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BAB   I 

PENDAHULUAN  

 

A. GAMBARAN UMUM  

1. Dasar Hukum Berdirinya Organisasi 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perangkat daerah 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun  

2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 

Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 

Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan 

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 97 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat terdiri dari : 

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

2. Sub Bagian Keuangan 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari : 

1. Seksi Pengembangan Potensi Sosial 

2. Seksi Penyuluhan dan Kesetiakawanan Sosial 

d. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari : 

1. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial 

2. Seksi Rehabilitasi Sosial 

e. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari : 

1. Seksi Pengelolaan Data Fakir Miskin 

2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan 

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:  

1. Seksi Pengarusutamaan Gender 

2. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak 

3. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak 

Uraian Tugas  

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 

Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 

Tahun  2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati 
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Banjarnegara Nomor 97 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 

Fungsi sebagai berikut: 

A. Kepala Dinas 

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang sosial, dan bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang 

ditugaskan kepada Daerah. 

2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan 

sosial dan rehabiliasi sosial, penangananan fakir miskin, serta pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak;  

b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, 

perlindungan, jaminan sosial dan rehabiliasi sosial, penangananan fakir 

miskin, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;  

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan 

sosial dan rehabiliasi sosial, penangananan fakir miskin, serta pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak;  

d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, 

perlindungan, jaminan sosial dan rehabiliasi sosial, penangananan fakir 

miskin, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;  

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial, 

perlindungan, jaminan sosial dan rehabiliasi sosial, penangananan fakir 

miskin, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;  

f. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;  

g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan  

h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

B. Sekretariat  

1. Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, 

pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan 

bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, 

dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan 

administrasi di lingkungan DINSOS PPPA. 

2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan DINSOS PPPA ; 

b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan 

DINSOS PPPA ; 

c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 
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ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja 

sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan DINSOS 

PPPA; 

d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di 

lingkungan DINSOS PPPA ; 

e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta 

pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan DINSOS PPPA ; 

f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) 

dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; 

g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan 

pengadaan barang/jasa di lingkungan DINSOS PPPA ; 

h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

C. Bidang Pemberdayaan sosial 

1. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas perencanaan perumusan, 

pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta 

pelaporan kebijakan bidang penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah, 

pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah, pembinaan lembaga 

konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah, 

pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, penyuluhan sosial dan 

pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial. 

2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pemberdayaan Sosial 

mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang penerbitan izin pengumpulan 

sumbangan dalam Daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial 

Daerah, pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang 

wilayah kegiatannya di Daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional 

kabupaten, penyuluhan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan 

kesetiakawanan; 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penerbitan izin pengumpulan 

sumbangan dalam Daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial 

Daerah, pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang 

wilayah kegiatannya di Daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional 

kabupaten, penyuluhan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan 

kesetiakawanan sosial; 

c. Pelaksanaan kebijakan bidang penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam 

Daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah, pembinaan 

lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di 
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Daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, penyuluhan 

sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial; 

d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penerbitan izin pengumpulan 

sumbangan dalam Daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial 

Daerah, pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang 

wilayah kegiatannya di Daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional 

kabupaten, penyuluhan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan 

kesetiakawanan sosial; 

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penerbitan izin 

pengumpulan sumbangan dalam Daerah, pengembangan potensi sumber 

kesejahteraan sosial Daerah, pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan 

keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah, pemeliharaan taman 

makam pahlawan nasional kabupaten, penyuluhan sosial dan pelestarian nilai-

nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial; dan 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya 

D. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial 

1. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas 

melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan 

dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang 

perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, 

anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, 

penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana 

Daerah, penyandang masalah sosial dan warga negara migran korban tindak 

kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap 

kesiapsiagaan bencana Daerah serta pemulangan warga Negara migran korban 

tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke 

desa/kelurahan asal; 

2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial 

dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial dan 

rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban 

tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan 

pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan 

warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan 

pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah serta 

pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi 

di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal; 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial 
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dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban 

tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan 

pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan 

warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan 

pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah serta 

pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi 

di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal; 

c. Pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi 

sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak 

kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan 

trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan warga 

negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan 

masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah serta pemulangan warga 

Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk 

dipulangkan ke desa/kelurahan asal; 

d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial dan 

rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban 

tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan 

pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan 

warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan 

pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah serta 

pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi 

di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal; 

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perlindungan, jaminan 

sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, 

korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan 

pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan 

warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan 

pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah serta 

pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi 

di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal; dan 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

E. Bidang Penanganan Fakir Miskin 

1. Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan perencanaan 

perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, 

pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan 

data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data 

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber 
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kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga 

Harapan, penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial 

ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE). 

2. Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Penanganan Fakir Miskin 

mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan data fakir 

miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah 

kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial 

(PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan, penanganan 

dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), 

keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE); 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan 

data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyandang 

masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan 

sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan, 

penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi 

(KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE); 

c. Pelaksanaan kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan data fakir miskin 

cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah 

kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial 

(PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan,  penanganan 

dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), 

keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE); 

d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan data fakir 

miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah 

kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial 

(PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan,  penanganan 

dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), 

keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE); 

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pendataan dan 

pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data 

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber 

kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga 

Harapan,  penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial 

ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE); dan 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

F. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas 
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melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan 

dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelembagaan 

pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, 

pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia 

usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan 

ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan 

pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat 

Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, 

lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan 

kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, 

lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, 

lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus 

tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang 

memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan 

gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang 

memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, 

dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak 

lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan 

peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak 

anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 

gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah. 

2. Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anakmempunyai fungsi : 

a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan 

gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak 

(PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat 

Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi 

pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan 

pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat 

Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, 

lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan 

kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, 

lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, 

lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus 

tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan 

yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan 

kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam 

Daerah,anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan 

koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan 
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yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan 

para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam 

mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam 

kelembagaan data ditingkat Daerah; 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan 

pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, 

pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan 

dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, 

sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, 

penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan 

perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan 

perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas 

keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang 

wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan 

kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang 

memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan 

bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat 

Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak 

yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan 

khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan 

kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, 

terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan 

kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak 

tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 

gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah; 

c. Pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) 

pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada 

lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, 

pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada 

organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan 

lembaga penyedialayanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga 

penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia 

layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender 

(KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia 

layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia 

layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan 

penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan 

koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender 
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(KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang 

memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat 

Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para 

pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup 

Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan 

gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat 

Daerah; 

d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan 

gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak 

(PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat 

Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi 

pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan 

pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat 

Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, 

lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan 

kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, 

lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, 

lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus 

tingkat Daerah dan penyediaanlayanan bagi perempuan korban kekerasan 

yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan 

kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, 

anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi 

tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang 

melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para 

pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan 

kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan 

data ditingkat Daerah; 

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pelembagaan 

pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, 

pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan 

dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, 

sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, 

penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan 

perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan 

perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas 

keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang 

wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan 
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kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang 

memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan 

bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat 

Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak 

yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan 

khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan 

kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, 

terhadap anak yang melibatkan para pihaklingkup Daerah dan peningkatan 

kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak 

tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 

gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah; dan 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

3. Peran Organisasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dan Penyelenggaraan 

Daerah 

Pembangunan Sektor Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, dengan 

mengembangkan aspek strategis sebagai berikut : 

a. Meningkatkan profesionalisme terhadap penanganan PMKS; 

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan bidang kesejahteraan sosial; 

c. Meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat PMKS untuk menolong dirinya 

sendiri guna memperbaiki tarap  kesejahteraan sosialnya; 

d. Meningkatkan peran serta masyarakat mendorong PSKS dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan sosial; 

e. Menangani keadaan darurat bagi korban bencana/bencana alam dan membantu 

rehabilitasi setelah terjadinya bencana; 

f. Peningkatan kualitas SDM aparatur serta kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 

operasional; 

g. Peningkatan kualitas dan kuantitas angkatan kerja perempuan dalam pemerintah; 

h. Peningkatan pelayanan penanganan korban kekerasan terhadap anak dan kekerasan 

terhadap perempuan, termasuk TPPO. 

