran dan fungsi lembaga sebagai institusi pengganti 

keluarga sedarah ( keluarga inti). Melalui peningkatan ini diharapkan kelembagaan 

social pelayanan anak dapat berperan secara optimal dalam memberikan 

perlindungan dan rasa aman serta memperhatikan hak-hak anak. 

 

(4). Penguatan dan pengembangan kerjasama serta kemitraan strategis : adalah upaya 

yang diarahkan untuk meningkatkan sinergisitas penyelenggaraan kesejahteraan 

social anak. DEngan demikian dapat dikembangkan program dan kegiatan yang 

utuh, menyeluruh dan berkelanjutan. 

 

(5). Pengembangan model pelayanan Sosial anak berbasis ilmu pengetahuan dan 

teknologi : adalah upaya mencari solusi dengan menggunakan kerangka kajian dan 

analisis konsep dan teori untuk menemu kenali penyelenggaraan kesejahteraan 

social yang memenuhi rasa aman dan hak-hak anak. 
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(6). Peningkatan kualitas menajement dan system infoemasi pelayanan social anak : 

adalah upaya yang lebih bersifat system pendidikan untukmemberikan informasi 

dan pelayanan social anak dalam kerangka penyelenggaraan yang professional, 

transparan, dan bertanggung jawab serta didasari oleh pemahaman hak-hak anak 

sebagai bagian solusi rehabilitasi dan perlindungan social anak. 

 

 

3.1.1.2. Pelayanan Sosial Rehabilitasi ODK dan Lanjut Usia 

Jenis Kecacatan yang ditangani Seksi pelayanan Sosial Rehabilitasi Orang 

dengan Kecacatan (ODK) yaitu tunanetra, cacat mental,cacat 

tubuh,tunagrahita, tunalaras, tunarungu wicara, dan penyakit kronis. Program 

dan kegiatan peayanan dan rehabilitasi social penyandang cacat tersebut 

dilaksanakan melalui tiga system : (i) Institutional-based yang mencakup 

program reluler, multilayanan, dan multitarget group melalui day car dan 

subsidi silang dan program khusus yang meliputi outreach (penjangkauan)Unit 

Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dan bantuan ahli kepada organisasi social 

dan rehabilitasi social berbasis masyarakat, (ii) Non-institutional-based yang 

mencakup pelayanan pendampingan dengan pendekatan family-based dan 

community-based yang menyelenggarakan Rehabilitasi Berasis Masyarakat ( 

RBM), (iii) Pelayanan social lainnya mencakup Loka Bina Karya (LBK), Praktek 

Belajar Kerja (PBK), Usaha Ekonomi Produktif/Kelompok Usaha Bersama 

(UEP/KUBE). 

 

Program Kegiatan pelayanan social dan rehabiliytasi social bagi penyandang 

cacat diarahkan untuk : 

 

(1) Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja untuk meningkatkan 

kualitas dan taraf kesejahteraan social penyandang cacat. 

(2) Meningkatkan kepedulian social masyarakat, memanfaatkan potensi dan 

sumber kesejahteraan social dan sumber daya ekonomi 

untukmpengembangan usaha ekonomi produktif dan membangun budaya 

kewirausahaan bagi penyandang cacat. 

(3) Mendapatkan bantuan social setiap bulan bagi penyandang cacat berat 

sesuai kreiteria melalui system jaminan social. 

 
(4) Meningkatkan aksesibilitas fisik penyandang cacat terhadap fasilitas 

pendidikan, kesehatan, pelayanankesejahteraan social dan sumber daya 

ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosialnya. 
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(5) Meningkatkan aksesibilitas nonfisik penyandang cacat dalam setiap 

pengambilan keputusan terkait kebijakan public dan pelayanan social 

sesuai dengan perspektif penyandang cacat. 

Kementerian Sosial telah melakukan Program Pemberian Bantuan Dana 

Jaminan Sosial bagi penyandang cacat berat sejak tahun 2006, dalam bentuk  

Jaminan Sosial penyandang cacat (JSPC). Program ini bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar penyandang cacat berat sehingga taraf 

kesejahteraan sosialnya terpelihara. Sasaran program ini adalah penyandang 

cacat dengan kriteria tertentu (cacat berat) dimana mereka diberikan bantuan 

social dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 300.000,- perorang per bulan 

selama setahun yang penyalurannya bekerjasama dengan PT Pos Indonesia. 

Pada table dibawah ini disajikan data mengenai Program Pemberian Bantuan 

Dana Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat tahun 2011-2015. 

 

Tabel 5 

Jumlah penyandang cacat yang menerima bantuan dana jaminan social bagi 

penyandang cacat tahun 2011-2015 berdasarkan Kecamatan/Desa. 

 

Tahun Jumlah 

kecamatan 

Jumlah          desa 

/ Kelurahan 

Penerima bantuan social 

(orang) 

2011 17 60 107 

2012 17 60 107 

2013 17 60 107 

2014 17 60 107 

2015 17 60 107 

 Sumber Data : Seksi Rehabilitasi ODK dan lanjut Usia Dinsos Kab. Bandung 2015 

 

Populasi penyandang cacat tahun 2013 mencapai jumlah 9.346 orang. Dari 

jumlah tersebut terdapat kencenderungan meningkat penyandang cacat dari 

tahun ke tahun. Sementara itu, program pemberian bantuan dana jaminan 

social bagi penyandang cacat berat baru dapat menjangkau jumlah yang 

sangat terbatas. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah, dan 

system pendaan dalam rangka verifikasi. Dalam konteks ini diperlukan adanya 

dana pendamping untuk menjamin keberlangsungan program dan untuk 

meningkatkan jumlah penyandang cacat berat yang dapat menerima program 

tersebut. 
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Program pemberian bantuan dana jaminan social diberikan kepada 

penyandang cacat berat yang telah di data oleh Dinas Sosial Kabupaten, Dinas 

Sosial Provinsi, Kementerian Sosial. Hasil pendataan selanjutnya diverivikasi 

untuk menetapkan daftar nama calon penerima bantuan defenitif. Penetapan 

penerima bantuan social disahkan melalui surat Direktur Jenderal Pelayanan 

dan Rehabiitasi Sosial atas Nama Menteri Sosial Republik Indonesia. 

Pelayanan kesejahteraan social lanjut usia dalam kurun waktu tahun 2011-

2015 dilakukan oleh Dinas Sosial melalui Seksi Rehabilitasi ODK dan Lanjut 

Usia ditempuh melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang 

menempatkan lanjut usia sebagai warga Negara yang terhormat dan 

bermatabat. Kebijakan social lebih diarahkan kepada peleyananan 

kesejahteraan social berbasis keluarga dan komunitas atau masyarakat 

disamping tetap memperhatikan kenyataan dilapangan bahwa banyak sekali 

lanjut usi terlantar sekalipun mereka masih memiliki keluarga sehingga panti 

social dengan pelayanan gratisnya masih menjadi pilihan bagi mereka. 

 

Arah kebijakan ini ditempuh mewujudkan system perlindungan dan jaminan 

social dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social lanjut usia, dengan 

memberikan kesempatan yang luas untuk terus beraktivitas dan bekerja 

selama mungkin sehingga aktualitas dirinya didalam keluarga maupun 

masyarakat lebih terjamin. 

Berbagai program dan kegiatan terus dikembangkan oleh Kementerian Sosial 

dengan maksud untuk menumbuhkan suasana kehidupan yang mendorong pra 

lanjut usia dan lanjut usia yang dapat melakukan kegiatan social keagamaan 

dan kerohanian selama mungkin didalam lingkungan keluarga dan komunitas. 

Dengan demikian, aksesbilitas lanjut usia terhadap sarana dan pelayanan 

umum diharapkan dapat tersedia dengan semakin aktifnya mereka. 

Secara garis besar, pelayanan social lanjut usia dilaksanakan melalui dua 

system pelayanan social yaitu pelayanan melalui system panti dan pelayanan 

melalui system luar panti social. Program pelayanan social lansia dalam panti, 

sampai saat ini telah dikembangkan enam model pelayananan. Pertama, 

pelayananan social regular yakni pelayanan social kepada lanjut usia terlantar 

agar dapat hidup secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat yang 

dilaksanakan melalui tahapan pelayanan. Kedua, Pelayanan harian lanjut usia 

(day care service) yaitu pelayanan social yang diberikan pada lanjut usia 

potensial pada siang hari dipusat-pusat kesejahteraan social seperti panti 

social dan tidak menginap. Ketiga, peayanan social subsidi silang, yaitu 

pelayanan yang diberikan kepada lanjut usia didalam pusat kesejahteraan 
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social seperti panti social dengan menginap dengan memberikan kontribusi 

pada institusi pelayanan dimaksud. 

 

 Keempat, Pelayanan Sosial melalui Trauma Centre, yakni pelayanan social 

yang diberikan didalam pusat kesejahteraan social kepada lanjut usia yang 

mengalami trauma. Kelima, pelayanan home care yaitu pelayanan dan 

perawatansosial bagi lanjut usia yang diberikan oleh petugas panti social 

kepada keluarga lanjut usia terlantar yang berada disekitar lingkungan panti 

social. Keenam, pelayanan petirahan yaitu pelayanan social yang diberikan 

kepada lanjut usia dalam waktu-waktu tertentu (titipan) dengan menginap dan 

memberikan kontribusi atau kompensasi kepada instansi pelayanan. 

 

Jumlah Panti Rehabilitasi sosial seperti ini sampai dengan tahun 2015 

berjumlah 4  Panti sosial  yang dikelola oleh masyarakat dibawah binaan Dinas 

Sosial. 

 

Sedangkan program pelayanan social lanjut usi di luar panti social yang 

meliputi pelayanan asuhan keluarga (home care servive), pelayanan dalam 

keluarga pengganti (faster care), Pelayanan harian (day care service), Usaha 

Ekonomi Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE). 

 

Disamping program tersebut, terdapat beberapa program lainnya seperti : 

 

(1) Program kelembagaan meliputi perintisan dan penguatan jejaring antar 

lembaga nasional dan internasional, koordinasi antar-dan intersektor, dan 

peneyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional dan internasional. 

(2) Program perlindungan dan aksesibilitas meliputi Jaminan Sosial bagi 

Lanjut Usia Terlantar (JLSU), yaitu pemberian bantuan dan Jaminan social 

kepada Lanjut Usia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebesar 

Rp. 300.000,- perorang per bulan. 

(3) Pelayanan Trauma Centre, yaitu pelayanan social yang diaksanakan oleh 

masyarakat kepada lanjut usia yang mengalami trauma. 

(4) Pelayanan kedaruratan, yaitu pelayanan yang diberikan kepada lanjut usia 

dalam situasi darurat. 
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3.1.1.3.  Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial 

 

Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial selama periode tahun 2011-2015, telah melatih 

sebanyak 66 Orang Pendampig melalui kegiatan bimbingan social dan 

keterampilan serta bantuan usaha ekonomi produktif yang teralokasikan pada 

kegiatan seperti terlihat pada table 6. Disamping pemberian pelayanan social, 

capaian hasil (out came) juga dapat berupa terbentuknya jejaring kerja yang 

ada dalam masyarakat dan pemerintah, profesi kelembagaan social 

masyarakat yang dapat berfungsi secara optimal. Potensi ekonomi yang ada 

dimasyarakat serta potensi pengembangan memungkinkan berkembangnya 

peleyanan dan rehabilitasi social bagi tunasosial. 

 

Pembentukan jaringan kerja sangat membantu untuk memerikan pemahaman 

kepada masyarakat dan penyandang tunasosial khususnya untuk kasus ODHA 

dan tunasosial. Kedua kasus ini cukup signifikan karena berdampak ganda 

terhadap keluarga dan lingkungan sekitar. Sampai dengan tahun 2015, 

disamping capaian tersebut diatas, pelayanan rehabilitasi social juga telah 

membentuk 712 terkait dengan pelayanan dan data yang berhubungan dengan 

permasalahan tunasosial dilapangan. 

 

Tabel 6 

Pemanfaatan sumber daya social tahun 2011-2015 

Tahun Pendamping 
Gelandangan 
dan Pengemis 

Pendamping 
BWBP 

Pendamping 
Tunasosial 

Pendam
ping 

NAPZA 

Jumlah 

2011 - - - - - 

2012 - - 10 - 10 

2013 - - - - - 

2014 5 - 5 - 10 

2015 10 7 7 22 46 
Jumlah 15 7 22 22 66 

Sumber : Seksi Rehabilitasi  Tuna Sosial Dinas Sosial 2015. 

 

Upaya lain yang dilakukan dalam kerangka pelayanan social bagi tunasosial 

adalah melalui kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan 

pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEF) dalam rangka pembinaan 

lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila (wanita dan waria 

tunasusila), gelandangan dan pengemis serta warga binaan pemasyarakatan. 

Sebagian keluaran (output) hasil penanganan sebanyak 524 Orang atau 49,76 

% dari 1.053 Orang  sasaran pelayanan telah berhasil memanfaatkan bantuan 
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dan meningkatkan taraf kesejahteraan social dan dapat bersosialisasi dengan 

masyarakat dan lingkungan sosialnya. 

 

Sementara itu, melalui kegiatan koordinasi dan keterpaduan penanganan 

tunasosial diharapkan dapat tercapai sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi Tuna Sosial. Dengan 

demikian upaya penyelenggaraan kesejahteraan social dalam mengatasi 

masalah tunasosial menjadi kerangka kegiatan yang utuh menyeluruh, 

berkelanjutan dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan lain. 

Gambaran koordinasi keterpaduan tersebut terlihat pada table 7 dibawah ini. 

Tabel. 7 

Koordinasi dan keterpaduan penanganan tuna social  

Tahun 2011-2015 

Tahun Gelandangan 
dan Pengemis 

 BWBP Tunasosial NAPZA Jumlah 

2011 - - - - - 

2012 - - 20 30 50 

2013 35 - 25 25 85 

2014 35 35 30 78 178 

2015 60 40 - 68 168 

Jumlah 130 75 75 201 481 
Sumber : Seksi Rehabilitasi  Tuna Sosial Dinas Sosial 2015. 

 

Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi social korban penyalahgunaan napza 

(narkotik,psikotropika, dan zat adiktif lainnya) dilakukan melalui rehabilitasi  

social  terpadu atau pemulihan terpadu. Rehabilitasi social terpadu ini 

mencakup aspek psikososial dan spiritual, dan vokasional. 

