
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Sasaran :

Meningkatnya sarana dan prasarana Lembaga Keagamaan, Lembaga Sosial dan tempat peribadatan
Indikator Kinerja :

Jumlah lembaga keagamaan, lembaga sosial dan tempat peribadatan yang dibantu

KEPALA DINAS SOSIAL
Tujuan 1 :

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Sasaran  :

Meningkatnya cakupan pelayanan sosial dasar dan pemberdayaaan ekonomi bagi PMKS
Indikator Kinerja :

Cakupan pelayanan sosial bagi PMKS,Cakupan pelayanan kebutuhan pangan untuk masyarakat
miskin,Cakupan pelayanan sosial bagi korban bencana

KASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
Sasaran :

Meningkatnya kualitas Lembaga Sosial dan Keagamaan
Indikator Kinerja :

Jumlah Lembaga Sosial dan Keagamaan yang dibantu

PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL
Sasaran :

1. Pelaporan penerima bantuan hibah
2. Pengadministrasian bantuan hibah untuk sarana peribadatan/lembaga keagamaan/sosial
3. Pelaporan hasil survey calon penerima hibah
4. Pengadministrasian sosialisasi tata cara pemberian bantuan hibah

Indikator Kinerja :
1. Dokumen administrasi bantuan hibah untuk lembaga keagamaan/sosial dan sarana peribadatan
2. Dokumen administrasi hasil survey
3. Administrasi dan laporan sosialisasi tata cara pemberian hibah



KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
Sasaran :

1. Meningkatnya ketrampilan berusaha bagi penyandang cacat mampu latih
2. Meningkatnya taraf hidup bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia

terlantar melalui pemberian bantuan sosial
3. Meningkatnya ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
4. Meningkatnya ketrampilan berusaha bagi anak dan remaja bermasalah

Indikator Kinerja :
1. Jumlah penyandang cacat mampu latih yang mendapat pelatihan

ketrampilan dan bantuan modal usaha
2. Jumlah penyandang cacat berat dan LU terlantar yang mendapat bantuan

sosial
3. Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapat pelatihan dan

bantuan modal usaha
4. Jumlah anak dan remaja bermasalah yang mendapat pelatihan dan

bantuan modal usaha

KEPALA DINAS SOSIAL
Tujuan 2 :

Terwujudnya masyarakat yang ramah, tertib dan agamis
Sasaran  :

Meningkatnya sarana dan prasarana bagi lembaga keagaamaan, lembaga sosial dan tempat peribadatan
Indikator Kinerja Utama :

Jumlah lembaga keagamaan, lembaga sosial dan tempat peribadatan yang dibantu

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL

Sasaran :
1. Meningkatnya kapasitas dan kemampuan pendamping PKH dan Meningkatnya

kualitas penyaluran PKH secara tepat waktu dan tepat sasaran
2. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap korban bencana alam dan sosial
3. Meningkatnya kapasitas dan kemampuan petugas dan relawan penanganan

bencana
4. Meningkatnya kualitas lembaga sosial dan keagamaan yang mendapatkan

bantuan Hibah
Indikator Kinerja :

1. Jumlah pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan PKH secara optimal
2. Jumlah korban bencana alam dan sosial yang tertangani
3. Jumlah petugas/relawan yang menangani bencana alam/sosial yang mendapat

pelatihan
4. Jumlah Lembaga Sosialdan  Keagamaan yang mendapatkan bantuan Hibah

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
PENANGANAN FAKIR MISKIN

Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas SDM Orsos yang terdata
2. Termutakhirnya Basis Data Terpadu Kemiskinan secara berkala sebagai acuan

penerima program penanganan fakir miskin
3. Pembinaan dan koordinasi dalam rangka kesejahteraan pahlawan/perintis

kemerdekaan dan keluarga/ahli warisnya serta pembinaan nilai kepahlawanan
4. Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan
5. Terbantunya keluarga fakir miskin di sekitar makam leluhur

Indikator Kinerja :
1. Prosentase dalam pelaksanaan kegiatan karang taruna, orsos, WKSBM dan

TKSK
2. Prosentase keluarga fakir miskin dan pendampingan Bansos Pangan dalam

program pemberdayaan sosial yang meningkat kesejahteraannya yang
diindikasikan dengan meningkatnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan
dasar minimalnya dan mampu berfungsi sosial di masyarakat