4. Aspek Strategis Organisasi / Peran Organisasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan 

Daerah Dan Penyelenggaraan Daerah 

Pembangunan Sektor Sosial diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat, dengan mengembangkan aspek strategis sebagai berikut : 

a. Meningkatkan kualitas SDM aparatur serta kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana operasional. 

b. Meningkatkan profesionalisme terhadap penanganan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS). 
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c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan bidang Kesejahteraan sosial. 

d. Tertanganinya keadaan darurat bagi korban bencana/bencana alam dan membantu 

rehabilitasi setelah terjadinya bencana. 

e. Meningkatnya kemauan dan kemampuan masyarakat Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial untuk menolong dirinya sendiri guna memperbaiki tarap 

kesejahteraan sosialnya. 

f. Meningkatnya peran serta masyarakat mendorong Potensi Sumber Kesejahteraan 

Sosial (PSKS) dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

g. Meningkatnya jumlah perempuan dalam lembaga pemerintah. 

h. Terlayaninya penanganan korban kekeranan anak dan perempuan, termasuk TPPO.  

5. Sumber Daya Manusia 

Kondisi sumber daya manusia Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Banjarnegara sampai dengan bulan Desember 2020 berdasarkan 

penggolongannya adalah sebagai berikut : 

a) Data Pegawai  

PNS 41 orang 

CPNS - orang 

PTT 4 orang 

THL 3 orang 

Jumlah 48 orang 

 

Gol. IV/c 1    orang 

Gol. IV/b 1    orang 

Gol. IV/a 5   orang 

Gol. III/d 9  orang 

Gol. III/c 3    orang 

Gol. III/b 8    orang 

Gol. III/a 3   orang 

Gol. II/d 5    orang 

Gol. II/c 3    orang 

Gol. II/b 2    orang 

Gol. II/a 0    orang 

Gol. I/d 0    orang 

Gol. I/c 1    orang 

Gol. I/b - 

Gol. I/a - 

PTT 4orang 

THL 3   orang 
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Jumlah 48 Orang 

 

6. Struktur Organisasi 

Organisasi adalah media, wadah yang berisi orang – orang untuk melaksanakan kegiatan, 

aktivitas dan kerjasama dalam rangka mencapai tujuan.Sesuai maksud dan tujuan 

pembangunan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagan 

Organisasi dan Komposisi Dukungan SDM Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :  

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat : 

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Perencanaan ; 

2) Sub Bagian Keuangan 

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Pemberdayaan Sosial : 

1) Seksi Pengembangan Potensi Sosial; 

2) Seksi Penyuluhan dan Kesetiakawanan Sosial. 

d. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial : 

1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; 

2) Seksi Rehabilitasi Sosial. 

e. BidangPenanganan Fakir Miskin : 

1) Seksi Pengelolaan Data Fakir Miskin;  

2) Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan; 

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : 

1) Seksi Pengarusutamaan Gender; 

2) Seksi Pengarusutamaan Hak Anak; 

3) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak  
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STRUKTUR ORGANISASI 

       DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

      KABUPATEN BANJARNEGARA 

      
                                                            PERDA NO. 9 TAHUN 2018   

     

KEPALA DINAS 

                              KABUPATEN BANJARNEGARA 
      

AZIZ ACHMAD, S.Sos. 

                              
        

  

           

NIP.196203021987031007 

                              
        

  

              

                                        

                 
        

  

              

    

            

              

                
        

  

              

    

            
SEKRETARIS 

           
      

                 

    

            
Drs. SILA SATRIANA, M.Si. 

           
         

              

    

            
NIP. 197009031990031005 

           

      
    

          

          

     

                                                  

     

           
  

     

      

  

    

    

                                                      

    

    
     Kelompok Jab Fungsional Tertentu 

    

 

Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan 

  

Kasubag Keuangan 

  

Kasubag Umum dan Kepegawaian 

     

    

 
 

  
YOGI NOVIANI 

  
NUR KHAYATI,S.Sos 

    
     

    

 

NIP.   - 
 

 

NIP.19791117 201001 2 013 

  

NIP. 19710709 199310 2 001 

     

                                                                          

 
  

               

  

        

           

  

     

    

    

                          

                  

 

KABID PEMBERDAYAAN 

SOSIAL 

  

KABID PERLINDUNGAN, 

JAMINAN SOSIALDAN 

REHABILITASI SOSIAL 
 

  

KABID PENANGANAN FAKIR 

MISKIN 

  

KABID PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

            

 

YULIATI, AKS 
    

Dra. SRI WINARNI   
    

FIRMAN SAPTA ADY, S.Pt. 

 
  

Dra. AGUSTIN ISNAENI 

KOESDARTINAH 

            

 
NIP.197007311993032004 

  
NIP.196411141991032008 

   
NIP.197308071999031005 

 
 

NIP.196808221990012001 

                      

       

          

        

          

       

          

                    

           

  

           

    

           

  

                      
  

Kasi Pengembangan Potensi Sosial 

 

  
Kasi Perlindungan & Jaminan 

Sosial      
Kasi Pengelolaan Data Fakir Miskin 

 

  
Pengarusutamaan Gender 

              ANDY PRASETYA, S.IP     SUPRIYANTO, S.Sos.       YELLY HARMOKO,  

 

  SUGIYANTI, SKM 

              NIP197509241997031003 

 
  NIP.196605021993011002 

 
    NIP. 197007012006041010 

 
  NIP.196312121987032014 

              
           

  
          

 

    
          

 

  
          

            
  

Kasi Penyuluhan & 

Kesetiakawanan Sosial    
Kasi Rehabilitasi Sosial 

 

    

Kasi Penanganan Fakir Miskin 

Perdesaan dan Perkotaan 

 

  
Kasi Pengarusutamaan Hak Anak 

              ETI KRISTININGRUM, SH.     DIAN WIJAYANTI, S.Ps.Si       DWI MUGI NUGROHO H. SE 

 
  TUMINGAN, SKM 

            

 
NIP.197405231996032002 

 
 

NIP. 197909112006042004 

   
NIP. 198706232011011009 

 

  NIP.196809211994031007 

            

 

                    
 

 

                    

   

                    

 

                      

            

 

       

     

          

              

  
Kasi Perlindungan Perempuan dan 

Anak 

            

 
       

     
          

              
  Dra. AFRIDA, Apt. 

            

 
       

     
          

               
NIP.197007181998032005 
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B. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS: 

Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari isu eksternal maupu internal. Sisi eksternal 

terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, SKPD, dan Lembaga atau Instansi diluar 

organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika didalam organiasasi itu sendiri 

yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang. 

Permasalahan  yang dihadapi berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi 

denganDinasSosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 

1. Permasalahan terkait Kesekretariatan 

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia baik dari jumlah pegawai maupun kualitas 

pendidikan dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial. 

b. Terbatasnya sarana prasarana gedung, perlengkapan kantor, dan kendaraan 

operasional. 

c. Terbatasnya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dalam 

Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial. 

2. Permasalahan terkait Bidang Penanganan Fakir Miskin : 

a. Masih rendahnya cakupan penanganan keluarga miskin yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah. 

b. Masih adanya keluarga miskin yang belum masuk dalam Basis Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemiskinan. 

c. Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagaai data awal Program 

Penanggulangan bersifat dinamis/berubah. 

d. Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan keluarga miskin dalam 

mengembangkan bantuan sosial dan usaha ekonomi produktif. 

e. Masih terbatasnya sarana prasarana penunjang penanganan keluarga miskin 

(Sekretariat PKH, Kendaraan Operasional Bidang, Kendaraan operasional PKH dan 

mitra kerja lainnya). 

3. Permasalahan terkait Bidang Pemberdayaan Sosial 

a. Belum optimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam 

penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

b. Masih kurangnya peran perusahaan dalam penanganan penyandang permasalahan 

kesejahteraan sosial melalui program Corporate Social Responsibility/Tanggung 

Jawab Sosial. 

c. Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan pengurus, kurangnya sarana 

prasarana Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (LKS, FK Karang Taruna, LK3, 

FKPSM, Forum TKSK). 

d. Belum optimalnya penyelenggaraan pengumpulan uang barang/undian gratis 

berhadiah yang diselenggarakan oleh organisasi sosial kemasyarakatan. 

e. Belum optimalnya pemeliharaan dan perawatan Taman Makam Pahlawan dan 

Monumen-monumen. 
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f. Masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam memelihara nilai-nilai kepahlawanan 

dan kesetiakawanan sosial. 

4. Permasalahan terkait Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial : 

a. Masih rendahnya PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial. 

b. Jumlah PMKS yang meningkat setiap tahun 

c. Belum tersedianya gudang logistik dan bencana yang memadai 

d. Masih minimnya jumlah Taruna Siaga Bencana dibandingkan dengan luas wilayah 

rawan bencana. 

e. Belum optimalnya fungsi Pemberdayaan dan Informasi Penyandang Disabilitas/Pusat 

Trauma Center. 

f. Belum tersedia sarana prasarana pelatihan penyandang disabilitas. 

g. Belum optimalnya pelayanan penyandang psikotik dan Pengemis, Gelandangan dan 

Orang Terlantar (PGOT).  