 

Didalam upaya merhabilitasi social, dilaksanakan juga upaya peningkatan dan 

perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi social korban napza, terutama 

pencegahan dan atau rehabilitasi social berbasis masyarakat, peningkatan 

koordinasi intra dan inter instansi pemerintah terkait dan partisipasi 

masyarakat, mengembangkan dan memantapkan peran serta 

masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kegiatan pencegahan, 

peayanan dan rehabilitasi social korban napza, pengembangan dan 

peningkatan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi social bagi korban 

napza baik secara fisik maupun sumber daya manusia. 
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Disamping itu, ada upaya peningkatan profesionalisme pelayanan social 

melalui pengembangan dan penyediaan system infoprmasi tentang 

permasalahan social penyalahgunaan napza, dan kegiatan pelayanan serta 

rehabilitasi social korban penyelahgunaan napza yang mencakup kegiatan 

pencegahan, rehabilitasi social, pengembangan dan pembinaan lanjut, serta 

kegiatan kelembagaan, perlindungan, dan advokasi social. 

 

Penyalahgunaan Napza adalah permasalahan kesejahteraan social yang 

memiliki kecenderungan meningkat. Penambahan jumlah kasus 

penyalahgunaan napza bersumber pada dua arus. Pertama, penambahan 

yang berasal dari pengguna baru. Kedua, Penambahan dari mereka yang telah 

pulih setelah melaksanakan kegiatan rehabilitasi kambuh kembali 

,menggunakan napza (relapse). Kompleksitas nasalah sering kali dipengaruhi 

oleh perubahan pola dan gaya hidup korban. 

 

Untuk mengetahu capaian program dan kegiatan pelayanan dan rehabiitasi 

social korban penyalahgunaan Napza mulai dari pencegaha, pelayanan dan 

rehabilitasi social, pembinaan lanjut, pelembagaan , perlindungan dan 

advokasisosial tentang masalah korban penyalahgunaan Napza dapat dilihat 

dalam uraian sebagai berikut : 

 

(1) Tersedianya  buku-buku, pedoman/acuan/panduan tentang 

penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk pedoman yang 

berbasis institusi ataupun rehabilitasi berbasis masyarakat. 

(2) Terlatihnya sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas/tenaga 

pecegahan penyalah gunaan Napza di Kabupaten Bandung. 

(3) Meningkatnya profesionalisme petugas dan lembaga dibidang manajemen 

dan teknis pelayanan. 

(4) Meningkatnya persentase korgban penyalahgunaan Napza yang telah 

mendapat pelayanan rehabilitasi social dan menurunnya angka 

kekambuhan. 

(5) Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam 

menanggulangi penyalahgunaan Napza. 

(6) Tersedianya database eks korban Napza, lembaga dan SDM 

petugas/pekerja social dibidang penanggulangan Napza. 

 



Renstra Dinsos 2016-2021 II- 57 
 
 
 
 
 

(7) Tersedianya informasi, media, dan sarana dalam kegiatan pencegahan 

dan rehabilitasi social penyalah guna Napza sehingga mudah untuk 

diakses di masyarakat. 

(8)  Meningkatnya jumlah orsos/LSM /Duani Usaha/Masyarakat yang ikut 

terlibat dalam upaya pembinaan lanjut . 

(9) Terbentuknya jaringan kerja antar lembaga rehabilitasi social korban 

penyalahgunaan Napza 

(10)  Meningkatnya aktivitas social ekonomi eks. Korban Napza 

(11) Tersedianya perangkat pereundang-undangan yang  mendukung 

pemulihan korban penyalagunaanNapza 

(12) Adanya forum perlindungan dan advokasi social pada tingkat Kabupaten. 

 

3.1.2. Kondisi Umum Perlindungan Sosial : 

 

Bantuan dan jaminan social merupakan program yang diarahkan untuk 

memberikan perlindungan social kepada penduduk yang membutuhkan pelayanan 

secara khusus agar terlindungi dari resiko-resiko yang membuat mereka tidak berdaya 

atau lebih miskin dari kondisi sebelumnya. Untuk memberikan perlindungan kepada 

kelompok beresiko dan rentan tersebut diperlukan penyelenggaraan kesejahteraan 

social seksi Perlindungan Sosial . 

Penyelenggaraan kesejahteraan social melalui bantuan dan jaminan social ini 

dilaksanakan secara bertahap, terencana, terprogram dan sistematis melalui kegiatan 

prioritas sesuai prisip-prinsip pekerja social yang melakat sebagaimana tercemin dalam 

tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial terutama pada seksi Perlindungan Sosial. Program 

dan kegiatan  bantuan dan jaminaj social dirancang dengan mengkedepankan 

kebutuhan bagi PMKS terutama yang rentan terhadap segala bentuk kebencanaan dan 

mereka yang tertimpa musibah bencana alam maupun bencana social. Tingginya kasus 

kebencanaan dan masih tingginya tingkat kerawanan sebagian besar masyarakat, 

diasumsikan dapat meningkatkan jumlah PMKS. Kondisi ini menuntuk adanya 

perubahan paradigm program bantuan dan jaminan social pada Dinas Sosial. 

Pergeseran paradigm mengenai penangan permasalahan kesejahteraan social 

ini didorong oleh meningkatnya partisipasi masyarakat, dunia usaha dan NGO 

loka/nasional dalam memberikan bantuan dan jaminan social secara swadaya/sukarela 

berdasarkan nilai-nilai kesetiakawanan social sehingga menciptakan peluang 

kebersamaan dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan social yang diakibatkan 

oleh bencana alam dan bencana social, serta tindak kekerasan yang terjadi didalam 

lingkugan keluarga dan masyarakat. 
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3.1.2.1  Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial : 

Indonesia memiliki tingkat intensitas dan frekwensi bencana yang tinggi di 

hamper seluruh wilayah karena letak geografis dan geologis dan banyaknya 

vulkanis. Bencana alam seperti gempa bumi, gelombang tsunami, letusan gunung 

api, banjir, tanh longsor, angina putting beliung, musim kemarau yang panjang,. 

Musim kamarau dan musim hujan dengan intensitas tinggi dan panjang 

mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Setiap tahun berbagai jenis 

bencana alam seperti itu selalu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan 

kerugian harta benda dalam jumlah tidak sedikit  

Berkenan dengan permasalah tersebut,penanganan bencana alam merupakan 

upaya kemanusian diberikan dalam rangka perlindungan dan penyelamatan untuk 

meminimalisasi jumlah korban dan mencegah terjadinya permasalahan social baru. 

Dinas Sosial melalui Seksi Perlindungan Sosial  Korban Bencana Alam dan Sosial 

mempunyain tanggung jawab dibidang penanggulangan korban bencana alam 

secara fungsional, baik terhadap perorangan maupun kelompok masyarakat. 

Bencana Banjir dan longsor adalah kasus yang sering terjadi setiap tahun di 

Kabupaten Bandung, sehingga Kabupaten Bandung tergolong wilayah rawan 

Bencana. Morfologi wilayah Kabupaten Bandung terdiri atas : Wilayah datar/landai, 

perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lereng antara 0-8 %, 8-15 % diatas 

45 %. Kondisi alam tersebut menyebabkan Kabupaten Bandung rentan bencana 

alam, baik berupa longsor, erosi, banjir dan sebagainya. 

 

Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan, terutama dalam 

pemanfaatan lahan untuk pertanian didaerah perbukitan dengan kemiringan 

tertentu serta alih fungsi lahan (dari hutan menjadi lahan pertanian menyebabkan 

terjadinya pergerakan tanah(longsor), erosi, dan sedimentasi serta bertambahnya 

lahan kritis di Kabupaten Bandung. Tingginya alih fungsi dari pertanian  

menjadi pemukiman juga menyebabkan terganggunya system jaringan irigasi dan 

drainase. Dampak perubahan guna lahan yang terjadi di Kabupaten Bandung 

adalah timbulnya genangan dan kejadian banjir dibeberapa titik terutama wilayah 

pemukiman seperti banjir di Cieunteung-Baleendah, Dayeuhkolot serta jalan 

terusan kopo. Dibeberapa tempat terutama daerah perkotaan di Kabupaten 

Bandung, saluran irigasi berubah fungsi menjadi saluran drainase. 

 

Kondisi lingkungan yang kurang baik di daerah hulu, terutama terkait fungsi 

resapan air, menyebabkan sedimentasi dan banjir di daerah hilir. Hal tersebut 

diperparah dengan makin tingginya tingkat alih fungsi lahan menjadi permukiman 
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serta perilaku masyrakat dalam menjaga lingkungan ( terutama terkait dengan 

pengelolaan sampah). 

Gambar 4 

Jumlah kasus kejadian bencana Tahun 2011-2015 

 

Sumber : Seksi KBAS Dinas Sosial 2015 

 

Berdasarkan data kejadian bencana yang dihimpun tahun 2011-2015, 

menunjukan bahwa intensitas kejadian bencana alam menurun sebagaimana 

dilihat dalam grafik berikut ini. Dengan penutunanan tersebut, tidak berarti 

bahwa kabupaten bandung terlepas dari baying-bayang terjadinya bencana 

alam. 

 

Berdasarkan pengalaman penangan kejadian bencana selama kurun 

waktu 2011-2015 itu pula, paradigm penanggulang bencana alam mengalami 

pergeseran dari fatalistic responsive atau kedaruratan menjadi proactive 

preparedness atau kesiap siagaan menyangkut penyediaan perlindungan 

social melalui bantuan social yang relevan dengan upaya pemenuhan 

kebutuhan dasar korban. Dalam terminology yang disepakti masyakat 

internasional, pendekatan dalam penangan bencana tersebut dikenal dengan 

Disaster Risk Reduction (DRR). 
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Dalam pelaksanaan Disaster Risk Reduction (DRR), seksi perlindungan 

Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial bekerjasama dengan sector lain 

termasuk didalamnya dari dunia usaha, lembaga social masyarakat dan 

masyarakat luas. Adapun yang dicapai antara lain sebagai berikut : 

Membangun system dan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu 

melalui kegiatan : 

(1) Kesiapsiagaan, merupakan upaya meminimalisasi jumlah korban bencana 

dan kerusakan secara prasarana akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan 

dalam bentuk penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan 

mobilisasi kendaraan siaga bencana, penyiapan masyarakat untuk 

memahami risiko bencana melalui penyulusan sosiao, latihan, simulasi dan 

gladi lapangan penanggulangan bencana dengan dibentuknya Kampung 

Siaga Bencana ( KSB). 

(2) Tanggap Darurat, merupakan upaya dalam rangka percepatan 

pananganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan 

social baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivitas 

system penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, 

pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikologi, serta pelibatan 

personel terlatih dalam penanggulangan bencana, ( TAGANA/Taruna 

Siaga Bencana) 

(3) Pasca Bencana, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka 

penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya ini 

dilaksanakan dalam bentuk rehabiitasi social secara fisik ataupun non fisik 

melalui bantuan stimulant bahan bangunan rumah (BRR), santuan social 

(bantuan bagi korban meninggal), dan bantuan social dalam rangka 

penguatan kondisi psikososial korban. 

(4) Penanggulangan bencana berbasis masyarakat  dengan personel 

terlatih yang dinamakan Taruna Sisga Bencana (Tagana). Tagana telah 

turut mengambil bagian penting dalam penangulangan bencana alam 

secara berturut-turut dimulai pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2015. 

 

Bantuan yang diberikan dalampenanggulangan bencana alam adalah 

bantuan Bahan Bangunan Rumah (BRR), bantuan perlengkapan evakuasi, 

bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan mobilitas siaga bencana. 

Bantuan tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko social, ekonomi dan 

psikososial bagi para korban bencana alam. Melalui upaya tersebut diharapkan 

tidak menimbulkan permasalahan kesejahteraan social lainnya yang  
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menambah permasalahan pada korban. Tabel 8 di bawah ini menjelaskan 

tentang capaian target fungsional sasaran Seksi Perlindungan Sosial Korban 

Bencana Alam dan Sosial tahun 2011-2015. 

 

Tabel. 8. 

Capaian target fungsional sasaran Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana 

Alam dan Sosial 

No Sasaran 

Program 

Satuan Capaian target 

Fungsional/Output 

Jumlah 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Pemantapan 

Tagana 

Orang 30 70 *) 3 2 3 108 

2 Pemenuhan 

Kebutuhan Dasar 

Orang - 500 750 1.000 2.250 4.500 

3 Penampungan 

Korban Bencana 

Orang - 500 750 1.000 2.250 4.500 

4 Psikososial Orang 75 350 75 100 125 725 

         

Sumber Data Seksi KBAS Dinsos Kab Bandung 

Catatan : 

*) 30 Orang Bimsos Dasar, 40 Peningkatan Kualitas SDM bagi Tagana dalam Tim 

Reaksi Cepat ( TRC) 

 

 

3.1.2.2 Bantuan Sosial Korban Tindak Kekarasan dan Pekerja Migran : 

 

Seksi Perlindungan Sosial Keluarga Rentan menangani permasalah social 

yang berkaitan dengan tindak kekerasan dan pekerja migran. Ketersediaan 

lapangan pekerjaan yang terbatas didalam negeri memicu banyaknya penduduk 

usia kerja yang menganggur mencari peluang kerja di luar negeri. Namun sering 

kali niat kuat ini tidak diiringi dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan 

yang memadai tentang berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pengurusan 

perizinan keluar negeri dan keterampilan kerja yang sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh Negara penerima. 
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Berbagai permasalahan kesejahteraan social muncul ketika pekerjka 

migran berada di luar negeri seperti korban tindak kekerasan (KTK), korban 

perdagangan manusia (human trafficking), pelecehan seksual dan ekspolitasi 

tenaga kerja. Pekerja migran yang menjadi korban tindak kekerasan menjadi 

permasalahan kesejahteraan social yang mengemuka karena para korban selain 

bermasalah mengenai keimigrasian tetapi juga menjadi korban tindak kekerasan. 

Isu tindak kekerasan tidak hanya dialami oleh pekerja migran. Dewasa ini kasus-

kasus korban tindak kekerasan banyak ditemukan dalam rumah tangga yang 

dilakukan oleh pasangannya atau orang tua terhadap anaknya. Yang lebih luas 

lagi adalah kasus kekerasan yang terjadi karena konflik social. 

 

Permasalahan kesejahteraan social korban tindak kekerasan dan pekerja 

migran menjadi perhatian Kementerian Sosial mengingat dampak social jangka 

panjangnya yang dirasakan oleh para korban maupun keluarga dan 

komunitasnya. Hsail yangtelah dicapai melalui kegiatan Bantuan Sosial Korban 

Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran sampai dengan tahu 2015 dari bantuan 

social Korban tindak Kekerasan yang diarahan kepada terwujudnya 

keberfungsian social dan pemulihan social KTKPM. Upaya yang dilakukan 

melalui bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Pengembangan unit-unit 

pelayanan trauma centre. 

 

Korban Tindak kekerasan dan Pekerja migran bermasalah yang 

terindenmtifikasi diberikan bantuan UEP dan mendapat pendampigan dari 

Pekerja Sosial Masyarakat sebagai pendamping. Bantuan social bagi pekerja 

migram bermasalah dilakukan melalui bantuan makanan dan pemulangan ke 

daerah asal. Pekerja migran bermasalah yang dipulangkan kedaerah asal 

direkomendasikan untuk mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif ( UEP ). 