3. Jumlah pahlawan/perintis kemerdekaan dan keluarga/ahli warisnya yang
mendapatan tanda kehormatan dalam rangka meningkatnya kesejahteraannya

KEPALA SEKSI PENANGANAN
FAKIR MISKIN

Sasaran :
Termutakhirnya Basis Data
Terpadu Kemiskinan secara
berkala sebagai acuan
penerima program
penanganan fakir miskin

Indikator Kinerja :
Prosentase keluarga fakir
miskin dan pendampingan
Bansos Pangan dalam
program pemberdayaan sosial
yang meningkat
kesejahteraannya yang
diindikasikan dengan
meningkatnya kemampuan
dalam memenuhi kebutuhan
dasar minimalnya dan mampu
berfungsi sosial di masyarakat

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN SOSIAL

MASYARAKAT DAN
PENGELOLAAN DANA SOSIAL

Sasaran :
Meningkatnya kualitas SDM Orsos
yang terdata

Indikator Kinerja :
Prosentase dalam pelaksanaan
kegiatan karang taruna, orsos,
WKSBM dan TKSK

KEPALA SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN
DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas pembinaan, usaha dan

koordinasi dalam rangka kesejahteraan
pahlawan/perintis kemerdekaan dan keluarga/ahli
warisnya serta pembinaan nilai kepahlawanan

2. Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan
3. Meningkatnya penanaman nilai-nilai kepahlwanan,

keperintisan dan kesetiakawanan sosial
4. Terbantunya keluarga fakir msikin di sekitar makam

leluhur
Indikator Kinerja :

1. Jumlah pahlawan/perintis kemerdekaan
dankeluarga/ahli warisnya yang mendapatan
tandakehormatan dalam rangka
meningkatnyakesejahteraannya

2. Kebersihan dan keamana Taman Makam pahlawan
3. Umlah generasi muda/tokoh masyarakat yang

mendapatkan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan,
keperintisan dan kesetiakawanan sosial

4. Jumlah fakmis yang terbantu di sekitar makam leluhur

KEPALA SEKSI
PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN

JAMINAN SOSIAL
Sasaran :

Meningkatnya kapasitas dan
kemampuan pendamping
PKH dan Meningkatnya
kualitas penyaluran PKH
secara tepat waktu dan tepat
sasaran

Indikator Kinerja :
Jumlah pelaksanaan
penyaluran bantuan dan
pendampingan PKH secara
optimal

KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN
SOSIAL KORBAN BENCANA

ALAM DAN BENCANA SOSIAL
Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas
pelayanan terhadap korban
bencana alam dan sosial

2. Meningkatnya kapasitas
dankemampuan petugas dan
relawan penanganan bencana

Indikator Kinerja :
1. Jumlah korban bencana alam

dan sosial yangtertangani
2. Jumlah petugas/relawanyang

menanganibencana alam/sosial
yang mendapat pelatihan

KEPALA SEKSI
PENGEMBANGAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL
MASYARAKAT

Sasaran :
Meningkatnya Lembaga Sosial
dan Keagamaan

Indikator Kinerja :
Jumlah Lembaga Sosial
Keagamaan yang
mendapatkan bantuan Hibah

KEPALA SEKSI
REHABILITASI SOSIAL

DISABILITAS
Sasaran :

Meningkatnya ketrampilan
berusaha bagi penyandang
cacat mampu latih

Indikator Kinerja :
Jumlah penyandang cacat
mampu latih yang mendapat
pelatihanketrampilan dan
bantuan modal usaha

KEPALA SEKSI
REHABILITASI SOSIAL

TUNA SOSIAL
Sasaran :

Meningkatnya ketrampilan
berusaha bagi eks
penyandang penyakit sosial

Indikator Kinerja :
Jumlah eks penyandang
penyakit sosial yang
mendapat pelatihan
danbantuan modal usaha

KEPALA SEKSI PELAYANAN &
REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN

LANJUT USIA
Sasaran :

1. Meningkatnya taraf hidup bagi
penyandang cacat berat dan lanjut
usia terlantar melalui pemberian
bantuan sosial

2. Meningkatnyaketrampilan berusaha
bagi anak dan remaja bermasalah

Indikator Kinerja :
1. Jumlah penyandang cacat berat dan

LU terlantar yang mendapat bantuan
sosial

2. Jumlah anak dan remaja bermasalah
yang mendapat pelatihan dan
bantuanmodal usaha