5. Permasalahan terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : 

g. Terbatasnya sumber daya manusia dengan kualifikasi khusus di P2TP2A (psikolog, 

penasehat hukum, relawan). 

h. Belum tersedianya sarana prasarana penunjang dan petugas/ibu shelter (rumah aman) 

di P2TP2A. 

i. Kurang optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

j. Belum tersedianya sarana prasarana dalam upaya pemenuhan hak anak (ruang 

bermain ramah anak, pusat kreatifitas anak, zona aman selamat sekolah). 

k. Belum berfungsinya secara optimal kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak. 

l. Belum diterapkannya PPRG pada setiap kegiatan di perangkat daerah. 

  

Isu-isu strategis adalah permasalahan permasalahan pokok yang akan diprioritaskan 

penyelesaiannya dalam Renstra lima tahun kedepan. Isu-isu strategis di Dinas Sosial 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara dirumuskan 

dengan metode FGD (Focuss Group Discussion) yang menghasilkan sebagai berikut : 

1. Masih rendahnya penanganan PMKS dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada. 

2. Belum optimalnya peran aktif PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. 

3. Masih rendahnya keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan intervensi program 

penanggulangan kemiskinan.  

4. Masih banyaknya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS) sebagai rujukan data 

penanganan kemiskinan yang belum valid data administrasi kependudukannya. 

5. Masih banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. RENCANA STRATEGIS  2017 – 2022 

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara telah menyusun rencana stratesis yang 

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, periode 2017 – 

2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. 

Rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Banjarnegara yang mencakup tujuan,sasaran, kebijakan dan program akan 

diuraikan dalam bab ini.  

Visi 

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan visi Bupati dan 

Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut 

adalah sebagai berikut :  

“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera” 

Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan tiap-tiap pokok visi 

yang ada di dalamnya, dimana terdapat 2 (dua) pokok visi, yaitu: 

a. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang bermartabat 

Kata bermartabat menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti mempunyai 

martabat, dimana kata martabat berarti tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. 

Dimensi dari pokok visi ini lebih mengarah pada dimensi imaterial dalam pembangunan. 

Dengan pokok visi ini, diharapkan pada masa yang akan datang masyarakat Kabupaten 

Banjarnegara dapat memiliki harga diri yang lebih saat bersanding dengan masyarakat 

daerah lain baik di level regional maupun nasional. Pencapaian pokok visi ini ditandai 

dengan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan yang dapat menciptakan 

kondusifitas wilayah sebagai prasyarat berjalannya proses pembangunan. 

b. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang sejahtera 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata sejahtera dapat diartikan aman sentosa 

dan makmur. Aman sentosa mengandung makna bebas dari segala kesukaran sedang 

makmur dapat diartikan serba kecukupan. Dimensi dari pokok visi ini lebih mengarah 

pada dimensi material dalam pembangunan.  

Melalui pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan dengan jelas 

kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap 

individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkenjutan, sehingga segala 

kebutuhan dapat terpenuhi utamanya pada kebutuhan dasar. Pencapaian pokok visi ini 

ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan 

perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas 

lingkungan hidup. 
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Misi 

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya 

mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi 

sebelumnya. Tabel berikut memberikan gambaran lengkap perumusan misi.  

Tabel 3.1 

Perumusan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 
 

NO POKOK VISI MISI 

1 

Kabupaten 

Banjarnegara 

menjadi 

Kabupaten 

yang 

bermartabat 

Kualitas pelayanan 

pemerintahan 

Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang 

tertib, aman, damai dan demokratis  

Mewujudkan kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola 

yang baik 

Mewujudkan tata kelola keuangan daerah 

yang efektif, efisien, produktif, transparan 

dan akuntabel dengan tenaga profesional 

2 

Kabupaten 

Banjarnegara 

menjadi 

Kabupaten 

yang sejahtera 

Pemenuhan hak dasar 

Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan cakupan dan 

kualitas pelayanan dasar 

Peningkatan 

perekonomian masyarakat 

berbasis sektor unggulan 

dengan tetap menjaga 

kualitas lingkungan hidup 

Mewujudkan pembangunan daerah yang 

berkesinambungan dan berbasis pada 

pengembangan ekonomi kerakyatan 

 

Misi-misi yang ditetapkan tersebut mengandung makna sebagai berikut: 

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis 

Tanpa kondusivitas wilayah yang kuat, mustahil pembangunan dapat berjalan 

lancar.Penciptaan kondisi tersebut menjadi prasyarat mutlak agar seluruh perencanaan 

dapat diimplementasikan dengan baik selama 5 (lima) tahun ke-depan. 

Merujuk pada fakta bahwa Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah rawan 

bencana, maka persiapan mitigasi bencana benar-benar dipersiapkan dengan baik. Dengan 

persiapan yang baik diharapkan masyarakat dapat lebih merasa aman meski tinggal di 

daerah yang bisa dibilang kurang ideal. 

Salah satu modal kuat bagi pembangunan adalah modal sosial yang tinggi. 

Pemerintah Kabupaten mendorong penguatan modal sosial melalui penghargaan terhadap 

nilai-nilai budaya lokal. Selain itu Pemerintah Kabupaten juga mendorong partisipasi 

dalam pembangunan melalui proses berdemokrasi.  

2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang 

baik 

Dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Pemerintah 

Kabupaten Banjarnegara memperkuat komitmen untuk menciptakan good and clean 

government. Fokus peningkatan dilakukan pada peningkatan kualitas layanan publik dan 
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peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui fokus pertama, 

diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan 

transparan. Sedangkan melalui fokus kedua, diharapkan masyarakat akan lebih bangga 

dengan jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang profesional.  

3. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada 

pengembangan ekonomi kerakyatan 

Laju perekonomian yang baik membutuhkan dukungan infrastruktur yang baik. 

Pada pembangunan ekonomi, Kabupaten Banjarnegara bertopang pada penguatan 

ekonomi kerakyatan di bidang Pertanian dan Pariwisata. Meski mendorong pertumbuhan 

ekonomi Pemerintah Kabupaten tidak melewatkan sisi pemerataan pembangunan 

mengingat kondisi geografis Kabupaten Banjarnegara yang luas. Pembangunan yang 

dilakukan juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar nantinya 

lingkungan yang kita miliki dapat dinikmati oleh generasi penerus. 

4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan 

akuntabel dengan tenaga profesional  

Tata kelola keuangan merupakan salah satu aspek dalam good and clean 

government. Meski demikian, banyaknya permasalahan di bidang keuangan, 

menyebabkan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara merasa perlu mengangkat menjadi 

sebuah misi tersendiri. Diharapkan melalui  reformasi tata kelola keuangan daerah, 

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dapat lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan 

keuangan. Selain itu Pemerintah diharapkan menjadi lebih mandiri dalam segi 

pembiayaan pembangunan.  

5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan 

dan kualitas pelayanan dasar  

Kebutuhan dasar yang terpenuhi selain dikatakan menjadi sejahtera dapat juga 

meningkatkan kemartabatan masyarakat. Dengan semakin luasnya cakupan pemenuhan 

hak dasar masyarakat dapat lebih sejahtera dan bermartabat. 

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2017-2022 

 

MISI TUJUAN SASARAN 

INDIKATOR 

KINERJA 

SASARAN 

SATU

AN 

Mewujudkan 

Tata 

Kehidupan 

Masyarakat 

Yang Tertib, 

Aman, Damai 

Dan 

Demokratis 

1.

1. 

Meningkatkan 

kondusivitas 

wilayah 

1.1.1. 

Meningkatnya 

ketenteraman, ketertiban 

dan 

keamananlingkungan 

Indeks 

ketenteraman 

dan ketertiban 

Masyarakat 

Angka 

1.

2. 

Meningkatkan 

kesiapsiagaan 

dan 

penanggulangan 

bencana 

1.2.1. 
Meningkatnya kualitas 

kesiapsiagaan bencana 

Persentase 

desa tangguh 

bencana 

% 

1.2.2. 

Meningkatnya kualitas 

ketanggapdaruratan 

bencana 

Kecepatan 

penanggulang

an bencana 

Menit 

1.

3. 

Meningkatkan 

kesadaran 
1.3.1. 

Meningkatnya 

penghargaan masyarakat 

Indeks 

Kebudayaan 
Angka 
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MISI TUJUAN SASARAN 

INDIKATOR 

KINERJA 

SASARAN 

SATU

AN 

masyarakat 

terhadap nilai-

nilai kehidupan 

bermasyarakat 

dan 

berdemokrasi 

terhadap nilai-nilai  

kebudayaan dan kearifan 

local 

1.3.2. 