 

Permasalahan social senantiasa dating dari keluarga, mengingat keluarga 

tidak mampu mengoptimalkan peran dan fungsinya secara baik dan benar sesuai 

dengan potensi yang dimiliki. Upaya mengatasi permasalahan keluarga dalam 

katagori rentan disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Hal ini 

mencerminkan bahwa keluarga sebagai sumber permasalahan, keluarga sebagai 

dampak adanya permasalahan tetapi keluarga juga memiliki potensi untuk 

mengatasi masalah. Secara umum, apabila penyelesaian permasalahan tidak 

diawqali dari keluarga akan berdampak berkembangnya permasalahan baru di 

masyarakat. 
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Sebagai nupaya preventip untuk mencegah permasaalahan keluarga 

rentan, masalah social, psaikologis, dan wanita rawan social ekonomi masuk 

kedalam golongan/kelompok fakir miskin adalah memfasilitasi mereka dalam 

kegiatan bersifat bimbingan social dan pemberdayaan, baik dilakukan dalam 

mekanisme kelompok maupun perseorangan. Selanjutnya, mengembangkan 

peran dan fungsi kelembagaan formal sebagai npusat informasi dan pelayanan 

konsultasi kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat ataupun organisasi 

sehingga mendapatkan pelayanan tepat sasaran yang saat ini dikembangkan 

melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) . Hal ini dilakukan 

untukmempasilitasi keluarga pada umumnya ataupun keluarga bermasalah social 

psikologis untuk mendapatkan pelayanan dan rujukan sesuai dengan 

permasalahannya. 

 

Jumlah Kejadian KTK (Korban Tindak Kekerasan ) yang dilaporkan di 

Kabupaten Bandung mengalmi peningkatan dari tahun 2014  berjumlah 67 KTK  

menjadi 73 KTK pada tahun 2015. Berati rasio KTK  mencapai 0,05 % pada 

tahun 2014 dan 0,05 % pada tahun 2015.  

 

 Jumlah ini perlu diwaspadai mengingat korban KDRT cenderung tidak melporkan 

kejadian kepada pihak berwajib. Hal ini disebabkan masih adanya nilai menjaga 

kerahasian rumah tangga. Karenanya perlu upaya rehabilitasi yang dapat 

menjangkau para korban KDRT yang sesungguhnya.  

  

3.1.2.3 Keperintisan, Kepahlawanan, dan kesetiakawanan Sosial : 

 

Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan social tidak hanya ada 

pada infrastuktur kesejahteraan social yang menjadi mitra dalam penanganan 

masalah social semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, 

keperintisan, dan kesetiakawanan social.  

Selain itu kepada mereka diberikan pula bantuan kesejahteraan dan bantuan 

perbaikan rumah untuk warakawuri pahlawan, perintis kemerdekaan, dan Janda 

Kemerdekaan.  

 

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kencenderungan semakin 

melemahnya pemahaman dan penghayatan nilai K2KS, menurunnya kondisi 

social ekonomi dan pejuang serta kondisi taman makam pahlawan, makam 

pahlawan nasional sebagian besar kurang terawat.  
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Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan 

jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda. Komponen kegiatan keperintisan, 

kepahlawanan, dan kesejahteraan social meliputi : 

(1) Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K2KS (ziarah 

wisata,saresehan kewpahlawanan dan napak tilas) 

(2) Bantuan permakanan dan perbaikan rumah Keluarga pahlawan, perintis 

kemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan, 

(3) Bimbingan pelestarian K2KLS kepada masyarakat, Pemuda, Siswa/I SLTA. 

(4)  Pemeliharaan TMP. 

 

 

3.1.3 Kondisi Umum Pemberdayaan Sosial. 

 

Pemberdayaan social merupakan salah satu dari empat intervensi 

kesejahteraan social yang diarahkan untuk mewujudkan warga Negara yang 

mengalami masalah kesejahteraan social dan tidak berdaya agar mereka mampu 

memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang 

No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pengertian mengenai 

pemberdayaan Sosial harus dimaknai secara arif, dimana tujuan pemenuhan 

kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar untuk selanjutnya secara abertahap 

kehidupan social yang ebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai. 

 

Pemberdayaan social juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi 

kesejahteraan social yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, 

kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan 

social yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan social 

masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. 

 

Pemberdayaan social telah melekat dan terinteralisasi kedalam struktur 

organisasi Kementerian Sosial, bahkan menjadi salah satu pilar intervensi 

Kesejahteraan social yang mampu menggerakan fungsi social manusia selaku 

individu,keluarga atau komunitas. Dinas  social kabupaten Bandung  memiliki 

Bidang Pemberdayaan social yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemberdauyaan 

social PMKS disatu sisi dan PSKS disisi lain. 

Lingkup sasaran pemberdayaan social adalah Keluarga terutama Fakir Miskin dari 

Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan social juga diarahkan untuk menggali 

nilai-nilai dasar kesejahteraan social dan kelembagaan social masyarakat.  
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Melihat luas cakupan tugas serta kinerja yang harus dicapai, perlu dicermati lebih 

mendalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi actual dan peluang agar dapat 

dirumuskan suatu rencana strategis yang tepat. 

 

3.1.3.1 Pemberdayaan Fakir Miskin ; 

 

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan social yang 

berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, ditandai adaya 

pengangguran, keterbelakangan dan ketidak berdayaan. Oleh karena itu kemiskinan 

merupakan masalah nasional yang penanggulangnya tidak dapat ditunda dan 

menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan social. 

Kemiskinan merupakan masalah yang sulit ditanggulangi, karena mayoritas masuk 

katagiori kemiskinan kronis (chronic poverty) yang terjadi terus menerus atau juga 

disebut kemiskinan structural. 

 

PMKS yang dikatagorikan sebagai fakir miskin, termasuk katagori 

kemiskinan kronis, yang membutuhkan penanganan sungguh sungguh, terpadu 

secara lintas sektoral dan berkelanjutan. Selain itu terdapat sejumlah warga yang 

dikatagorikan mengalami kemiskinan sementara ( transient proverty) yang ditandai 

dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masayarakat secara 

sementara akibat perubahan kondisi normal menjadi kritis, bencana alam dan 

bencana social,  Kemiskinan sementara jika tidak ditangani secara serius dapat 

menjadi kemiskinan kronis. 

Pada awal RJPMD 2010-2015 populasi fakir miskin di Kabupaten Bandung tecatat 

sebanyak 208.462 keluarga dalam kurun waktu 2011-2015 telah dilakukan 

pemberdayaan 11.399 Keluarga yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan 

Sosial. 

Ada beberapa factor yang mempengaruhi jumlah fakir miskin di Kabupaten 

Bandung, antara lain keadaan ekonomi nasional belum stabil. Hal ini dapat dilihat 

dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai masih dibawah 20,33 persen ( data 

BPS-APE 2015) setiap tahuhnnya, posisi geografis Kabupaten Bandung yang 

berada pada daerah rawan bencana baik gempa, Banjir, tanah longsor, angin puting 

beliung dan lain-lain.  

Secara umum angka kemiskinan dikabupaten bandung relative tinggi 

terutama di kecamatan-kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten. Data  dari 

Dinas Sosial Kabupaten Bandung menunjukan bahwa jumlah keluarga fakir miskin 

pada tahun 2014 adalah 8.130 keluarga, kemudian pada tahun 2015 meningkat 
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menjadi  9.414 keluarga, jumlah tersebut termasuk didalamnya Wanita Rawan 

Sosial Ekonomi ( WRSE) .**) 

 

 

Target MDGs tahun 2015 harus dapat menurunkan 50 % dari jumlah penduduk 

melalui berbagai program dan kegiatan yang relevan serta dapat meningkatkan 

kesejahteraan fakir miskin. Komponen kegiatan pemberdayaan fakir miskin 

mencakup : 

 

(1) Pengembanagan Usaha Ekonomi Produktip melalui Kelompok Usaha Bersama 

(kube) untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumberdaya 

ekonomi, meningkatkan kamampuan usaha ekonomi, meningkatkan 

produktivitas kerja, maningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan 

usaha yang saling menguntungkan.  

Kegiatannya dilaksanakan dalam bentuk bantuan pemberian fasilitas ekonomi 

atau bantuan modal usaha yang disalurkan kepada fakir miskin dengan 

pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

 

(2) Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)-KUBE Sejahtera untuk 

memecahkan masalah/kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi 

Kube Fakir Miskin. 

 

(3) Rehabilitasi Sosial daerah kumuh (RSDK) untuk mendorong partisipasi warga 

adar peduli dan tetap memelihara budaya gotong royong serta kesetiakawanan 

social terhadap keluarga keluarga fakir miskin. 

 

(4) Santuanan hidup dan akses jaminan social merupakan kegiatan pemberian 

bantuan social kepada keluarga fakir miskin untuk memelihara taraf 

kesejahteraan sosialnya dalam jangka waktu sampai kegiatan usaha ekonomi 

produktif telah menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan hidup secara mandiri. 

(5) Pengembangan kemitraan social dalam penanggulangan  Kemiskinan untuk 

menumbuhkan jalinan kerja sama yang setara antara perseorangan, kelompok, 

organisasi (PT, Duania Usaha, LSM/Orsos/ Kalangan perbangkan) yang 

memiliki komitmen bekerja sama dalam mencapai tujuan penanggulangan 

kemiskinan. 

 

**) BPS-APE 2015 
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(6) Pengembangan Desa Miskin/Adopsi Desa Miskin yang bertumpu pada 

pendekatan pengembanagan masyarakat      ( community development)  

 

(7) Manajemen pelayanan kesejahteraan social fakir miskin untuk meningkatkan 

profesionalisme pelayanan kesejahteraan social bagi fakir miskin agar 

efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program bisa tercapai. 

 

Sasaran kegiatan program pemberdayaan fakir miskin diarahkan pada : (i) Keluarga 

fakir miskin yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata 

pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar serta tinggal 

di daerah hutan masyarakat, pedesaan/pertanian, suburban, perkotaan, 

pesisir/pantai, kepualuan terpencil, dan perbatasan antar Negara, dan (ii) ke;luarga 

fakir miskin yang mengalami penunurnan pendapatan dan kesejahteraanya secara 

sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, 

seperti korban bencana alam, korban bencana social/korban konflik social, terkena 

pemutusan hubungan kerja, dan masalah lainnya yang menyebabkan terhentinya 

penghasilan keluarga. 

 

3.1.3.2 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat. 

 

Dibidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan social (PSKS), selama 

lima tahun terakhir Dinas Sosial Kabupaten Bandung melalui seksi pemberdayaan 

kelembagaan social telah melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan social 

masyarakat yang merupakan infrastuktur pembangunan kesejahteraan social seperti 

Karang Taruna (KT), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial 

(ORSOS), Dunia Usaha dan kelompok-kelompok social masyarakat diantaranya 

wahana kesejahteraan social berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, 

usaha kecil l) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan 

UEP. 

Komponen kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial Masayarakat : 

(1) Pemantapan Program pemberdayaan Karang Taruna, Organisasi Sosial dan 

PSM. 

(2) Orientasi dan Seleksi Karang Taruna, Orsos dan PSM berprestasi. 

(3) Bantuan Stimuan untuk  Karang Taruna, Organissasi Sosial dan PSM. 

(4) Bimbingan Manajemen Organisasi Sosial. 

(5) Pengadaan Seragam Atribut PSM. 

(6) Jambore PSM 

(7) Penghargaan bagi Pembina Karang Taruna 
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3.1.3.3 Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial 

 

Pengelolaan dana kesejahteraan sosial yang berasal dari masyarakat dengan lebih 

baik, tertib, kuntabel, efisiensi dan efektif telah berhasil di kembangkan Kementerian 

Sosial. Pengelolaan tersebut dilakukan melalui suatu badan yang menyelenggarakan 

dana kesejahteraan sosial. 

Kementerian Sosial telah membentuk Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial; 

(BPDKS), untuk mengelola dana tersebut bertindak sebagai ketua pelaksana adalah 

Dirjen Banjamsos dengan Dirjektur Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber 

Dana Sosial (PPDS) sebagai sekretaris. 

Penetapan dana kesejahteraan sosial sebagai Dana Hibah Dalam Negeri melalui 

kesepakatan Kementerian Sosial melalui Dirjen Banjamsos dengan Departemen 

Keuangan dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-1237/MK.02/2009 

tanggal 8 Januari 2009. 

 

Penetapan Kriteraia PMKS peneraima bantuan sosial Daba Hibah Dalam Negeri 

harus memenuhi risiko sosial sehingga penyaluran dana sosial ini dapat dilaksanakan 

secara lebih selektif dan tepat sasaran.  

Penetapan Kriteraia PMKS peneraima bantuan sosial Daba Hibah Dalam Negeri 

harus memenuhi risiko sosial sehingga penyaluran dana sosial ini dapat dilaksanakan 

secara lebih selektif dan tepat sasaran.  

 

 

        Target Kinerja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2010-2015 mencakup penilaian atas 

hasil dan satuan hasil yang telah dicapai dari setiap indikator kinerja, yang diukur secara 

berkala dan di evaluasi pada tiap akhir tahun. Penilaian sasaran kinerja dihitung kumulatif 

secara lima tahun dan berakhir pada tahun 2015. 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas sosial Tahun 2015 dilakukan dengan 

cara menghitung antara target dengan realisasi  masing-masing indikator kinerja  sasaran.  

Berikut ini adalah indicator kinerja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2010-2015, adalah : 

 

2.3.1. Rata-rata Presentase Keluarga Fakir Miskin ( PMKS yang mampu  kemandirian 

Ekonomi ) :   

 

Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan  Tahun Anggaran  2015 

adalah sebanyak 5,57 %  atau sebesar 11.609 KFM dari total jumlah sebanyak 

208.462 KFM  
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Keberhasilan indicator ini ditandai dengan subjek penerima manfaat yaitu 

Keluarga Fakir Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi; dengan mendapat 

perlakuan kelompok usaha bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). 

 

Indokator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dijadikan ukuran idikator kinerja  Utama 

(IKU ) adalah sebagai berikut : 

 

1. Jumlah pendamping PKH yang memperoleh Bimbingan Teknis Sebanyak 568 

Orang  

2. Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)  yang memperoleh Bimbingan 

Sosisal Usaha Ekonomi Produktif  sebanyak 1.811 Orang. 

 

3. Jumlah Keluarga Fakir Miskin  yang mengikuti Bimbingan Sosial  pengadaan 

sarana dan prasarana sebanayak  9.230 KFM  

4. Jumlah Keluarga Fakir Miskin  yang memperoleh pelatihan keterampilan 

berusaha sebanyak 528 Orang . 