Meningkatnya 

partisipasi masyarakat 

dalam kehidupan 

berdemokrasi 

Presentase 

pemilih dalam 

pemilu 

% 

Mewujudkan 

Kualitas 

Penyelenggar

aan 

Pemerintahan 

Berdasarkan 

Konsep Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

Yang Baik 

2.

1. 

Meningkatkan 

kualitas layanan 

public 

2.1.1. 

Meningkatnya 

efektivitas dan 

transparansi layanan 

publik  

Indeks 

Kepuasan 

Layanan 

Masyarakat 

Angka 

2.

2. 

Meningkatkan 

kualitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

daerah 

2.2.1. 

Meningkatnya kinerja 

penyelenggaraan 

pemerintahan daerah  

 

Nilai AKIP 

Kabupaten 

Banjarnegara 

 

Angka 

2.2.2. 
Meningkatnya kapasitas 

Aparatur  

2.2.3. 

Meningkatnya kualitas 

pengelolaan 

pemerintahan desa 

Persentase 

penyampaian 

laporan 

pertanggungja

waban 

pemerintah 

desa yang 

tepat waktu 

% 

Mewujudkan 

Pembangunan 

Daerah Yang 

Berkesinambu

ngan Dan 

Berbasis Pada 

Pengembanga

n Ekonomi 

Kerakyatan 

3.

1. 

Meningkatkan 

ketersediaan dan 

kualitas 

infrastruktur  

3.1.1. 

Meningkatnya sarana 

infrastruktur jalan dan 

jembatan 

Persentase 

jalan 

kabupaten 

dalam kondisi 

baik 

% 

3.1.2. 

Meningkatnya kualitas 

dan kuantitas jaringan 

irigasi 

Persentase 

jaringan 

irigasi dalam 

kondisi baik 

% 

3.

2. 

Meningkatkan 

kinerja 

perekonomian 

daerah 

3.2.1. 

Meningkatnya kinerja 

sektor pertanian dan 

perikanan 

Pertumbuhan 

sektor 

pertanian 

% 

Nilai Tukar 

Petani 
% 

3.2.2. 
Meningkatnya kinerja 

sektor pariwisata 

Jumlah 

kunjungan 

wisatawan 

Orang 

3.2.3 
Meningkatnya kinerja 

UKM dan koperasi 

Kontribusi 

UKM 

terhadap 

PDRB 

% 

Persentase 

koperasi aktif 
% 

3.2.4. 
Meningkatnya jumlah 

investasi 

Persentase 

peningkatan 

nilai investasi 

% 

3.2.5. 
Meningkatnya 

kesempatan kerja 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

% 
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MISI TUJUAN SASARAN 

INDIKATOR 

KINERJA 

SASARAN 

SATU

AN 

3.2.6. 
Meningkatnya kinerja 

sektor industry 

Pertumbuhan 

sektor industri 
% 

3.2.7. 
Meningkatnya kinerja 

sektor perdagangan 

Pertumbuhan 

sektor 

perdagangan 

% 

3.2.7. 

Meningkatnya produksi 

dan produktivitas 

agregat daerah 

Laju 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

% 

PDRB per 

kapita 

Rupia

h 

3.2.8. 
Meningkatnya stabilitas 

harga 
Laju inflasi % 

3.

3. 

Meningkatkan 

pemerataan 

pembangunan 

wilayah 

3.3.1. 

Meningkatnya 

pemerataan 

pembangunan antar 

wilayah kecamatan 

Indeks 

Williamson 
Angka 

3.

4. 

Meningkatkan 

daya dukung dan 

daya tampung 

lingkungan 

3.4.1. 

Meningkatnya kualitas 

lingkungan hidup yang 

meliputi kualitas udara, 

kualitas air sungai, dan 

tutupan lahan 

Indeks 

Kualitas 

Lingkungan 

Hidup (IKLH) 

Angka 

Mewujudkan 

Tata Kelola 

Keuangan 

Daerah Yang 

Efektif, 

Efisien, 

Produktif, 

Transparan 

Dan 

Akuntabel 

Dengan 

Tenaga 

Profesional 

4.

1. 

Mewujudkan 

reformasi tata 

kelola keuangan 

4.1.1. 

Meningkatnya kualitas 

pengelolaan keuangan 

dan aset daerah 

Opini Badan 

Pemeriksa 

Keuangan 

Opini 

4.1.2. 
Meningkatnya 

kemandirian daerah  

Rasio 

kemandirian 

keuangan 

daerah 

% 

Mewujudkan 

Kemartabatan 

Dan 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Melalui 

Peningkatan 

Cakupan 

Pemenuhan 

Hak Dasar 

5.

1. 

Meningkatkan 

cakupan 

pemenuhan 

kebutuhan dan 

layanan dasar 

yang berkualitas 

5.1.1. 
Meningkatnya 

ketahanan pangan 

Pencapaian 

skor Pola 

Pangan 

Harapan 

(PPH) 

% 

5.1.2. 
Meningkatnya cakupan 

rumah layak huni 

Rasio rumah 

layak huni 
% 

5.1.3. 

  

Meningkatnya akses dan 

kualitas pelayanan 

pendidikan 

  

Angka Rata-

rata Lama 

Sekolah 

Tahun 

Angka 

Harapan 

Lama Sekolah 

Tahun 

5.1.4. 

Meningkatnya akses dan 

kualitas pelayanan 

kesehatan 

Angka usia 

harapan hidup 
Tahun 

5.1.5. 

Meningkatnya peran 

serta perempuan dalam 

pembangunan 

Indeks 

Pemberdayaa

n Gender 

Angka 

5.1.6. Meningkatnya cakupan Ketersediaan liter/ 
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MISI TUJUAN SASARAN 

INDIKATOR 

KINERJA 

SASARAN 

SATU

AN 

air bersih  air baku detik 

5.

2. 

Meningkatkan 

penanganan  

masalah 

kesejahteraan 

sosial 

5.2.1. 

Meningkatnya jumlah 

penduduk di atas garis 

kemiskinan 

Persentase 

penduduk di 

atas garis 

kemiskinan 

% 

5.2.2. 

Meningkatnya 

penanganan terhadap 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

Persentase 

Penurunan 

PMKS 

% 

 

Dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Banjarnegara, terkait dengan tugas dan 

fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu terdapat pada 

misi ke 1, “Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan 

demokratis” serta misi ke 5, “Mewujudkan Kemartabatan dan Kesejahteraan Masyarakat 

Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar”. Dalam melaksanakan misi tersebut 

maka dirumuskan kebijakan umum yang diarahkan pada peningkatan kualitas masyarakat 

Banjarnegara secara umum melalui peningkatan ketersediaan, kualitas, kesetaraan, 

keterjangkauan dan kepastian dalam memperoleh hak-hak dasar yang dibutuhkan oleh 

masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, air bersih, sosial dan hak 

dasar lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip pemerataan dan berkeadilan. 

Urusan yang mendukung pelaksanaan Misi kelima adalah: 

1. Urusan Pendidikan 

2. Urusan Kesehatan 

3. Urusan Pangan 

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

5. Urusan Sosial  

6. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

7. Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

8. Urusan Transmigrasi 

Tujuan dalam pelaksanaan misi tersebut ada 2 (dua) yaitu : 

1. Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas. 

Adapun sasaran tujuan tersebut sebagai berikut : 

a. Meningkatnya ketahanan pangan 

b. Meningkatnya cakupan rumah layak huni 

c. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan  

d. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan  

e. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan 

f. Meningkatnya cakupan air bersih 

2. Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan sasaran sebagai berikut : 

a. Meningkatnya jumlah penduduk diatas garis kemiskinan 
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b. Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS). 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Dalam mewujudkan misi ke 1, Kabupaten Banjarnegara yaitu “Mewujudkan tata kehidupan 

masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis” serta misi ke 5 “Mewujudkan 

Kemartabatan dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan 

Hak Dasar”. maka diperlukan tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak sebagai berikut : 

Berikut adalah tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : 

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) 

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya PMKS yang mendapatkan 

penanganan. 

2. Meningkatkan jumlah penduduk miskin dan rentan yang mendapatkan intervensi program 

penanggulangan kemiskinan 

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya kemampuan penduduk 

miskin dan rentan yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

3. Meningkatnya manajemen kelembagaan PSKS dalam penanganan PMKS serta 

meningkatnya kapasitas SDM PSKS dalam penanganan PMKS. 

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya manajemen kelembagaan 

PSKS dalam penanganan PMKS serta meningkatnya kapasitas SDM PSKS dalam 

penanganan PMKS. 

4. Lestarinya bangunan cagar budaya 

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah terawatnya bangunan cagar budaya. 