 

Grafik 1:   

Capaian Kinerja Dinas Sosial Pertahun dalam penanganan Keluarga Fakir 

Miskin (KFM) Tahun Anggaran 2011 - 2015 

 

data awal;  
 208.462 ;  

thn.2011;  
8.476 KFM / 4,07% 

thn.2012; 
 8.806 KFM ;/ 4,22 % 

thn.2013; 
 9.449 KFM; 4,53 % 

thn.2014; 
 10.409 KFM;/ 4,99% 

thn.2015;  
11.399 KFM ;/  5,5 % 

Rata-rata Keluarga Fakir Miskin (PMKS) mampu memiliki 
kemandirian ekonomi 

data awal

thn.2011

thn.2012

thn.2013

thn.2014

thn.2015
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Sumber : Data Olahan Dinas Sosial 2015 

 

2.3.2. Rata-rata presentase PMKS yang ditangani mampu menghadapai situasi kritis 

Capaian kinerja  sampai dengan  Tahun Anggaran  2015  pada indicator ini 

adalah sebesar  14,43 %  atau sebesar 3.864  dari total jumlah sebanyak 26.778  

 

Keberhasilan indicator ini ditandai dengan subjek penerima manfaat yaitu . 

KTK-PM, Korban Bencana dan Lanjut Usia Terlantar. 

 

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)  yang dijadikan ukuran idikator kinerja  Utama (IKU) 

adalah sebagai berikut : 

- Jumlah korban KTK-PMB yang memperoleh bimbingan psikososial, sebanyak 

753 Orang. 

- Jumlah jiwa korban bencana yang memperoleh bimbingan psikososial, 

sebanyak  989  Orang. 

- Jumlah Lanjut Usia terlantar yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, 

sebanyak 1.629 Orang ( Jaminan Sosial ). 

- Jumlah Lanjut Usia Potensial yang mengikuti Bimbingan social sebanyak 493 

Orang 
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Grafik 2 :   

Capaian Kinerja Dinas Sosial Pertahun dalam penanganan Lanjut Usia Terlantar dan 

Lanjut Usia Potensial Tahun Anggaran 2011 - 2015 

 

Sumber : Data Olahan Dinas Sosial 2015 

 

2.3.3. Rata-rata Anak yang ditangani mampu menjalani kesejahteraan Sosial yang 

harmoni  

Capaian kinerja  sampai dengan  Tahun Anggaran  2015  pada indicator ini 

adalah sebesar  10,26 %  atau sebesar 2.152 orang  dari total jumlah sebanyak 

20.970 anak dengan keterlantaran  

Keberhasilan indicator ini ditandai dengan subjek penerima manfaat yaitu . 

Anak Terlantar, Orang Tua dari Balita Terlantar. 

Indikator kinerja kunci /Kegiatan ( IKK) yang dijadikan ukuran keberhasilan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut : 

- Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh bimbingan social sebanyak 542 orang.  

- Jumlah orang tua anak terlantar yang mengikuti kegiatan parenting skill sebanyak 

1.610 orang. 

  

data awal;  
28778 

thn.2011; 
 444; = 1% 

thn.2012; 
 684 = 2% 

thn.2013; 
 1666; = 4% 

thn.2014; 
 2601 = 7% 

thn.2015;  
4866 = 12% 

Rata-rata prosentase PMKS yang mampu menghadapi situasi 
Kritis 

data awal

thn.2011

thn.2012

thn.2013

thn.2014

thn.2015
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Grafik 3 :  

Capaian Kinerja Dinas Sosial Pertahun dalam penanganan Anak Terlantar dan Orang 

Tua Bayi Terlantar Tahun Anggaran 2011 - 2015 

 

Sumber : Data Olahan Dinas Sosial 2015 

 

2.3.4 Rata-rata PMKS disabilitas yang berfungsi secara fisik 

Capaian kinerja  sampai dengan  Tahun Anggaran  2015  pada indicator ini 

adalah sebesar  39,45  %  atau sebesar 2.301 orang  dari total jumlah sebanyak 

5.832 Penyandang Cacat  

Keberhasilan indicator ini ditandai dengan subjek penerima manfaat yaitu . 

Penyandang cacat 

Indikator kinerja kegiatan/Kegiatan ( IKK) yang dijadikan ukuran keberhasilan IKP 

adalah sebagai berikut : 

- Jumlah Penyandang cacat yang mengikuti pelatihan keterampilan sebanyak 

465 orang. 

- Jumlah Penyandang cacat yang memperoleh Bimbingan social, alat bantu, 

dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak dengan kecacatan berat 

sebanyak 1.411 orang. 

  

data awal;  
20970;  

thn.2011 
; 444 =  2% 

thn.2012; 
 684; = 3% 

thn.2013; 
 952 =  3% 

thn.2014;  
1467; = 5% 

thn.2015; 
 2301 =  9% 

Rata-rata prosentase PMKS yang mampu menjalani 
kesejahteraan sosial yang harmoni 

data awal

thn.2011

thn.2012

thn.2013

thn.2014

thn.2015
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Grafik 4 :  

 Capaian Kinerja Dinas Sosial Pertahun dalam penangan Penyandang Cacat 

Tahun Anggaran 2011 - 2015 

 

Sumber : Data Olahan Dinas Sosial 2015 

 

2.3.5. Rata-rata PMKS yang mampu berintegrasi sosial : 

Capaian kinerja  sampai dengan  Tahun Anggaran  2015  pada indicator ini 

adalah sebesar  70,71  %  atau sebesar 1.043 orang  dari total jumlah sebanyak 

1.475  Tuna Sosial 

Keberhasilan indicator ini ditandai dengan subjek penerima manfaat yaitu . 

Eks. Napi, Eks. Napza, Eks.PSK, Gelandang dan Pengemis. 

Indikator kinerja kegiatan/Kegiatan ( IKK) yang dijadikan ukuran keberhasilan IKU 

adalah sebagai berikut : 

- Jumlah Tuna Sosial yang mengikuti Kegiatan KIE Konseling dan Psikosocial  

sebanyak 543 orang. 

- Jumlah Tunsol yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan 

Berusaha Sebanyak 500 orang. 

 

  

data awal 
; 5832;  thn.2011 

; 151; = 1% thn.2012;  
461;= 4% 

thn.2013; 
 851; = 8% 

thn.2014; 
 1386; = 13% 

thn.2015;  
2301; = 21% 

Rata-rata PMKS disabilitas yang berfungsi 
secara fisik 

data awal

thn.2011

thn.2012

thn.2013

thn.2014

thn.2015
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Grafik 5 :   

Capaian Kinerja Dinas Sosial Pertahun dalam penangan Eks. Penyakit  

Masyarakat dan Tuna Sosial  Tahun Anggaran 2011 - 2015 

 

Sumber : Data Olahan Dinas Sosial 2015 

 

2.3.6  Pesentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melanyani PMKS 

Capaian kinerja  sampai dengan  Tahun Anggaran  2015  pada indicator 

ini adalah sebesar  76  %  atau sebesar 190  dari jumlah keselurahunan 

sebanyak 250 Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Keberhasilan indicator ini ditandai dengan subjek Meningkatnya Partisipasi 

Masyarakat dan Kemitraan Dunia Usaha dalam menyelenggarakan 

Kesejahteraan Sosial 

Indikator kinerja kegiatan/Kegiatan ( IKK) yang dijadikan ukuran keberhasilan 

IKU adalah sebagai berikut 

- Jumlah Tenaga Pelatih dan pendidik yang mengikuti peningkatan 

keterampilan sebesar 190 orang 

 

  

data awal;  
1475;  

thn.2011;  
160; = 4% thn.2012; 

 310; = 7% 

thn.2013; 
 505; = 12% 

thn.2014; 
 743 =  17% 

thn.2015; 
 1043;= 25% 

Rata-rata PMKS yang mapu berintegrasi sosial 

data awal
thn.2011
thn.2012
thn.2013
thn.2014
thn.2015
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Grafik 6 :  

 Capaian Kinerja Dinas Sosial Pertahun dalam pemberdayaan lembaga 

Kesejahteraaan Sosial Tahun Anggaran 2011 - 2015 

 

Sumber : Data Olahan Dinas Sosial 2015 

 

2.3.7 Persentase PMKS warga masyarakat yang menjadi tenaga kesejahteraan 

social masyarakat dan kalangan dunia usaha yang berperan dalam 

pembangunan bidang kesejahteraan social  
 

  

Capaian kinerja  sampai dengan  Tahun Anggaran  2015  pada 

indicator ini adalah sebesar  28.06  %  atau sebanyak  3.547 PSKS dari umlah 

keseluruhan sebanyak 12.639 PSKS . 

 

Keberhasilan indicator ini ditandai dengan subjek Meningkatnya 

Partisipasi Masyarakat dan Kemitraan Dunia Usaha dalam menyelenggarakan 

Kesejahteraan Sosial 

 

Indikator kinerja kegiatan/Kegiatan ( IKK) yang dijadikan ukuran 

keberhasilan IKU adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan Peran Aktif masyarakat dan Dunia Usaha, melalui kegiatan 

Bimbingan Sosial Penyelenggaraan PUB dan UGB sebanyak 329 Orang 

data awal 
; 250;  

thn.2011;  
85 =  9% 

thn.2012; 
 110 = 12% 

thn.2013;  
135 =  14% 

thn.2014; 
 165 =  18% 

thn.2015; 
 190 = 20% 

Prosentasi Lembaga Kesos yang melayani PMKS 

data awal

thn.2011

thn.2012

thn.2013

thn.2014

thn.2015
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2. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Masyarakat, yang berpartisipasi 

dalam Usaha Kesejahteraan Sosial sebanyak 1.804 Orang  

3. Jumlah PSKS yang mengikuti Sosialisasi Undang-undang tentang Kemiskinan 

sebanyak 1.414 Orang 

 

Grafik  7 :   

Capaian Kinerja Dinas Sosial Pertahun dalam pemberdayaan Peran Aktif masyarakat 

dan Dunia Usaha Tahun Anggaran 2011 - 2015 

 

Sumber : Data Olahan Dinas Sosial 2015 
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Dari tabel diatas dapat di interprestasi sebagai berikut : 

Antara target renstra dengan capaian realisasi tidak mengalami kesejangan, seluruh 

indikikator kinerja dapat tercapai; adapun paktor-paktor keberhasilan adalah : 

1. Tersedianya data yang akurat. 

2. Meningkatnya aspirasi kewilayahan . 

3. Adanya Regulasi mengenai standar layanan minimum.  
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Tabel dibawah ini adalah menggambarkan anggaran dan realisasi anggran pelayanan Dinas Sosial  

                                                                                                Tabel IV C. 3 

 

                Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial 

       Kabupaten Bandung 

Indikator Kinerja Sesuai Tugas 

Fungsi SKPD 

Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio Antara Realisasi dan Anggaran  Pada Tahun Ke- Rata-rata 

Pertumbuhan 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi 

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

A. Pemberdayaan                                   

Jumlah pendamping PKH yang 

memperoleh Bimbingan Teknis.  ( 

Orang) 

120.000.000 406.000.000 794.573.000 234.100.000 400.000.000 120.000.000 382.898.950 781.722.050 234.100.000 400.000.000 - 23.101.050 12.850.950 - -   

Jumlah KFM yang memperoleh 

BIMSOS KUBE. (Orang) 

120.000.000 100.000.000 399.449.000 975.000.000 1.080.000.000 120.000.000 98.622.000 396.525.700 975.000.000 1.080.000.000 - 1.378.000 2.923.300 - -   

Jumlah KFM yang memperoleh 

BIMSOS KUBE. (Orang) 

74.250.000 383.000.000 392.560.000 1.600.000.000 1.890.000.000 73.313.000 376.684.000 387.461.650 1.600.000.000 1.890.000.000 937.000 6.316.000 5.098.350 - -   

Jumlah KFM yang memperoleh 

pelatihan keterampilan berusaha. 

(Orang) 

123.394.500 240.000.000 680.600.000 - 250.000.000 113.970.900 238.772.300 667.136.500 - 250.000.000 9.423.600 1.227.700 13.463.500 #VALUE! -   

Jumlah masyarakat yang 

mengikuti sosialisasi PUB dan 

UGB. ( Lembaga) 

23.400.000 40.500.000 639.600.000 75.000.000 90.000.000 23.400.000 39.635.000 62.965.000 75.000.000 90.000.000 - 865.000 576.635.000 - -   

Jumlah PSKS Masyarakat yang 

memperoleh bimbingan capacity 

building .  (Orang) 

207.870.000 647.892.000 447.020.000 600.000.000 1.212.000.000 207.870.000 620.819.100 428.082.200 600.000.000 1.212.000.000 - 27.072.900 18.937.800 - -   

Jumlah Tokoh Masyarakat/ 

pemangku kepentingan/Aparat 

Desa yang mengikuti kegiatan 

sosialisasi . (Orang) 

226.950.500 163.460.000 453.500.000 160.000.000 600.000.000 222.357.300 147.760.000 375.742.000 160.000.000 600.000.000 4.593.200 15.700.000 77.758.000 - -   

Jumlah dokumen Prodeting 

penyelenggaraan KESSOS. 

(Dokumen) 

101.441.250 147.220.000 256.236.535 390.000.000 400.000.000 78.900.000 146.985.000 238.348.500 390.000.000 400.000.000 22.541.250 235.000 17.888.035 - -   

Jumlah data yang terupdate. 

(.Dokumen) 

- 162.580.500 540.000.000 200.000.000 350.000.000 - 161.730.500 519.437.900 200.000.000 350.000.000 - 850.000 20.562.100 - -   

Jumlah siswa / masyarakat yang 

mengikuti kegiatan pelestarian 

nilai-nilai kepahlawanan. (.Orang) 

- 145.000.000 534.025.000 300.000.000 500.000.000 - 143.578.000 522.180.000 300.000.000 500.000.000 - 1.422.000 11.845.000 - -   
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Jumlah Masyarakat Yang 

mengikutiPendidikan dan 

Pelatihan manajemen KESOS. 

(Orang) 

- 54.000.000 65.200.000 200.000.000 420.000.000 - 52.755.000 65.030.000 200.000.000 420.000.000 - 1.245.000 170.000 - -   

Jumlah panti jompo yang direhab 

. (.Unit)) 

-     -     - - - - -   

Jumlah lembaga sosial yang 

memperoleh pelatihan. (Orsos)  

79.425.000 81.000.000 62.500.000 51.000.000 125.000.000 77.296.000 78.575.000 62.300.000 51.000.000 125.000.000 2.129.000 2.425.000 200.000 - -   

B. Rehabilitasi Sosial           - - - - -   

Jumlah Tuna Sosial yang 

memperoleh bimbingan sosia. ( 

Orang) 

15.180.000 92.860.000 144.000.000 162.000.000 405.500.000 15.180.000 92.760.000 141.184.000 162.000.000 405.500.000 - 100.000 2.816.000 - -   

Jumlah anak terlantar yang 

memperoleh pelatihan 

keterampilan. (Anak ) 

136.294.000 91.800.000 56.550.000 87.500.000 150.000.000 135.419 90.822.000 53.430.000 87.500.000 150.000.000 136.158.581 978.000 3.120.000 - -   

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang 

memperoleh kebutuhan dasar 

pangan maupun sandang. 

(Lansia) 

57.375.000 358.735.000 593.649.991 900.000.000 1.150.000.000 57.375.000 356.956.700 590.592.000 900.000.000 1.150.000.000 - 1.778.300 3.057.991 - -   

Jumlah Lanjut Usia Potensial yang 

memperoleh Bimbingan sosial. 

(Lansia Potensial) 

34.425.000 - 242.500.000 270.000.000 405.000.000 22.496.000 - 242.295.000 270.000.000 405.000.000 11.929.000 - 205.000 - -   

Jumlah penyandang Cacat yang 

memperoleh latihan 

keterampilan . (Orang) 

13.200.000 80.000.000 115.000.000 210.000.000 500.000.000 11.200.000 78.238.000 115.000.000 210.000.000 500.000.000 2.000.000 1.762.000 - - -   

Jumlah penyandang cacat yang 

memperoleh bimbingan sosial. 

(Orang) 

86.070.000 96.810.000 518.130.000 1.000.000.000 1.417.500.000 85.350.000 92.230.000 509.158.320 1.000.000.000 1.417.500.000 720.000 4.580.000 8.971.680 - -   

Jumlah kader RBM yang 

memperoleh Bimbingan Teknis . 

(RBM) 

78.194.500 102.600.000 80.000.000 70.000.000 240.000.000 77.990.500 93.215.000 74.500.000 70.000.000 240.000.000 204.000 9.385.000 5.500.000 - -   

C. Perlindungan Sosial           - - - - -   

Jumlah korban KTKPMB yang 

memperoleh bimbingan 

psikososial. (Orang) 

57.375.000 127.360.000 92.760.000 540.000.000 1.080.000.000 55.107.000 127.126.250 91.675.155 540.000.000 1.080.000.000 2.268.000 233.750 1.084.845 - -   

Jumlah jiwa korban bencana yang 

memperoleh bimbingan.  (Jiwa) 

- 511.675.000 312.204.433 470.000.000 720.000.000 - 509.659.300 308.668.000 470.000.000 720.000.000 - 2.015.700 3.536.433 - -   

Jumlah janda PKPRI yang 

memperoleh pemenuhan 

kebutuhan dasar (Orang) 

44.500.000 110.000.000 69.289.500 172.000.000 - 44.500.000 109.577.250 68.690.000 172.000.000 - - 422.750 599.500 - -   
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Jumlah anak terlantar yang 

memperoleh bimbingan sosial 

penelusuran bakat dan minat. 

(Anak ) 

107.100.000 72.000.000 255.000.000 300.000.000 405.000.000 102.724.635 71.922.900 242.504.500 300.000.000 405.000.000 4.375.365 77.100 12.495.500 - -   

Jumlah tenaga pendamping anak 

terlantar yang memperoleh 

bimbingan teknis . (Anak 

Terlantar) 

65.025.000 45.000.000 60.000.000 37.500.000 200.000.000 62.489.535 45.000.000 60.000.000 37.500.000 200.000.000 2.535.465 - - - -   

Terbinanya anak terlantar dan 

keterampilan berusaha dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

(Anak ) 

- 190.965.000 140.000.000 750.000.000 1.350.000.000 - 190.695.000 138.843.500 750.000.000 1.350.000.000 - 270.000 1.156.500 - -   

                                                  

-  

                         

-  

                         

-  

                          

-  

                         

-  
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2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan SKPD 

 

Adapun mengenai “faktor-faktor” internal yang berpengaruh 

berdasarkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) Dinas Sosial dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Kekuatan (Strengths) : 

a. Adanya struktur organisasi dan tata kerja serta Tupoksi yang jelas. 

b. Tersedianya kualitas SDM yang memadai sebanyak 47 orang. 

c. Diterapkannya sendi-sendi pelayanan di lingkungan Dinas secara 

konsekuen. 

 

Kelemahan (Weakness) : 

a. Kualitas SDM yang ada belum sesuai dengan kualifikasi. 

b. Volume, Sarana, Prasarana (komputer , kendaraan dinas dan lain-

lain) yang tersedia belum mencukupi untuk mendukung kegiatan 

pelayanan. 

c. Alokasi dana yang belum memadai dibandingkan dengan volume dan 

jenis pelayanan yang harus dilaksanakan. 

 

Sedangkan “faktor-faktor Eksternal” yang berpengaruh 

berdasarkan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) adalah sebagai 

berikut : 

Peluang (Opportunities) : 

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memperkuat 

operasionalisasi pelaksanaan tugas. 

2. Jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang besar merupakan 

potensi 

3. Adanya dukungan dari pimpinan/Bupati. 
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Tantangan (Threats) : 

a. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. 

b. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/unit kerja terkait. 

 

2.5  Analisis Strategi 

 

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal (ALI) berupa 

kekuatan dan kelemahan serta analisis lingkungan eksternal (ALE) 

berupa peluang dan ancaman yang kemungkinan timbul, maka 

disusunlah strategi-strategi yang diperlukan dengan memanfaatkan 

semua kekuatan dan peluang yang ada untuk mengatasi berbagai 

kemungkinan tersebut yaitu dengan melalui analisis strategi. 

 

Hasil analisis strategi dapat dikemukan dalam bentuk interaksi 

faktor antara faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut : 

 

1. Strategi Strengths Opportunities (Offensive Strategy) atau 

Strategi S-O 

Strategi S-O adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang. 

Adapun strategi yang termasuk dalam strategi S-O adalah : 

a.  Mendayagunakan Strategi Organisasi dan Tupoksi Dinas 

dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang 

ada; 

b. Meningkatkan budaya kerja secara konsekuen dengan 

memanfaatkan dukungan dari pimpinan/Bupati; 

 

2. Strategi Strengths – Threats (Diversifikasi Strategy) atau Strategi 

S-T 

Strategi S-T adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk 

mengatasi ancaman. 

Adapun strategi yang termasuk dalam strategi S-T adalah : 
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a. Mendayagunakan SOTK  dan tata kerja Dinas untuk 

mengoptimalkan koordinasi dengan instansi/unit kerja lainnya; 

b. Mengoptimalkan penerapan sendi-sendi pelayanan di lingkungan 

Dinas unutk menegakkan senksi yang tegas bagi pelanggar 

ketentuan; 

c. Mendayagunakan lokasi kantor yang strategis dan mudah 

dijangkau untuk mengatasi rendahnya tingkat kesadaran hukkum 

masyarakat; 

 

3. Strategi Weakness–Opportunities (Turn Arround Strategy) atau 

Strategi W-O 

Strategi W-O adalah strategi yang meminimalkan kelemahan 

untuk memanfaatkan peluang. 

 

Adapun strategi yang termasuk dalam strategi W-O adalah : 

a. Meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan memanfaatkan 

peraturan perundangan yang dapat memperkuat operasionalisasi 

pelaksanaan tugas; 

b. Atasi kurangnya volume, sarana dan prasarana dengan 

memanfaatkan dukungan dari Bupati; 

 

4. Strategi Weakness – Threats (Deffensive Strategy) atau Strategi W-T 

Strategi W-T adalah strategi yang memininalkan kelemahan 

untuk menghindari ancaman. 

Adapun strategi yang termasuk dalam strategi W-T adalah : 

a. Meningkatkan kualitas SDM yang ada untuk mengatasi rendahnya 

tingkat kesadaran hukum yang ada; 

b. Mengoptimalkan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk 

mengatasi kurangnya sarana dan prasarana serta dana yang 

belum memadai 
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2.6 Faktor-faktor Kunci keberhasilan 

 

Dari sejumlah strategi sebagaimana tersebut di atas, maka faktor-

faktor kunci keberhasilan Dinas Sosial dalam mewujudkan visi dan 

misinya sesuai dengan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, 

kelemahan, dan ancaman adalah sebagai berikut : 

 

1. Penerapan sendi-sendi pelayanan di lingkungan Dinas meningkatkan 

efisiensi kerja sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik; 

2. Sumber daya manusia yang mempunyai dedikasi dan intergrasi yang 

tinggi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya; 

3. Adanya dukungan dari Bupati/Pimpinan terhadap setiap program 

kegiatan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat; 

4. Optimalisasi sarana dan prasarana serta sumber dana yang ada 

dengan memperhatikan skala proiritas kegiatan; 

5. Kejelasan kewenangan Dinas sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi 

Dinas Daerah Kabupaten Bandung; 
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BAB III 

 

ISUE-ISUE STRATEGIS BERDASARKAN  

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 

 

3.1. Indentifikasi Permasalahan Bedasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial  

Salah satu tantangan yang dihadapi Kabupaten Bandung sebagai akibat dari 

dinamika pertumbuhan wilayah yaitu timbulnya persoalan kesejahteraan sosial. Tingginya 

penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang 

berakar dari berbagai aspek pembangunan. Tingkat pengangguran yang tinggi akibat 

rendahnya tingkat pendidikan penduduk serta tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah 

merupakan dua aspek yang berkorelasi erat terhadap timbulnya persoalan kesejahteraan 

sosial. Dalam konteks Kabupaten Bandung, pada dasarnya permasalahan dari tingginya 

jumlah penyandang kesejahteraan sosial diakibatkan karena belum terpadunya penanganan 

PMKS oleh SKPD – SKPD yang terkait dengan persoalan kesejahteraan sosial. 

Data yang tersedia secara Nasional, mengemukakan sedikitnya ada empat masalah 

Kesejahteraan Sosal yang dapat di urai yang terkait dengan problema kemiskinan (powerty); 

yaitu kefakirmiskinan, kecacatan, keterlantaran, dan ketidak layakan hunian. 

Kementerian Sosial merumuskan PMKS kedalam 22 jenis yaitu:  

1. Anak (Balita Terlantar, Anak Terlantar,Anak jalanan, Anak Dengan Kecacatan); 

2. Wanita (Wanita Rawan Sosial Ekonomi-WRSE,Korban Tindak Kekerasan, Wanita 

Terlantar dan KTK). 

3. Lanjut Usia (Wanita Lanjut Usia terlantar dan KTK). 

4. Keluarga (Keluarga fakir miskin dan berumah tidak layak huni, keluarga bermasalah 

social psikologis) 

5. Tuna Sosial ( Tuna Sosial, Pengemis, Gelandangan) 

6. Korban Penyalahgunaan NAPZA. 

7. Penyandang Cacat (Penyandang Cacat, dan Penyandang cacat karena penyakit kronis) 

8. Masyarakat (Masyarakat tinggal diwilayah rawan bencana dan KAT). 

9. Korban Bencana ( Alam atau Sosial) 

10. Penyandang HIV/AIDS dan, 

11. Pekerja Migran Terlantar. 
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Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga meliputi program-program yang 

berkaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan PSKS dalam peningkatan usaha 

kesaejahteraan social dan penanganan PMKS. PSKS yang dirumuskan oleh Kementerian 

Sosial meliputi : 

1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) 

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 

3. Organisasi Sosial (ORSOS) 

4. Karang Taruna, 

5. Dunia Usaha 

6. WKBSM 

7. Wanita Penggerak Kesejahteraan Sosial (WPKS) dan 

8. Pekerja Sosial Profesional. 

 

Dalam perkembangan terakhir Kementerian Sosial melalui Peraturan Menteri 

Sosial Nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan 

Sosial, mengubah PSKS menjadi 12 jenis. 

 

Perkembangan potensi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, seperti 

kesetiakawanan social, kegotong royongan, keswadayaan masyarakat dan kelembagaan-

kelembagaan social/ organisasi social, perlu diperkuat dan difasilitasi oleh pemerintah 

melalui Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di Daerah, agar ketahanan social masyarakat 

tetap terpelihara. 

. 

Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang 

memiliki luas wilayah 176.238,67 Ha dengan 31 Kecamatan. Dengan ibu kota Kabupaten 

terletak di Kecamatan Soreang. 

 

Secara demografi, menurut Buku Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2005-2025 menunjukan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bandung 

pada tahun 2010 berjumah 3.215.548 jiwa, dengan sex ratio 103,91. Hal ini berarti untuk 

setiap100 penduduk perempuan pada tahun 2010 di Kabupaten Bandung terdapat 104 

penduduk lki-laki. Tingkat Kepadatan penduduk Kabupaten Bandung mencapai + 19 

jiwa/hektar. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah 

penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 64,89 %, jumlah penduduk 

kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 31,17 % dan jumlah penduduk kelompok 

umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 3,94 %.  
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Dari hal tersebut diatas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (dependency 

ratio) mencapai 54,10 artinya pada setiap 100 penduduk produktif harus menanggung 54 

penduduk tidak produktif.  

 

Secara rinci penyebaran penduduk di 31 Kecamatan, dengan kecamatan terpadat adalah 

Kecamatan Margahayu 129 orang, Kecamatan Dayeuhkolot 105 orang, Kecamatan 

Margaasih 82 orang, sedang tingkat kepadatan yang terkecil adalah di Kecamatan 

rancabali, Pasir Jambu, dan Kertasari masing-masing 4 orang. Untuk lebih jelasnya 

sebagaimana dapat dilihat pada table berikut : 

 

No Kecamatan 

Jumlah Penduduk 
Luas 

Wilayah Kepadatan 
Penduduk 
(Jiwa/Ha) Laki-laki Perempuan 

Jumlah 

Penduduk 
(Ha) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ciwidey 39.328 38.347 77.675 4.846,92 16 

2 Rancabali 25.338 25.333 50.671 14.837,00 3 

3 Pasirjambu 43.557 41.737 85.294 23.957,64 4 

4 Cimaung 39.889 38.818 78.708 5.500,02 14 

5 Pangalengan 74.517 73.836 148.353 19.540,93 8 

6 Kertasari 35.156 34.637 69.793 15.207,36 5 

7 Pacet 55.789 52.298 109.084 9.193,96 12 

8 Ibun 41.566 40.333 81.900 5.456,51 15 

9 Paseh 66.280 63.707 129.987 5.102,90 25 

10 Cikancung 46.413 44.737 91.150 4.013,63 23 

11 Cicalengka 59.768 58.391 118.160 3.599,23 33 

12 Nagreg 26.676 25.589 52.265 4.930,29 11 

13 Rancaekek 89.874 91.010 180.884 4.524,83 40 

14 Majalaya 83.101 79.429 162.531 2.536,46 64 

15 Solokanjeruk 42.005 41.289 83.291 2.400,66 35 

16 Ciparay 82.950 80.247 163.197 4.617,54 35 

17 Baleendah 130.587 125.984 256.570 4.155,54 62 

18 Arjasari 49.678 48.685 98.363 6.497,79 15 

19 Banjaran 63.363 60.870 124.233 4.291,79 29 

20 Cangkuang 37.585 36.364 73.946 2.461,06 30 

21 Pameungpeuk 38.827 37.311 76.138 1.462,32 52 

22 Katapang 63.472 61.791 125.263 1.572,46 80 

23 Soreang 58.621 56.253 114.873 2.550,68 45 

24 Kutawaringin 50.576 48.191 98.767 4.730,26 21 

25 Margaasih 76.706 74.265 150.971 1.834,49 82 

26 Margahayu 64.554 63.739 128.293 1.054,33 122 

27 Dayeuhkolot 60.753 58.492 119.245 1.102,91 108 

28 Bojongsoang 61.952 59.333 121.285 3.157,57 38 

29 Cileunyi 98.690 96.694 195.384 3.157,57 62 

30 Cilengkrang 26.534 25.825 52.359 3.011,94 17 

31 Cimenyan 58.761 56.715 115.475 5.308,33 22 

Total 1.792.864 1.741.247 3.534.111 176.238,67 20 
Sumber : BPS Kab. Bandung, Survei APS 2015 
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Permasalahan Kesejahteraan Sosial 

Secara Geografis Kabupaten Bandung ini merupakan wilayah rawan bencana 

dan rentan terhadap permasalahan kesejahteraan social. Populasi PMKS yang terdata 

oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung tahun 2015 mencapai 136.738 PMKS atau 3,86 

% dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Jumlah ini mengalami peningkatan pada 

tahun 2014 menjadi 131.091, yang tercakup di dalam 22 jenis PMKS . 