5. Meningkatkan  Pelayanan Masyarakat 

Sasaran yang akan dicapai pada tujuan ini adalah Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan 

Masyarakat  

6. Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah  

Sasaran yang akan dicapai pada tujuan ini adalah Meningkatnya Nilai EValuasi Sistem 

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) 

7. Meningkatnya ketercapaian program dan kegiatan yang responsif gender dan partisipasi 

perempuan dalam ranah publik 

8. Terwujudnya penerapan dan penanganan kebijakan perlindungan perempuan dan anak 

dari tindak kekerasan 

9. Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk anak dalam kondisi khusus 

10. Meningkatnya ketersediaan data informasi gender dan anak 

Adapaun keterkaitan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Sosial 

beserta target kinerja sasarannya dapat dilihat pada table 4.1 di bawah ini : 
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Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial 

Tahun 2017-2022 

 

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan 

Kondisi 

Awal 
Target Kinerja Sasaran 

Target 

Akhir 

Renstra 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Meningkatkan 

pemenuhan kebutuhan 

dasar PMKS 

Meningkatnya pemenuhan 

kebutuhan dasar PMKS 

Persentase penanganan 

PMKS 

% 35,81 

 

36,49 36,62 36,68 36,74 36,80 36,80 

Persentase penduduk 

miskin 
% 17,21 17 s.d. 

16,5 

16,4 s.d. 

15,8 

15,8 s.d. 

15,2 

15,2 s.d. 

14,6 

14,6 s.d. 

14 

14,6 

Persentase Penurunan 

PMKS 

% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

2 Meningkatkan jumlah 

penduduk miskin dan 

rentan  yang 

mendapatkan 

intervensi program 

penanggulangan 

kemiskinan 

meningkatnya kemampuan 

penduduk miskin dan rentan 

yang dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya 

Persentase penduduk 

miskin dan rentan 

yang diintervensi 

dengan program 

penanggulangan 

kemiskinan 

% 33,83 34,42 34,53 34,58 34,64 34,69 34,69 

3 Meningkatkan peran 

PSKS dalam 

pelayanan sosial 

meningkatnya manajemen 

kelembagaan PSKS dalam 

penanganan PMKS serta 

meningkatnya kapasitas 

SDM PSKS dalam 

penanganan PMKS 

Persentase PSKS 

lembaga yang aktif  

% 40,22 48,10 55,98 63,68 71,74 79,62 79,62 

Persentase PSKS 

perorangan 

Yang aktif 

% 49,27 54,57 59,87 65,17 70,47 75,77 75,77 

  Lestarinya bangunan cagar 

budaya 

Persentase Cagar 

Budaya Dalam 

Kondisi Baik 

% 100 100 100 100 100 100 100 

4 Meningkatkan  

Pelayanan Masyarakat 

Meningkatnya nilai survei 

kepuasan masyarakat 

Nilai Survei Kepuasan 

Masyarakat 

Nilai 80 80 80 80 80 80 80 
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No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan 

Kondisi 

Awal 
Target Kinerja Sasaran 

Target 

Akhir 

Renstra 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

5 Meningkatkan Kinerja 

Instansi Pemerintah 

Meningkatnya nilai Evaluasi 

Sitem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Nilai AKIP  Nilai C C CC CC CC B B 

6 Meningkatkan 

komitmen OPD 

dalam 

mengimplementas 

ikan 

Pengarusutamaan 

Gender pada proses 

perencanaan 

anggaran, 

penyelenggaraan, 

evaluasi program 

dankegiatan serta 

ketersediaan data 

yang 

responsifgender 

Meningkatnya 

ketercapaian program 

dan kegiatan yang 

responsif Gender dan 

partisipasi perempuan 

dalam ranah publik 

Indeks 

Pemberdayaan 

Gender 

Indeks 67,25  67,75 68,25 68,75 69,25 69,75 

  Persentase 

Anggaran 

Responsif Gender 

dalam APBD 

% NA  0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 

  Indeks 

Pemberdayaan 

Gender 

Ind

eks 

67,25  67,75 68,25 68,75 69,25 69,75 

  Meningkatnya 

ketersediaan data 

Persentase 

ketersediaan data 

% 42,3  74 92 100 100 100 
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No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan 

Kondisi 

Awal 
Target Kinerja Sasaran 

Target 

Akhir 

Renstra 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

informasi gender dan 

anak 

berbasis gender di 

setiap PD 

 Meningkatkan 

pemenuhan 

hakanak 

Meningkatnya 

pemenuhan hak anak, 

termasuk anak dalam 

kondisikhusus 

Tingkat 

capaianKabupaten/

Kota 

  Madya  Madya  Madya  

 Meningkatkan 

kualitas pelayanan 

perlindungan bagi 

perempuan dan 

anak korbaan 

kekerasan 

Terwujudnya penerapan 

dan penanganan 

kebijakan perlindungan 

perempuan dan anak dari 

tindak kekerasan 

Ratio KDRT permil 0,098  0,097 0,096 0,095 0,094 0,093 

   Persentase 

perempuan dan 

anak korban 

kekerasan termasuk 

TPPO yang 

terlayani 

sesuaistandar 

% 100  100 100 100 100 100 
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Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan strategi dan kebijakan Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang. Rumusan 

strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran 

akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. 

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk 

melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. 

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan penanganan PMKS melalui perlindungan sosial, pembinaan, pendidikan 

dan keterampilan, bantuan sosial, pendampingan serta rehabilitasi sosial 

2. Meningkatkan kemampuan keluarga miskin dan rentan melalui upaya peningkatan 

pendapatan dan pengeluaran beban keluarga miskin. 

3. Meningkatkan peran serta PSKS dalam penanganan PMKS melalui peningkatan kapasitas 

SDM PSKS serta kelembagaan PSKS. 

4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan pelayanan yang 

profesional dan bersih. 

5. Meningkatkan nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui 

peningkatan sinergisitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta evaluasi.  

6. Meningkatkan kemampuan perempuan agar dapat berperan serta dalam pembangunan. 

7. Meningkatkan pelayanan kepada KKBGA sesuai standar 

8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut 

1. Peningkatan penanganan PMKS dengan skala prioritas sesuai proritas pada hasil 

verivikasi dan validasi Basis Data Terpadu Kemiskinan. 

2. Peningkatan pendapatan dan pengurangan beban keluarga miskin diprioritaskan pada 

pemberian bantuan sosial, perlindungan sosial, pelatihan keterampilan serta 

pendampingan. 

3. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan PSKS yang difokuskan pada pendidikan 

dan pelatihan SDM dan pembinaan managemen kelembagaan PSKS. 

4. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat diprioritaskan pada peningkatan kapasitas 

SDM serta perbaikan fasilitas-fasilitas dalam pelayanan sosial.  

5. Peningkatan nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

difokuskan pada pelaksanaan evaluasi secara periodik untuk meningkatkan kinerja 

6. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat di prioritaskan pada peningkatan kegiatan 

SDM serta perbaikan fasilitas-fasilitas dalam pelayanan sosial dan pelayanan KKGBA. 

7. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak melalui pelatihan 

kepada pekerja PUG, Tim teknis PUG, Gugus KLA, Forum anak. 

8. Peningkatan kemapuan pengetahuan perempuan dalam peran serta pembangunan. 
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Tabel 5.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial 

Tahun 2017-2022 

 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Meningkatkan 

pemenuhan 

kebutuhan dasar 

hidup PMKS 

 

Meningkatnya 

PMKS yang 

mendapatkan 

penanganan. 

 

Meningkatkan 

penanganan PMKS 

melalui perlindungan 

sosial, pembinaan, 

pendidikan dan 

keterampilan, bantuan 

sosial, pendampingan, 

pemberdayaan  serta 

rehabilitasi sosial. 

Peningkatan 

penanganan PMKS 

dengan skala prioritas 

sesuai proritas pada 

hasil verifikasi dan 

validasi Basis Data 

Terpadu Kemiskinan. 

 

Meningkatkan 

jumlah penduduk 

miskin dan rentan 

yang mendapatkan 

intervensi program 

penanggulangan 

kemiskinan 

 

Meningkatnya 

kemampuan 

penduduk miskin 

dan rentan yang 

dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya 

Meningkatkan 

kemampuan keluarga 

miskin dan rentan 

melalui upaya 

peningkatan 

pendapatan dan 

pengurangan 

pengeluaran beban 

keluarga miskin 

Peningkatan 

pendapatan dan 

pengurangan beban 

keluarga miskin 

diprioritaskan pada 

pemberian bantuan 

sosial, perlindungan 

sosial, pelatihan 

keterampilan, 

pemberdayaan serta 

pendampingan. 

Meningkatkan 

peran PSKS dalam 

pelayanan sosial. 