 

a. Keluarga Fakir Miskin 

       Secara umum angka kemiskinan dikabupaten bandung relative tinggi terutama 

di kecamatan-kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten. Data  dari Dinas Sosial 

Kabupaten Bandung menunjukan bahwa jumlah keluarga fakir miskin pada tahun 

2014 adalah 8.130 keluarga, kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi  9.414 

keluarga, jumlah tersebut termasuk didalamnya Wanita Rawan Sosisl Ekonomi ( 

WRSE) . 

 

b. Orang dengan Kecacatan/Disabilitas 

       Jumlah orang dengan kecacatan/disabilitas di Kabupaten Bandung 

menunjukan angka yang signifikan. Estimasi jumlah orang dengan kecacatan di 

Kabupaten Bandung  sekitar 6.377 orang. Sementara capaian target tahun 2015 

baru mencapai 2.301 dari target seharusnya 5.832  

 

c. Perempuan dan Anak ( Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga) 

Jumlah Kejadian KTK (Korban Tindak Kekerasan ) yang dilaporkan di 

Kabupaten Bandung mengalmi peningkatan dari tahun 2014  berjumlah 67 KTK  

menjadi 73 KTK pada tahun 2015. Berati rasio KTK  mencapai 0,05 % pada tahun 

2014 dan 0,05 % pada tahun 2015.  

 Jumlah ini perlu diwaspadai mengingat korban KDRT cenderung tidak melaporkan 

kejadian kepada pihak berwajib. Hal ini disebabkan masih adanya nilai menjaga 

kerahasian rumah tangga. Karenanya perlu upaya rehabilitasi yang dapat 

menjangkau para korban KDRT yang sesungguhnya.  

 

d. Bencana Alam 

       Bencana Banjir dan longsor adalah kasus yang sering terjadi setiap tahun di 

Kabupaten Bandung, sehingga Kabupaten Bandung tergolong wilayah rawan 

Bencana. Morfologi wilayah Kabupaten Bandung terdiri atas : Wilayah datar/landai, 

perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lereng antara 0-8 %, 8-15 % 

diatas 45 %. Kondisi alam tersebut menyebabkan Kabupaten Bandung rentan 

bencana alam, baik berupa longsor, erosi, banjir dan sebagainya. 
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Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan, terutama dalam 

pemanfaatan lahan untuk pertanian didaerah perbukitan dengan kemiringan 

tertentu serta alih fungsi lahan (dari hutan menjadi lahan pertanian menyebabkan 

terjadinya pergerakan tanah(longsor), erosi, dan sedimentasi serta bertambahnya 

lahan kritis di Kabupaten Bandung. Tingginya alih fungsi dari pertanian menjadi 

pemukiman juga menyebabkan terganggunya system jaringan irigasi dan drainase. 

Dampak perubahan guna lahan yang terjadi di Kabupaten Bandung adalah 

timbulnya genangan dan kejadian banjir dibeberapa titik terutama wilayah 

pemukiman seperti banjir di Cieunteung-Baleendah, Dayeuhkolot serta jalan 

terusan kopo. Dibeberapa tempat terutama daerah perkotaan di Kabupaten 

Bandung, saluran irigasi berubah fungsi menjadi saluran drainase. 

 

Kondisi lingkungan yang kurang baik di daerah hulu, terutama terkait fungsi 

resapan air, menyebabkan sedimentasi dan banjir di daerah hilir. Hal tersebut 

diperparah dengan makin tingginya tingkat alih fungsi lahan menjadi permukiman 

serta perilaku masyrakat dalam menjaga lingkungan ( terutama terkait dengan 

pengelolaan sampah). 

 

e. Korban Bencana 

Korban Bencana termasuk didalamnya korban bencana alam, non alam dan 

social menyebabkan keluarga yang memiliki masalah psikososial semakin besar, 

disamping KTK dan Pekerja migran. Secara keseluruhan yang terdata oleh Dinas 

Sosial Kabupaten Bandung berjumah 75.213 orang. Namun mereka yang 

mendapat program pemberdayaan hanya sekitar 567 orang. 

 

f. Permasalahan Anak 

 

Permasalahanm anak terbagi dalam cluster anak terlantar, anak jalan, anak 

yang membutuhkan perlindungan khusus,, anak yang berhadapan dengan hokum 

dan anak dengan kecacatan/disabilitas. Jumlah pemasalahan anak yang terdata 

oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung pada tahun 2015 sebanyak 22.671 anak. 

Capaian target untuk mengatasi masalah anak sampai dengan tahun 2015 baru 

mencapai 2.152  anak. 

 

Permasalahan anak bukan hanya anak saja tetapi juga berkaitan dengan 

pola asuh keluarga. Untuk itu program anak juga perlu di sentuh tentang 

penguatan keluarganya. 
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g. Lanjut Usia 

Data Dinas Sosial Kabupaten Bandung menunjukan bahwa lanjut usia di 

Kabupaten Bandung berjumlah 18.135 orang. Capaian target penanganan sampai 

tahun 2015 atau kewajiban Negara untuk membantu lanjut usia baru mencapai 745 

orang. Program yang sudah dilakukan diantaranya adalah bantuan social untuk 

pemenuhan kebutuhan dasar. 

 

h. Penyandang Penyakit Sosial 

Penyandang penyakit social terdiri dari Tuna Susila, Pengemis, 

Gelandangan, Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan, Korban 

Penanggulangan Narkoba (NAPZA) dan HIV/AIDS. Jumlah yang terdata secara 

keseluruhan mencapai 1.160 Orang. Penyandang Masalah tersebut memerlukan 

penanganan rehabilitasi social, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas-tugas 

kehidupannya di masyarakat. Namun demikian Dinas Sosial pada tahun 2015 baru 

dapat melakukan upaya pembinaan dan rehabilitasi sebanyak 300 orang, sehingga 

masih terdapat orang yang belum ditangani. 

 

Akses Pelayanan Sosial Dasar  

Salah satu permasalahan kesejahteraan social selain pemenuhan hak dasar 

kelompok rentan adalah permasalahan akses terhadap pelayanan social dasar 

yaitu pelayanan pendidikan, kesehatan  maupun rehabilitasi social. 

 

 

Potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial 

Penyelenggaraan kesdejahteraan social di Kabupaten Bandung juga 

melibatkan peran seryta masyarakat baik yang deilakukan secara perorangan, 

keluarga, kelompok/komunitas dan organisasi masyarakat. Hal ini dilakukan demi 

terselenggaranya kesejahteraan social terarah, terpadu dan berkelanjutan. PSKS 

yang ada dikabupaten Bandung pada tahun 2015 mencapai 5.467 PSKS tercakup 

dalam 13 jenis PSKS. 

 

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) merupakan wujud partisipasi 

masyarakat dalam usaha kesdejahteraan social masyarakat dapat 

menggambarkan kapasitas daerah dalam pembangunan kesejahteraan social di 

daerah. 

Jumlah LKS di Kabupaten Bandung pada tahun 2012 sebanyak 215 LKS, terdiri 

darei 103 LKS yang tidak aktif dan aktif 12 LKS  
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Program-program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 

 

Untuk mengani 136.738 PMKS, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui 

Dinas Sosial Kabupaten bandung telah menyelenggarakan program-progbram 

Kesejahteraan Sosial. Program-prohgram tersebut ada dalam 4 katagori yaitu 

pelaksanaan Program/ Kegiatan Bidang Sosia, Penyediaan Sarana prasarana 

social, Penanggulangan korban bencana, pelaksanaan dan pengembangan 

jaminan sopsial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak 

potensial.  

 

Pemerintah sebagai aktor kunci dalam pembangunan wilayah memiliki 

tanggung jawab besar dalam upaya pengentasan permasalahan kesejahteraan 

sosial. Dalam konteks kabupaten Bandung , tingginya jumlah penyandang 

kesehateraan sosial diakibatkan oleh tidak seimbangnya antara peningkatan 

jumlah penyandang kesejahteraan sosial dengan kemampuan pemerintah daerah 

dalam aspek penanganan. Mengacu pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung, 

pada tahun 2014, baru sekitar 18,66 % penyandang kesejahteraan sosial fakir 

miskin yang dapat ditangani pemerintah. Sedangkan untuk penyandang 

kesejahteraan sosial anak terlantar, persentase penanganan oleh pemerintah 

pada tahun yang sama yaitu baru sebesar 7,43 %. 

 

Kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta melalui program 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu alternatif bagi 

penyediaan dan pengelolaan sarana penanganan kesejahteraan sosial. Meskipun 

demikin, pada kondisi eksisting di Kabupaten Bandung, kerjasama antara 

pemerintah daerah dengan dunia usaha belum  diinisiasi secara intensif.  

 

 

3.2  Telaah visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih 

 

VISI BUPATI 2016 – 2020 

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 

kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial 

yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala 

daerah tersebut.  
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Hasil identifikasi Dinas Sosial tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong 

pelayanan Dinas Sosial yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala 

daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini, akan menjadi input bagi perumusan 

strategis pelayanan Dinas Sosial. Dengan demikian,  isu-isu yang dirumuskan tidak 

saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan 

kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar dapat 

berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah 

terpilih.  

 

 

 

Tabel 3.2.1 

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial                                                                                      

terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

 

Visi : Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui 

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik  dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, 

berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan 

No. 

Misi dan Program 

KDH dan Wk. KDH 

Terpilih 

Permasalahan 

Pelayanan Dinas 

Sosial 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 

1. Program 

Pemberdayaan Fakir 

Miskin, Komunitas 

Adat terpencil (KAT) 

dan Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) lainnya 

 Terbatasnya 
jumlah layanan 
terhadap KFM 

tingginya jumlah 

keluarga fakir 

miskin 

Adanya 

dukungan dari 

pemerintah 

kecamatan dan 

desa 

2. Program Pelayanan 

dan Rehabilitas 

Kesejahteraan Sosial 

 Terbatasnya 
layanan 
homecare dan 
Fostercare bagi 
LU 

 Terbatasnya 
pelayanan 
tromatik bagi 
masyarakat yang 
mengalami 
guncangan 

Tidak 

tersedianya 

pekerja sosial 

profesional 

 Tersedianya 
PSKS  

 Adanya regulasi 
tentang pekerja 
sosial profesional 

3. Program pembinaan 

anak terlantar 

 Tingginya jumlah 
keterlantaran 
anak 

Terbatas nya 

SDM yang ada 

Tersedianya PSKS  
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Visi : Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui 

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik  dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, 

berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan 

No. 

Misi dan Program 

KDH dan Wk. KDH 

Terpilih 

Permasalahan 

Pelayanan Dinas 

Sosial 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

 Belum adanya 
rumah 
perlindungan 
anak 

 Belu adanya 
aksesibilitas bagi 
anak disabillitas  

4. Program pembinaan 

para penyandang 

cacat dan trauma 

 Pelayanan 
terhadap ODK 
lebih terfokus 
pada perkotaan 

 Belum 
tersedianya 
aksesibilitas bagi 
ODK pada 
tempat-tempat 
pelayanan umum 

Sifat tertutup 

keluarga Odk di 

daerah 

pedesaan 

 Adanya RBM 

 Ketersediaan 
dana  

5. Program pembinaan 

panti asuhan/panti 

jompo 

 Belum adanya 
standarisasi 
pelayanan dalam 
panti 

 Jumlah panti 
yang cukup besar 

 Belum adanya 
pemahaman 
secara makro 
dari pengurus 
maupun 
pengelola 
panti 

 Keterbatasan 
SDM yang 
ada 

Adanya partisipasi 

masyarakat dalam 

penanganan PMKS 

dalam panti 

6. Program pembinaan 

eks penyandang 

penyakit sosial (eks 

narapidana, PSK, 

narkoba dan penyakit 

sosial lainnya) 

Sulitnya untuk 

mendapatkan 

data akurat 

PMKS Tuna 

Sosial 

Pemerintah 

desa maupun 

masyarakat 

tidak 

memiliki/menutu

pi data PMKS 

Tuna Sosial 

Adanya tenaga 

PSKS  

7. Program 

pemberdayaan 

kelembagaan 

kesejahteraan sosial 

Tidak adanya dana 

insentif bagi PSKS 

Belum adanya 

regulasi yang 

memungkinkan 

untuk diberikan 

dana insentif  

Jiwa relawan/sosial 

dari PSKS 

Sumber : Hasil Olahan Dinas Sosial, 2015 
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3.3. Telaahan Rentra K/L dan Rentra Provinsi/Kabupaten 

 

 3.3.1 Renstra Kementerian Sosial  RI 

Tujuan akhir yang akan dicapai Kementerian Sosial RI adalah : 

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan social penduduk miskin dan rentan. 

2. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia dan Kelembagaan 

Penyelenggaraan Kewsejahteraan social 

 

Sasaran Strategis Kemenyterian Sosial RI, adalah : 

 

1. Berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin (FM), kelompok Rentan dan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya sebesar 1 % dari 

target nasional pada tahun 2019, melalui indicator : 

1.1. Meningkatkan kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS 

lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar. 

1.2. Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak, 

penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marginal lainnya 

dalam pemenuhan hak dasar dan inklusifitasnya. 

2. Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan social melalui indicator : 

2.1. SDM Kesejahteraan social yang meningkat kualitasnya dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan social. 

2.2. Pendamping yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan social 

2.3. Lembaga kesejahteraan social yang meningkat kapasitasnya dalam 

penyelenggaraan kewsejahteraan social. 

 

 

Tabel 3.1 

Tujuan Sasaran Rencana Strategis kementerian Sosial RI 

Tahun 2015 - 2019 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Startegis Baseline 2014 Target Kinerja 

2015-2019 

1. Berkontribusi 

menurunkan 

jumlah Fakir 

Miskin (FM) 

kelompok rentan 

1.1. Persentase (%) meningkatnya 

kemampuan keluarga miskin 

dan rentan serta PMKS lainnya 

dalam memenuhi kebeutuhan 

dasar (KSM 

9,48% atau 

2.871.824 

19.80 % 

6.000.000 
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dan penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

lainnya sebesar 1 

% dari target 

nasional pada 

tahun 2019 

1.2. Persentase (%0 meningkatnya 

kemampuan penduduk miskin 

dan rentan, anak penyandang 

disabilitas, lanjut usia dan 

kelompok marjinal lainnya 

dalam pemenuhan hak dasar 

dan inklusifitas (jiwa) 

4.1 % atau 

1.243.804 

17 % 

2. Pengembangan 

Kapasitas SDM 

dan Kelembagaan 

Kesejahteraan 

Sosial dalam 

penyelenggraan 

kesejahteraan 

Sosial. 

2.1. Persentase (%) SDM 

kesejahteraan social yang 

meningkat kualitasnya yang 

meningkat kualitasnya dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan 

social (jiwa) 

- 50% 

2.2. Persentase (%) pendamping 

yang meningkat kualitasnya 

dalam penyelenggaraan social. 

- 70 % 

2.3. Persentase (%) lembaga 

kesejahteraan social yang 

meningkat kapasitasnya dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan 

social (Kelembagaan/Lembaga 

Kesejahteraan Sosial) 

3.34 % atau 100 100% termasuk 

tersedianya 

SLRT di 150 

Kab/Kota dan 

Puskesos di 

300 Desa/ 

Kelurahan. 

Sumber Data : Biro Perencanaan Kemensos 2015. 

 

 

 

3.3.2 Renstra Propinsi Jawa Barat 

Tujuan umum penyelenggraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial oleh Dinas Sosial 

Propvinsi Jawa Barat adalah : 

Terwujudnya peningkatan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan social 

dan kepedulian serta partisipasi social masyarakat sebagai Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial termasuk dari kalangan dunia usaha . 

Sedangkan tujuan secara khusus adalah : 

 

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS melalui pelayanan kesejahteraan 

social. 
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2. Terwujudnya kemudahan PMKS untuk aksesibilitas terhadap pelayanan 

social, 

3. Terwujudnya kemitraan dengan PSKS dalam Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial dalam mencegah dan menangani masalah 

kesejahteraan social. 

4. Terwujudnya sarana dan Prasarana yang memadai untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan kesejahteraan social. 

5. Terwujudnya sinergitas dan Singkronisasi untuk penyelanggaraan 

Penyelenggaraanb Kesejahteraan Sosial. 

 

 

Tabel 3.2. 

Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinsos Prov Jabar 

Tahun 2013 - 2018 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Startegis Baseline 2012 
Target Kinerja 

2013-2018 

1.1. Terpenuhinya 

Kebutuhan dasar 

PMKS 

a. Jumlah PMKS binaan yang 

terpenuhi kebutuhan Dasarnya. 

b. Rasio PMKS binaan terhadap 

jumlah PMKS 

c. Prosentase KAT yang sudah 

tersosialisasi dan berkehidupan 

Normal. 

 

 

1.2. Peningkatan 

pelayanan 

terhadap korban 

bencana Alam 

a. Jumlah Korban Bencana alam 

yang dilayani 

b. Prosentase cakupan pelayanan 

korban bencana alam. 

c. Nilai Bantuan Sosial yang 

diterima korban bencana alam 

d. Laporan pelayanan Korban 

Bencana Alam. 

 

 

 

1.3. Menurunnya 

PMKS luar Jabar 

yang masuk 

kewilayah Jabar 

a. Jumlah PMKS luar Jabar yang 

ditangani 

b. Prosentsse penurunan PMKS 

Luar Jabar 

c. Jumlah PMKS yang dikembalikan 

kedaerah asal diluar jabar. 
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2. Meningkatnya 

pelayanan PSKS 

terhadap PMKS 

a. Jumlah Lembaga PSKS yang 

berperan dalam peningkatan 

kesejahteraan social. 

b. Jumlah dan  prosentase PMKS 

yang dilayani berdasarkan 

standard. 

c. Tingkat sinergitas penanganan 

PMKS dengan pemangku 

kepentingan. 

d. Jumlah dan prosentase PMKS 

yang berubah menjadi PSKS. 

 

 

3.1. Meningkatkan 

kesejahteraan para 

perintis 

kemerdekaan dan 

keluarga pahlawan 

nasional. 

a. Jumlah perintis kemerdekaan yang 

mendapatkan bantuan social. 

b. Jumlah Keluarga pahlawan 

nasional yang memperoleh 

santunan. 

 

 

 

3.2. Meningkatkan 

partisipasi 

masyarakat dalam 

peringatan hari 

Nasional 

a. Tingkat Partisipasi masyarakat. 

 

 

1.1. Meningkatkan 

pengetahuan, 

keterampilan dan 

disiplin aparatur 

a. Jumlah aparatur yang meningkat 

pengetahuan dan 

keterampiannya. 

b. Prosentase aparatur yang lulus uji 

kompetensi 

c. Prosentase aparatur yang 

mendapat tindak disiplin 

 

 

1.2. Terpenuhinya 

kebutuhan sarana 

dan prasarana 

pelayanan public. 

 

a. Prosentase pemenuhan sarana 

dan prasarana pelayanan. 

b. Jumlah penambahan sara dan 

prasarana pelayanan. 

c. Jumlah sarana pelayanan yang 

dipelihara. 
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1.3. Meningkatnya 

system pelayanan, 

perencanaan dan 

pelaporan 

a. Indeks kepuasan masyarakat. 

b. ISO 9001:2008 

c. Jumlah dokumen pewrencanaan 

dan pelaporan yang diterbitkan. 

 

 

Sumber Data RENSTRA Dinsos Prov. Jabar. 

 

 

3.3.3 Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bandung 

 

TUJUAN   :  

1. “ Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS). “.  

2. “ Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Internal “ 

 

SASARAN : 

1. Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial ( PMKS). 

2. Meningkatnya Kapasitas PSKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 

3. Meningkatnya Tata kelola Pemerintah Instansi Dinas Sosial 

 

Tabel. 3.3 

Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Sosial Kab. Bandung 

Tahun 2016 – 2021 

Hasil Reviu 

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama Base Line 

2015 

Target 

Kinerja 

2016-2021 

Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Sosial Penyadang 

MAsalah 

Kesejahteraan 

Sosial. 

Meningkatnya 

Penanganan 

Permasalahan Sosial 

Prosentase penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) yang tertangani 

 51.4 

Meningkatnya 

kapasitas PSKS dan 

Lembaga Kesos dalam 

Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Lembaga 

Kesejahteraan Sosial yang 

bersertifikat 

 6 

Persentase PSKS yang 

memfasilitasi PMKS 

 41 % 

Meningkatkan 

Kapasitas dan 

Meningkatnya Tata 

Kelola Pemerintah 

Persentase asset dalam kondisi 

baik   

 80 % 
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Kapabilitas 

Internal 

Instansi Dinas Sosial Nilai AKIP  BB 

Sumber : Pengolah Dinas Sosial kabupaten Bandung tahun2
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TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA 

DAN 

RENSTRA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA 

         

NO Program 

KEMENSOS -RI Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat   Dinas Sosial Kabupaten Bandung 

Indikator Target Indikator Target   Indikator Target 

1 
Perlindungan jaminan 

Sosial 

 

Persentase (%) Meningkatnya aksesibilitas 

masyarakat Miskin dan Rentan melalui 

Perlindungan dan Jaminan Sosial yang 

komperhensif 

 

 

19.80 % 
Jumlah jaminan sosial yang 

diberikan  

Prosentase PMKS yang mampu menghadapi 

situasi Kritis termasuk korban bencana 
43 % 

Prosentase Lanjut Usia yang memperoleh 

jaminan Sosial 
4 % 

2 Rehabilitasi Sosial 
Jumlah PMKS yang memerlukan layanan 

Rehabilitasi    
 17 % 

Jumlah PMKS terlayani dalam 

pemenuhan kebutuhan hidupnya 

  

  

Prosentasi  anak  yang meningkat 

Kemampuannya dalam memenuhi 

kebutuhan insklusifitasnya 

35 % 

Prosentasi  Rata-rata Penyandang cacat 

yang ditangani  berfungsi secara fisik. 
66 % 
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Prosentase PMKS yang mampu beritegrasi 

sosial 
89 % 

3 Pemberdayaan Sosial 
Persentase SDM Kessos yang meningkat 

kualitasnya dalam penyelenggaraan Kessos 
 50 % 

Jumlah Tingkat partisifasi Sosial 

PSKS dalam Usaha Kesejahteraan 

Sosial 

  Prosentase Lembaga Kesejahteraan Sosial 

yang menyelenggarakan Kesejahteraan 

Sosial 

78 % 

 
Prosentase lPSKS Kesos yang 

menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial 
41 % 

 

4 

 

Penanganan Kemiskinan 

 

Persentase Meningkatnya Kemampuan 

Keluarga Fakir Miskin dan Rentan Dalam 

Memenuhi Kebutuhan Dasar 

 70 % 

 

Jumlah Fakir Miskin, Komunitas 

Adat Terpencil ( KAT ) dan 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang 

memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan 

dalam mewujudkan 

kesejahteraan sosial secara 

mandiri dan dapat melaksanakan 

fungsi serta peran sosialnya 

secara wajar 

 

  
Prosentasi KFM yang meningkat 

Produktifitasnya secara social ekonomi 
18 % 
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3.4. Penentuan Isu-isu Strategis 

Pembangunan Kesejahteraan sosial di Indonesia telah 

menunjukan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang 

kurang beruntuk dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan 

sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan 

masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayananan 

sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti 

tercermin pada indicator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial 

disuatu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, serta 

tercermin pada tumbuh dan berkembanganya kelembagaan sosial, 

organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial 

(volunteerinsme), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi 

karakteristik dan jati diri bangsa indonesaia. Selain itu, pencapaian 

pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indicator 

sosial lainnya, yakni : adanya peningkatan produktivitas PMKS dan 

masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat 

berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. 

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh 

berbagai pemangku kepetingan di Indonesia telah miningkat cukup 

berarti dari waktu kewaktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut 

masih jauh dari yang diharapan apabila dibandingkan dengan populasi 

PMKS yang jauh lebih besar jumlahnya dan sebarannya, dibandingkan 

dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang dilakukan. 

Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain i) 

Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraaan sosial 

yang dibagi kedalam empat pilar intervensi (lihat gambar)  masih 

sangat terbatas, (ii) kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS 

masih tumpang tindih satu sama lain,  
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(iii) pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan 

pelayananan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam 

aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan danpenyediaan 

anggaran, (iv) Peran pemerintah yang masih dominan dalam 

pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga 

mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri, (v) 

peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam 

pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan 

secara optimal, (vi) kapasitas sumber dayua manusia pelaksana 

pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis 

masih terbatas, dan (vii) koordinasi dan komunikasi pada berbagai 

sector dan nlevel masih belum optimal. 

Berbagai permasalahan tersebut diatas, maka tantantangan ke 

depan bagi pembangunan  bidang kesejahteraan sosial adalah 

bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan 

sosial bagi PMKS. Hal itu dapat diantisipasi dengan cara mendukung 

peningkatan pengelolaan program kesejahteraaan sosial, peningkatan 

kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta 

peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.  

Prioritas pembangunan Kabupaten Bandung diarahkan pada beberapa hal yang 

dianggap merupakan isu strategis daerah*) sehingga perlu mendapatkan perhatian 

dan penanganan segera. Hal tersebut antara lain: 

1. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan; 

2. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan; 

3. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS; 

4. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah; 

5. Penanggulangan banjir dan kekeringan; 

6. Reformasi birokrasi; 

7. Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan; 

8. Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan; 

9. Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan;  

10. Pengendalian pencemaran lingkungan dan penyediaan RTH; 

11. Pemantapan stabilitas kemanan dan ketertiban masyarakat. 

 

Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraaan sosial di 

Kabupaten Bandung , tetapi melalui pengalaman pelayanan sosial 
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yang panjang, Kementrian sosial telah berhasil melakukan identifikasi 

terhadap PMKS kedalam 5 (Lima) isu, yakni : Kemiskinan 

(Kefakirmiskinan), Kecacatan, Keterlantaran, korban bencana, korban 

tidak kekerasan dan  eksploitasi. Pengelompokan ini mempermudah 

penetapan sasaran Pelayananan sosial melalui kebijakan, program 

dan kegiatan penyelenggaraankesejahteraan sosial. Didalam 5 (Lima) 

isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang 

permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain fakir miskin, lanjut usia 

terlantar, penyandang cacat, anak terlantar, Anak yang memerlukan 

Penangan Khusus (AMPK) 

 

Namun demikian disamping banyak kemajuan yang telah dicapai 

dalam pembangunan kesejahteraan sosial, sangat besar tantangan 

yang dihadapi. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan 

sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan 

sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka 

penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan 

secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah 

dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat 

diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang undang Nomor 11 tahun 

2009, tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar 

pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan 

kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung 

dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan. 

 

Memperhatikan hal tersebut diatas, dan melihat kenyataan yang 

ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial yang diselenggrakan oleh Dinas Sosial yang masih sangat jauh 

dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya 

manusia (SDM) kesejahteraan sosial, dana, sarana dan prasarana,  
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factor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam 

dan terbatasnya ketersediaan legal formal turut memberi pengarus 

terhadap capaian kinerja peneyelenggraan Kesejahteraan sosial. 

 

Pada sisi lain permasalahan krisis ekonomi dan masih tidak 

menentunya keuangan global, terbatasnya kesempatan lapangan 

kerja dan tingginya kelompok umur produktif yang tidak terserap pasar 

kerja serta meningkatnya jumlah lanjut usia semakin meningkatkan 

jumlah PMKS baik kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi tersebut 

diatas apabila tidak disikapi dengan cepat, tepat, utuh dan 

menyeluruh akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat. 

Berikut ini adalah gambaran kondisi umum penyelenggraan 

kesejahteraan sosial . 

 

Salah satu tantangan yang dihadapi Kabupaten Bandung 

sebagai akibat dari dinamika pertumbuhan wilayah yaitu timbulnya 

persoalan kesejahteraan sosial. Tingginya penyandang masalah 

kesejahteraan sosial dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang 

berakar dari berbagai aspek pembangunan. Tingkat pengangguran 

yang tinggi akibat rendahnya tingkat pendidikan penduduk serta 

tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah merupakan dua aspek 

yang berkorelasi erat terhadap timbulnya persoalan kesejahteraan 

sosial. Dalam konteks Kabupaten Bandung, pada dasarnya 

permasalahan dari tingginya jumlah penyandang kesejahteraan sosial 

diakibatkan karena belum terpadunya penanganan PMKS oleh SKPD 

– SKPD yang terkait dengan persoalan kesejahteraan sosial. 
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Beragam literature pekerjaan social menggunakan istilah 

„masalah social‟ dan „ masalah kesejahteraan sosial‟ sebagai dua 

konsep yang identic dan dapat dipertukarkan (Chambers, 2000). 

Masalah social dapat dibedakan dengan masalah kesejahteraan 

social. Masalah kesejahteraan social merupakan masalah utama yang 

terbentang dalam domain masalah social dan masalah kesejahteraan 

social. Namun, secara khusus, masalah kemiskinan kemudian 

menyentuh dimensi kesejahteraan social, seperti fakir miskin, orang 

dengan kecacatan (ODK), anak dan lansia terlantar, dan rumah tidak 

layak huni. Populasi yang mengalami problema ini dikenal dengan 

istilah PMKS.(Gambar 1 dan 2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Masalah Kesejahteraan Sosial                                         Gambar 2: Pembangunan Sosial Dan Pembangunan Kesejahteraan  Sosial 
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BAB IV 

 

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

Dinas Sosial Kabupaten Bandung sebagai pilar pemerintah memiliki 

peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh 

penduduk Kabupaten Bandung. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, 

Pancasila, Undang Undang Kesejhteraan Sosial dan Perpres No. 7 Tahun 

2015 tentang organisasi Kementerian Negara. Peran dan Fungsi Dinas 

Sosial adalah dalam rangka mewujudkan Visi misi Bupati Bandung di 

bidang sosial. Karena itu Visi Dinas Sosial selama kurun waktu 5 tahun 

kedepan (2016-2021) akan mengemban visi pembangunan Daerah ( Visi 

Bupati) tahun 2016-2021 

  Visi Kabupaten Bandung yang tercantum dalam RPJMD yaitu 

 “ Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, 

melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan sinergi Pembangunan Perdesaan, 

Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”.  

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 9 (Sembilan) Misi Pembangunan yaitu : 

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan. 

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan. 

3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu dengan ruang wilayah serta 

memperhatikan aspek kebencanaan. 

4. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 

  

5. Menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif. 

6. Meningkatkan Kelestarian lingkungan hidup.. 

7. Meningkatkan kemandirian desa  

8. Meningkatkan reformasi birokasi. 

9. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah. 
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   Sebagai Dinas yang mengurusi bidang sosial, Dinas Sosial Kabupaten Bandung 

dalam 5 tahun kedepan (2016-2021) akan melaksanakan 1 (satu ) dari 9 (sembilan Misi 

Pemerintah yaitu misi ke 4 (empat) ; 

 

“ Meningkatkan kesejahteraan  sosial masyarakat “ 

“ Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia “ 

(Revisi Menpan) 

Peran dan fungsi Dinas Sosial akan dilaksanakan dalam rangka 

meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk teruitama kelompok miskin dan 

rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia serta kelompok marginal lainnya. Hal ini 

dilandasi dengan semangat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial yang 

merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama. 

 

4.1 Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Bandung. 

Dinas Sosial Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang 

Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan 

penanganan fakir miskin, untuk membantu Kepala Daerah (Bupati ) dalam 

menyelenggarakan pemerintahan daerah 

Tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Bandung tahun 2016-2021 

adalah : 

1. “ Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah   Kesejahteraan 
Sosial ” 

2. “  Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Internal “ 
Sasaran yang hendak dicapai Dinas Sosial Kabupaten Bandung tahun 2016-2021 

1. Berkurangnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  

2. Meningkatnya Kapasitas PSKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 

3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Instansi Dinas Sosial  

 

4.2 Strategi Dinas Sosial Kabupaten Bandung 

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang di kemukakan 

terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam 

bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan 

strategis (strategic goals) organisasi. 
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Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 

1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan 

strategis ini maka Dinas Sosial dapat secara tepat mengetahui apa yang 

harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk 

kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan 

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih 

dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas 

Sosial untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai 

mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada 

perseorangan, kelompok, keluarga, komunitas, dan masyarakat 

penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pelaksana penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial seperti dimaksud di atas ditujukan kepada ; 

(1) Anak yang mengalami kesejahteraan sosial, yang meliputi ; anak 

belita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, anak yang 

berkonflik dengan hukum, anak korban bencana alam dan sosial, 

serta anak yang mengalami perlakuan salah ;  

(2) Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial yang meliputi ; 

keluarga fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, 

keluarga rentan; keluarga yang menggelandang dan mengemis;  

serta keluarga pekerja migran bermasalah;  

(3) Korban bencana alam dan sosial;  

(4) Penyandang disabilitas;  

(5)  Lanjut usia terlantar;  

(6) Korban penyalahgunaan NAPZA;  

(7)  Orang dengan HIV/AIDS;  
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Adapun strategi dan Kebijakan dari Dinas Sosial dalam upaya 

mencapai tujuan  adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Upaya Perlindungan , Rehabilitasi,  Pemberdayaan 

Sosial Bagi PMKS melalui arah kebijakan  peningkatan upaya 

layanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial  

2. Meningkatkan Kapasitas PSKS dan Kelembagaan Kesos dalam 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan arah kebijakan 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan 

masalah kesejahteraan Masyarakat. 
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Tabel. 4.2 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 

Dinas Sosial Kabupaten Bandung Sebelum Reviu 

 

 

 

 

Tujuan Sasaran Strategi Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Pada tahun ke- 

1 2 3 4 5 

 
Mengentaskan 
Permasalahan 
Kesejahteraan Sosial 

 

Berkurangnya 
Jumlah Masalah 
Kesejahteraan 

Sosial 

Meningkatkan upaya 
perlindungan  , 

rehabilitasi , 
pemberdayaan Sosial Bagi 

PMKS 

Prosentase rata-rata 
PMKS yang  mampu 

menghadapi situasi kritis, 
termasuk korban bencana 

% 10,18% 14,97% 21,00% 26,98% 32,86% 

Prosentase rata-rata anak 
yang meningkat 

kemampuannya dalam 
memenuhi kebutuhan 

insklusifitasnya. 

% 15,50% 19.28% 20.94% 22,65% 24,41% 

Prosentase rata-rata 
penyandang Disabilitas 

yang berfungsi secara fisik 

% 36,22% 45.69% 50,39% 55,27% 60,28% 

Prosentase PMKS yang 
mampu beritegrasi sosial 

% 77,63% 71,39% 76,48% 81,68% 87,00% 

Prosentase Rata-rata KFM 
meningkat produktifitas 

secara social ekonomi dan 
kelembagaan 

% 15,62% 16,04% 16,30% 16,56% 16,83% 

Meningkatkan partisipasi 

masyarakat dan kemitraan 

dunia usaha dalam 

menyelenggarakan 

kesejateraan sosial 

Prosentase Lembaga 
Kesejahteraan Sosial  

yang menyelenggarakan 
Kesejahteraan social 

% 42,86% 48 % 53,57% 58,93% 64,29 % 

Prosentase PSKS yang 
menyelenggarakan  

kesejahteraan sosial 

% 34,65% 37,52% 38,82% 40,13% 41,44% 
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Tabel. 4.2 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 

Dinas Sosial Kabupaten Bandung Setelah Reviu 

Tujuan Sasaran Indikator 
Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja Satuan Base 
Line 

Target Kinerja Pada tahun ke- Capaian 
Akhir 1 2 3 4 5 6 

1. Meningkatk
an 
kesejahtera
an Sosial 
Penyandan
g Masalah 
Kesejahter
aan Sosial 

 

1. Meningkatnya 
Penanganan 
Permasalahan 
Sosial 

 

Prosentase 
Penyandang 

Masalah 
Kesejahteraan 
Sosial (PMKS)  
yang tertangani 

Prosentase KFM yang  
meningkat produktifitas secara 

social ekonomi  

% 15,25% 15,62% 16,09% 16,20% 16,66% 17,12% 17,7 % 16,57% 

Prosentase PMKS yang  mampu 
menghadapi situasi kritis, 
termasuk korban bencana 

% 3,90 % 10,18% 16,61% 23,04% 29,82% 37,05% 42,6 % 26,55% 

Prosentase PMKS anak yang 
meningkat kemampuannya 

dalam memenuhi kebutuhan 
insklusifitasnya. 

% 13,18% 15,50% 16,91% 21,25% 24,62% 26,38% 35,86 % 23,42% 

Prosentase PMKS  penyandang 
Disabilitas yang berfungsi secara 

fisik 

% 29,84% 36,22% 45,69% 50,08% 57,97% 62,98% 66,3 % 53,21% 

Prosentase PMKS yang mampu 
beritegrasi sosial 

% 70,71% 77,63% 82,71% 86,24% 96,41% 106,58
% 

116,75 
% 

93,75% 

2. Meningkatnya 

kapasitas PSKS 

dan Lembaga 

Kesejahteraan 

Sosial 

Prosentase 

Lembaga 

Kesejahteraan 

Sosial yang ter-

akredatasi 

Prosentase Lembaga 
Kesejahteraan Sosial yang  

terakreditasi  dalam  
menyelenggarakan 

Kesejahteraan social 

% 33,93% 42,86% 48 % 53,57% 58,93% 64,29 % 68,05 % 55,59 % 

Prosentase PSKS 

yang memfasilitasi 

PMKS 

Prosentase PSKS yang 
memfasilitasi kesejahteraan 

sosial 

% 28,06% 34,65% 39,62% 46,74% 49,07% 50,38% 51,68 % 45,36% 

 
2. Meningkatk

an 
Kapasitas 
dan 
Kapabilitas 
Internal  

 

3. Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja Internal 
Dinas Sosial 

Persentase Aset 
yang terpelihara 

dengan baik 

Fasilitasi penyel;enggaraan 
perkantoran dan administrasi 

kedinasan 

%  80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 

Persentase pemenuhan 
peralatan dan perlengkapan 

perkantoran 

%  80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 

Tingkat Kualitas 
Akuntabilitas 

Persentase dokumen kinerja dan 
keuangan tersedia 

  B B B B B B BB 
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Kinerja Dinas 
Sosial 

Persentase Aparatur yang 
meningkat kapasitasnya dalam 

penyelenggaraan Kesejahteraan 
Sosial 

  B B B B B B BB 
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BAB V 

 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

Pada bab sebelumnya telah diuraikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

maupun program Dinas Sosial yang secara langsung maupun tidak langsung akan 

mendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Program/kegiatan 

Dinas Sosial (Dinsos) yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program 

Pembangunan Kabupaten Bandung yang berisi program prioritas terpilih untuk 

mewujudkan Visi dan Misi tersebut. 

 

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,kelompok sasaran, dan 

pendanaan indikatif pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial 

(Dinsos) tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada table sebagai berikut : 
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BAB VI 

 

INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU  

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

  

 Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit 

kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan 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 kualikatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan 

diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja 

baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun 

tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post)  

 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 6.1 

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada 
Tujuan dan Sasaran RPJMD 

Dinas Sosial Kabupaten Bandung 
 

 

 

 

 

Tujuan Sasaran NO Indikator Sasaran PD Satuan 

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi 
Kinerja 

pada akhir 
periode 
RPJMD 

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun  5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Sosial 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial 

Berkurangnya jumlah 

penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

1 
Rata-rata PMKS yang ditangani mampu 

berintegrasi sosial  
% 36 37 41.4 45.6 51.4  51.4 

Meningkatnya 

Kapasitas PSKS dan 

Lembaga Kesos dalam 

Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial 

1 
Jumlah Lembaga Kesejahteraan sosial yang 

bersertifikat 
Buah 2 3 4 5 6 6 

2 Persentase PSKS yang memfasilitasi PMKS % 35  38 39 40 41  41 

Meningkatkan 

Kapasitas dan 

Kapabilitas 

Internal 

Meningkatnya Tata 

Kelola Pemerintah 

Instansi Dinas Sosial 

1 Persentase asset dalam kondisi baik % 80 80 80 80 80 80 

2 Nilap AKIP Nilai B B B B B B 
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INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 
 

1. Nama Unit Kerja : Dinas Sosial 
2. Tugas : Urusan Wajib 
3. Fungsi : 
4. Indikator Kinerja Utama : 
 
 

NO. SASARAN IKU 
ALASAN/ 

SUMBER DATA 

1 

Berkurangnya jumlah 

penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

Rata-rata PMKS yang 

ditangani mampu 

berintegrasi sosial 

Mengacu pada RENSTRA 
Kementerian Sosial RI    Tahun 
2014-2019                (Visi Misi) ,                        

bahwa                            
Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS 
dapat memberikan kontribusi bagi 

Kesejahteraan Rakyat dalam 
penurunan Angka Kemiskinan 

2 

Meningkatnya Kapasitas PSKS 

dan Lembaga Kesos dalam 

Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Lembaga 

Kesejahteraan sosial yang 

bersertifikat 

Persentase PSKS yang 

memfasilitasi PMKS 

3 

Meningkatnya Tata Kelola 

Pemerintah Instansi Dinas 

Sosial 

Persentase asset dalam 

kondisi baik 
Permenpan No. 12 Tahun Evaluasi 
atas Implementasi Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015, 
tentang pedoman Pemerintah  Nilap AKIP 

 
 Soreang,              2017 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

 

Renstra  Dinas Sosial 2016-2021 merupakan suatu acuan dan panduan bagi 

seluruh unit kerja di lingkungan  Dinas Sosial Kabupaten Bandung, dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang 

kinerja Pelayanan. Penyelesaian isu-isu strategis yang  ada menghasilkan 

penetapan  Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh 

dalam lima tahun kedepan, yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah. 

Rencana Strategis  Dinas Sosial  disusun  sebagai  rancangan kegiatan 5 

(lima) tahunan pada  Dinas Sosial  yang mengacu kepada  Peraturan Daerah Nomor 

7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. 

Renstra  Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 diharapkan 

menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan  Dinas Sosial Kabupaten 

Bandung dalam meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat, serta 

menjdi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja)  Dinas Sosial Kabupaten 

Bandung setiap tahun. 

Keberhasilan pelaksanaan renstra ini dapat direalisasikan bila ada 

kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan  Tujuan, Sasaran, 

Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun 

kedepan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output 

dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional. 

 

 

 