 

1. Meningkatnya 

manajemen 

kelembagaan 

PSKS dalam 

penanganan 

PMKS 

2. Meningkatnya 

kapasitas SDM 

PSKS dalam 

penanganan 

PMKS. 

Meningkatkan peran 

serta PSKS dalam 

penanganan PMKS 

melalui peningkatan 

kapasitas SDM PSKS 

serta kelembagaan 

PSKS. 

 

Peningkatan kapasitas 

SDM dan 

kelembagaan PSKS 

yang difokuskan pada 

pendidikan dan 

pelatihan SDM dan 

pembinaan 

managemen 

kelembagaan PSKS 

Meningkatkan  

Pelayanan 

Masyarakat 

Meningkatnya nilai 

survei kepuasan 

masyarakat 

Meningkatkan 

pelayanan  kepada 

masyarakat melalui 

peningkatan 

pelayanan yang 

profesional dan 

bersih. 

 

Peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat di 

prioritaskan pada 

peningkatan kapasitas 

SDM serta perbaikan 

fasilitas-fasilitas dalam 

pelayanan sosial.  

 

Meningkatkan 

Kinerja Instansi 

Pemerintah  

Meningkatnya nilai 

Evaluasi Sistem 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) 

Meningkatkan nilai 

evaluasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

melalui peningkatan 

sinergisitas 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

pelaporan serta 

evaluasi 

Peningkatan nilai 

evaluasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

yang difokuskan pada 

pelaksanaan evaluasi 

secara periodik untuk 

meningkatkan kinerja 

Meningkatkan 

kesetaraan dan 

keadilan gender 

Meningkatnya 

ketercapaian 

program dan 

kegiatan yang 

 Meningkatkan 

partisipasi OPD 

dalam 

penyusunan 

 Meningkatkan 

pemahaman dan 

pengetahuan 
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Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

responsif Gender 

dan partisipasi 

perempuan dalam 

ranah publik 

PPRG melalui 

peningkatkan 

kapasitas 

perencana, Focal 

Point, Tim Pokja 

PUG tentang PUG 

dan 

Implementasinya 

dalam 

perencanaan 

pembangunan 

jajaran aparat OPD 

mengenai PUG 

dan 

implementasinya 

dalam proses 

perencanaan dan 

penganggaran 

 Meningkatkan 

keterampilan 

perencana dan tim 

focal point PD 

dalam penyusunan 

PPRG 

 Meningkatkan 

pengetahuan dan 

kesadaran 

masyarakat dalam 

melaksanakan 

politik praktis 

melalui sosialisasi 

Meningkatkan 

data gender dan 

anak guna 

menunjang 

pembangunan 

dan 

pemberdayaan 

gender 

Meningkatnya 

ketersediaan data 

informasi gender 

dan anak 

 Mendorong 

aparatur di 

perangkat daerah 

dan operator 

dalam rangka 

penyediaan data 

gender dananak 

 Peningkatan 

koordinasi dalam 

rangka penyediaan 

data gender dan 

anak 

Meningkatkan 

kualitas pelayanan 

perlindungan bagi 

perempuan dan 

anak korbaan 

kekerasan 

Terwujudnya 

penerapan dan 

penanganan 

kebijakan 

perlindungan 

perempuan dan 

anak dari tindak 

kekerasan 

 Mengurangi 

resiko perempuan 

dari tindak 

kekerasandan 

ekploitasi melalui 

peningkatkan 

kesadaran dan 

pemahaman 

masyarakat 

tentang kekerasan 

terhadap 

perempuan dan 

anak; peningkatan 

jejaring di tingkat 

masyarakat; dan 

meningkatkan 

kompetensi bagi 

petugas dan 

relawan 

pelayanan 

 Meningkatkan 

pemahaman 

masyarakat 

mengenai 

kekerasan 

terhadap 

perempuan dan 

anak melalui 

sosialisasi baik 

secara langsung 

maupun melalui 

media;pengemban

gan jejaring; dan 

pelatihan bagi 

petugas dan 

relawan pelayanan 

kekerasan 

terhadap 

perempuan dan 

anak. 
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B. RINGKASAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020 

Ringkasan Penetapan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak tahun 2020 telah memuat informasi semua komponen dalam mencapai 

sasaran sesuai indikator kinerja yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan.  

Indikator Kinerja yang merupakan indikator Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 9 (sembilan) indikator. Indikator tersebut 

meliputi indikator mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Penduduk 

Miskin, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), cagar budaya, Survei Kepuasan 

Masyarakat dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).  

Indikator mengenai penanganan PMKS terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu persentase 

penurunan PMKS dan Persentase penanganan PMKS. Indikator penurunan PMKS juga 

merupakan indikator Kepala Daerah. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah 

PMKS tahun ini dan tahun sebelumnya, sedangkan indikator persentase penanganan PMKS 

digunakan untuk melihat sejauh mana jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan dari jumlah 

PMKS yang seharusnya mendapatkan bantuan. 

Indikator ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kinerja sosial dalam 

penanganan PMKS sehingga mampu menurunkan jumlah PMKS. Untuk mengetahui 

indikator ini, maka pendataan PMKS secara tepat dengan tingkat validasi yang penting 

merupakan satu hal yang perlu dilakukan. Pendataan PMKS dengan verifikasi dan validasi 

yang tersistem dengan baik akan mempengaruhi tingkat kebenaran perhitungan indikator ini. 

Untuk meningkatkan kinerja pada indikator ini, maka diperlukan koordinasi dari 

semua stakeholder yang berhubungan dengan penanganan PMKS. Stakeholder tersebut 

terdiri dari Pemerintah Kecamatan/Desa, Potensi potensi sumber kesejahteraan sosial baik itu 

TKSK, pendamping PKH, Pekerja sosial, Penyuluh Sosial, Karang Taruna, dunia usaha serta 

potensi lain yang turut serta dalam penanganan PMKS. Selain itu, program penanganan 

PMKS yang berasal dari APBD Provinsi dan Kementerian Sosial juga sangat banyak baik 

dari jumlah penerima maupun anggaran sehingga memerlukan koordinasi dan pendampingan 

program dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. 

Indikator selanjutnya yaitu persentase penduduk miskin dan Persentase penduduk 

miskin dan rentan yang diintervensi dengan program penanggulangan  kemiskinan. 

Persentase penduduk miskin bersumber dari survei sosial ekonomi yang dilakukan oleh 

Badan Pusat Statistik. Indikator ini untuk mengetahui persentase penduduk miskin secara 

makro, sedangkan secara mikro dapat menggunakan Basis Data Terpadu Kemiskinan.  

Selain indikator mengenai PMKS dan penduduk miskin, juga diperlukan indikator 

mengenai PSKS yang aktif baik PSKS lembaga maupun perorangan. PSKS lembaga berupa 

LKS, LK3, Karangtaruna, TAGANA dan lembaga lain yang bersama-sama dalam 

penanganan PMKS, sedangkan PSKS perorangan terdiri dari Pekerja Sosial Masyarakat, 

Peksos Profesional, Penyuluh Sosial, TKSK dan potensi-potensi lain. 
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Persentase cagar budaya dalam kondisi baik juga merupakan salah satu indikator 

kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Indikator ini 

dihitung dengan berapa banyaknya jumlah cagar budaya yang  dalam kondisi baik dibagi 

dengan jumlah cagar budaya. Cagar budaya yang merupakan bagian dari tugas pokok fungsi 

dari Dinas Sosial yaitu Taman Makam Pahlawan dan Monumen. 

Indikator selanjutnya yang juga merupakan indikator kinerja utama yaitu nilai AKIP 

dan nilai Survei Kepuasan Masyarakat. Indikator ini merupakan indikator yang ada pada 

semua OPD. Nilai AKIP digunakan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP dilaksanakan 

secara baik oleh OPD.  

Adapun nilai Survei Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengetahui bagaimana 

tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak terhadap masyarakat. 

Rincian target Penetapan Kinerja dari masing-masing indikator kinerja dapat 

diilustrasikan dalam tabel berikut  : 

 

No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 

1 Meningkatnya PMKS yang 

mendapatkan penanganan. 

Persentase penanganan 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

50.70% 

2 Meningkatnya PMKS yang 

mendapatkan penanganan. 

Persentase penduduk miskin 15,80% 

3 Meningkatnya manajemen 

kelembagaan PSKS dalam 

pelayanan sosial 

Persentase Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS) 

lembaga yang aktif 

20,65% 

4 Meningkatnya kapasitas SDM 

PSKS dalam pelayanan sosial 

Persentase Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS) 

perorangan yang aktif 

27,57% 

5 Meningkatnya kemampuan 

penduduk miskin dan rentan 

dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya 

Persentase penduduk miskin dan 

rentan yang diintervensi dengan 

program penanggulangan  

kemiskinan 

44,19% 

6 Meningkatnya nilai survei 

kepuasan masyarakat 

Nilai Survei Kepuasan 

Masyarakat 

82,003 

7 Meningkatnya nilai Evaluasi 

Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Nilai AKIP 58 

8 Lestarinya bangunan cagar 

budaya 

Persentase benda cagar budaya 

dalam kondisi baik 

100% 

9 Meningkatnya peran serta 

perempuan dalam 

pembangunan 

Ratio perempuan di lembaga 

pemerintah 

2,42 

10 Meningkatnya pemenuhan hak 

anak, termasuk anak dalam 

kondisi khusus 

Persentase anak korban 

kekerasan yang melapor 

terlayaninya sesuai standar 

100% 

11. Meningkatnya pemenuhan hak 

anak, termasuk anak dalam 

Persentase anak korban 

kekerasan yang melapor 

100 % 
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No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 

kondisi khusus terlayaninya sesuai standar 

12 Terwujudnya penerapan dan 

penanganan kebijakan 

perlindungan perempuan dan 

anak dari tindak kekerasan 

Persentase perempuan dan anak 

korban kekerasan termasuk 

TPPO yang terlayani sesuai 

standar 

100% 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

Dalam tahun anggaran 2020 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak telah menetapkan 12 (dua belas) sasaran yang akan dicapai. Sasaran tersebut didukung oleh 

13 program dan 33 kegiatan dengan capaian kinerja sebagai berikut  

A. CAPAIAN  KINERJA TAHUN 2020 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target 

indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing 

indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : 

 

PENGUKURANKINERJA KEGIATAN MASING-MASING INDIKATOR 

 

NO SASARAN 

INDIKATOR KINERJA 

URAIAN TARGET 
REALISASI 

CAPAIAN 
% 

1 2 3 4 5 6 

      

1. Meningkatnya PMKS 

yang mendapatkan 

penanganan 

Persentase penanganan 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) 

50,70 % 57,59% 112,99 

2. Persentase penduduk 

miskin 

15,80 % 15,64% 101,02 

3. Persentase penurunan 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) 

0,2% -6 -3.000  

4. Meningkatnya 

kemampuan penduduk 

miskin dan rentan 

dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya 

Persentase penduduk 

miskin dan rentan yang 

diintervensi dengan 

program 

penanggulangan  

kemiskinan 

44,19 % 50,20 % 113,60  

5. Meningkatnya 

manajemen 

kelembagaan PSKS 

dalam pelayanan sosial 

Persentase Potensi 

Sumber Kesejahteraan 

Sosial (PSKS) lembaga 

yang aktif 

20,65 % 15,22 % 73,70 

6. Meningkatnya 

kapasitas SDM PSKS 

dalam pelayanan sosial 

Persentase Potensi 

Sumber Kesejahteraan 

Sosial (PSKS) 

perorangan yang aktif 

27,57 % 8,81 % 31,95 

7. Meningkatnya nilai 

survei kepuasan 

masyarakat 

Nilai Survei Kepuasan 

Masyarakat 

82,003 82,033 100 

8. Meningkatnya nilai 

Evaluasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

(SAKIP) 

Nilai AKIP 58 56,21 96,91 

9. Lestarinya bangunan 

cagar budaya 

Persentase benda cagar 

budaya dalam kondisi 

100% 55,55 % 55,55 % 
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NO SASARAN 

INDIKATOR KINERJA 

URAIAN TARGET 
REALISASI 

CAPAIAN 
% 

1 2 3 4 5 6 

baik 
10. Meningkatnya peran 

serta perempuan dalam 

pembangunan 

Ratio Perempuan di 

Lembaga Pemerintah 

2,42 2,04 86,36  

11. Meningkatnya 

pemenuhan hak anak, 

termasuk anak dalam 

kondisi khusus 

Persentase anak korban 

kekerasan yang melapor 

terlayaninya sesuai 

standar 

100 % 100 % 100 % 

12. 
 

Terwujudnya 

penerapan kebijakan 

pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan anak 

Persentase Perempuan 

dan Anak Korban 

Kekerasan termasuk 

TPPO yang terlayani 

sesuai standar 

100 % 100 % 100 % 

 

B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020: 

1. Sasaran Meningkatnya PMKS yang mendapatkan penanganan 

 

NO SASARAN 

INDIKATOR KINERJA 

URAIAN TARGET 
REALISASI 

CAPAIAN 
% 

1 2 3 4 5 6 

      
1 Meningkatnya 

PMKS yang 

mendapatkan 

penanganan. 

Persentase penanganan 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

50,70 % 57,59% 112,99 % 

 

Sasaran meningkatnya PMKS yang mendapatkan penanganan terdapat 3 (tiga) 

indikator yaitu persentase penanganan PMKS, Persentase penduduk miskin dan Persentase 

penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).   

Indikator penanganan PMKS diperoleh dari jumlah PMKS yang mendapatkan 

penanganan  dibagi dengan jumlah PMKS. Adapun perhitungannya sebagai berikut : 

  
      

      
         

     = 57,59 % 

Realisasi kinerja sebesar 57,59 % atau capaian sebesar 112,09% dari target 

didukung oleh : 

1. Kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan program peningkatan kesejahteraan 

sosial baik dalam bidang perlindungan sosial, rehabilitasi sosial ataupun dalam bidang 

penanggulangan kemiskinan. Kesiapan pemerintah daerah dilakukan dengan koordinasi 

dengan Kementerian Sosial dalam menjalankan program nasional. Salah satu program 

Kementerian Sosial yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah Dana Alokasi Khusus 

(DAK) Bidang Sosial berupa bantuan kursi roda bagi lanjut usia, disabilitas dan anak 

dengan disabilitas. Adapun jumlah kursi roda yang dalam pelaksanaan program DAK 
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yaitu sebanyak 400 unit kursi roda dengan rincian 200 untuk lanjut usia, 150 untuk 

disabilitas dan 50 untuk anak dengan disabilitas. Selain program DAK, program rutin 

Kementerian Sosial yang dilaksanakan yiatu Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan 

Non Tunai, Rumah Tidak Layak Huni dan Bantu Bertujuan Lanjut Usia. 

2. Koordinasi dengan stakeholder lainnya seperti OPD terkait, Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan (TKSK), Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupatan 

Banjarnegara, Lembaga Kesejahteraan Sosial, TAGANA, Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa dalam mempersiapkan, melaksanakan serta mengevaluasi program Dinas 

Sosial. 

3. Peningkatan kapasitas SDM Dinas Sosial maupun SDM penunjang lainnya seperti 

Pendamping PKH, TKSK, Pekerja Sosial maupun penyuluh sosial baik yang dilakukan 

oleh Kementerian Sosial melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan 

Sosial Regional III Yogyakarta, Dinas Sosial Provinsi melalui Badan Diklat Pendidikan 

dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah serta yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten 

Banjarnegara melalui Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi serta agenda lainnya. 

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target yaitu : 

1. Program penanganan PMKS yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat terbatas baik 

dari anggaran maupun cakupan PMKS jika dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada.  

2. Belum optimalnya peran aktif PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. 

Solusi dari permasalahan : 

1. Meningkatkan cakupan penanganan PMKS dengan meningkatkan koordinasi dengan 

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Sosial dalam melaksanakan 

program-program nasional baik dari perlindungan sosial, rehabilitasi sosial maupun 

penanganan kemiskinan. 

2. Meningkatkan kapasitas PSKS baik dari segi manajemen kelembagaan maupun kapasitas 

SDM . 

3. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. 

 

Realisasi Kinerja Tahun 2017 - 2020 

No Indikator  Kinerja 2017 2018 2019 2020 

1 Persentase penanganan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

37,87 % 

 

56,66 % 52,03 % 57,59 % 
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Tabel 

Penanganan PMKS Tahun 2017 - 2020 

 

 
Sumber data : DINSOSPPPA Kabupaten Banjarnegara 
 

Berdasarkan tabel penanganan PMKS tahun 2017-2020, Capaian kinerja dari tahun 

2017 sampai dengan tahun 2018 terus meningkat, namun mengalami penurunan pada tahun 

2019. Pada tahun 2020 kemudian mengalami peningkatan lagi dengan capaian 57,59 %. 

Tahun 2020 terjadi pandemi Corona Virus disease 19 (Covid 19). Beberapa 

program yang sudah direncanakan pada tahun 2019 terpaksa harus ditunda bahkan tidak 

dilaksanakan pada tahun 2020. Namun berbeda dengan program lainnya, program 

penanganan terhadap PMKS justru semakin meningkat sebagai upaya pemerintah 

menanggulangi efek dari penurunan ekonomi akibat pandemi covid 19.  Tercapainya capaian 

pada tahun 2020 sebesar 57,70 % karena terjadi kenaikan jumlah Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan. Pada tahun 2019, jumlah KPM PKH sebanyak 

46.954 KPM sedangkan pada tahun 2020 jumlah KPM meningkat menjadi 51.066. Pada saat 

pandemi Covid 19, KPM PKH juga mendapatkan Bantuan Sosial Beras (BSB) sebesar 15 Kg 

selama 3 bulan mulai bulan Agustus sampai dengan Oktober 2020.  

Program penanganan PMKS yang mencapai realisasi 57,59 % dari jumlah PMKS 

yang ada merupakan Program baik dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi maupun 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara.  

Salah satu program Kementerian Sosial yang dilaksanakan pada tahun 2020 yaitu 

pemberian alat bantu Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sosial Tahun 2020 sebanyak 400 

unit kursi roda untuk lanjut usia, disabilitas dan anak dengan disabilitas. Dampak dari 

pandemi Covid 19, kegiatan DAK Bidang Sosial akan dirasionalisasi atau dibatalkan 

pelaksaaannya, namun karena kesiapan serta tahapan kontrak pelaksanaan yang sudah 

dilaksanakan oleh Dinsos PPPA Kabupaten Banjarnegara sehingga kegiatan DAK Bidang 

sosial di Banjarnegara tetap dilaksanakan.  

Selain program PKH, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga 

mendukung penanganan PMKS. BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang 

diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan 
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hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH/pedagang bahan pangan yang 

bekerjasama dengan Bank HIMBARA. BPNT ini bertujuan untuk mengurangi beban 

pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran 

dan tepat waktu. 

Manfaat pelaksanaan BPNT yaitu : 

a. Meningkatnya ketahanan pangan ditingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme 

perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 

b. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai 

c. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial 

d. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di 

bidang perdagangan. 

Jumlah kuota BPNT sebesar 100.211 KPM yang tersebar di 20 Kecamatan di 

Kabupaten Banjarnegara. Jumlah kuota BPNT mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan dibanding tahun 2019 sebesar 77.041 KPM. Adapun besaran bantuan sebesar Rp  

200.000/bulan. Dengan adanya bantuan pangan non tunai ini, maka keluarga miskin yang 

merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial akan mengurangi beban pengeluaran 

khususnya untuk kebutuhan pangan.    

Selain bantuan sosial melalui program Kementerian Sosial, Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara juga melakukan 

upaya penanganan PMKS. Fasilitasi manajemen berusaha bagi keluarga miskin sebanyak40 

orang atau 4 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang disertai dengan pemberian bantuan 

sosial berupa peralatan produksi makanan ringan dengan nilai total Rp 43.250.000. 

Pelatihan keterampilan juga dilakukan terhadap disabilitas fisik (tuna daksa) bekerja 

sama dengan dunia usaha yaitu PT. Indonesia Power Unit pembangkit Mrica sebanyak 15 

orang. Setelah pelatihan, para peserta juga mendapatkan bantuan bahan untuk proses 

pembuatan keset. Selain tuna daksa, pengembangan potensi keterampilan bagi tuna grahita 

sebanyak 17 orang yang bergabung dalam Sheltered Workshop Peduli “DADI MULYA” 

Desa Gumiwang Kecamatana Purwanegara juga dilakukan bekerja sama dengan Balai Besar 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual “KARTINI” di Temanggung. Program 

ini sudah berjalan selama 2 tahun dan sudah mampu menghasilkan produk unggulan berupa 

Batik Ciprat. Produk Batik Ciprat sudah dipasarkan ke berbagai instansi Pemerintah maupun 

kemasyarakatan baik yang berada di wilayah Banjarnegara maupun Wilayah Banyumas 

Raya.     

Salah satu penanganan PMKS yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak lainnya selain terhadap fakir miskin yaitu penanganan 

anak terlantar dan balita terlantar. Penanganan anak dan balita terlantar dilaksanakan dengan 

melibatkan Pekerja Sosial (PEKSOS) Perlindungan Anak untuk melakukan pendampingan, 

intervensi sampai dengan tahap terminasi. Hasil dari intervensi apabila diperlukan rujukan ke 
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panti rehabilitasi sosial maka akan difasilitasi oleh Dinas Sosial menggunakan mobil layanan 

sosial.    

Mobil layanan sosial juga dapat melayani eks psikotik, lanjut usia, anak dan balita 

tarlantar, anak nakal, anak putus sekolah serta penyandang disabilitas  untuk mendapatkan 

pelayanan rehabilitasi sosial di Panti Rehabilitasi Sosial.   

Selain itu, meningkatnya peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan usaha 

kesejahteraan sosial juga mempengaruhi penurunan jumlah PMKS. Masyarakat baik secara 

perseorangan, lembaga atau komunitas turut serta melakukan penanganan PMKS. 

Penanganan berupa pendampingan, pemberian informasi atau akses yang digunakan oleh 

PMKS atau berupa bantuan langsung kepada PMKS. 

Semakin meningkatnya kemampuan manajerial lembaga lembaga kesejahteraan 

sosial serta meningkatnya kapasitas PSKS perorangan seperti TKSK, Pekerja Sosial 

Masyarakat, Penyuluh Sosial, Pekerja Sosial Perlindungan anak, TAGANA juga mendorong 

penanganan kesejahteraan sosial semakin luas. Akses informasi dan edukasi bagi PMKS juga 

akan semakin meningkat kuantitas maupun kualitasnya 

Cakupan program penanganan PMKS yang bersumber dari Anggaran di Dinsos 

PPPA masih jauh dibandingkan dengan jumlah PMKS yang seharusnya mendapatkan 

penanganan. Sebagian besar program penanganan PMKS bersumber dari anggaran 

Kementerian Sosial berupa Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai serta 

progra DAk Bidang Sosial. 

Capaian indikator persentase penanganan masalah kesejahteraan sosial sebesar 

57,70 %. Capaian ini sudah mencapai 156,79% dari target renstra 2022. Hal ini disebabkan 

karena peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH dari tahun ke tahun yang 

tinggi.. Kewenangan penambahan jumlah PKH menjadi wewenang Kementerian Sosial, 

Dinsos PPPA hanya memberikan pendampingan khususnya memfasilitasi pendamping PKH 

dalam melaksanakan pendampingan dan penyaluran bantuan kepada KPM. Jumlah KPM 

PKH pada tahun 2018 sebanyak 32.950 KPM, kemudian meningkat menjadi 46.954 KPM 

pada tahun 2019. Pada tahun 2020 ini, jumlah KPM PKH juga meningkat menjadi 51.066 

KPM. 

Realisasi Kinerja Membandingkan dengan Target Jangka Menengah 

No Indikator  Kinerja 
Target 

Renstra 2022 

Realisasi 

2020 

Capaian 

(4/3)*100 

1 2 3 4 5 

1 Persentase penanganan Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
36,80 57,59 % 156,49% 

 

Capaian tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2022 sudah 

mencapai 156,49%. Hal ini terjadi karena peningkatan program-program penanganan 

kesejahteraan sosial dari target pada tahun 2020. 
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Indikator yang kedua yaitu persentase penduduk miskin. Realisasi pada tahun 2020 

yaitu sebesar 15,64 % dari target 15,80 % sehingga sasaran sudah mencapai 101,02 %. 

Adapun tabel indikator dapat dilihat di tabel berikut : 

NO SASARAN 

INDIKATOR KINERJA 

URAIAN TARGET 
REALISASI 

CAPAIAN 
% 

1 2 3 4 5 6 

1 Meningkatnya jumlah 

penduduk diatas garis 

kemiskinan 

Persentase 

penduduk miskin 

15,80 15,64% 101,02 % 

 

Menurut survei sosial ekonomi nasional Badan Pusat Statistik Maret 2020,  

persentase penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara sebesar 15,64 %. Capaian persentase 

penduduk miskin sebesar 102,05 % dari target pada tahun 2020 yaitu sebesar 15,80 %.  

Capaian ini diukur dengan menggunakan rumus terbalik yaitu semakin rendah realisasi 

menunjukkan semakin tinggi kinerjanya dengan rumus sebagai berikut : 

                            
                         

      
         

Persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai dengan 

tahun 2019. Pada tahun 2015, persentase penduduk miskin sebesar 18,37 %, tahun 2016 

sebesar 17,46 %, tahun 2017 mencapai 17,21 %, tahun 2018 mencapai 15,46 % serta tahun 

2019 sebesar 14,76. Namun pada tahun 2020, Persentase penduduk miskin meningkat karena 

pandemi Covid 19.  

Capaian Kinerja Tahun 2017 - 2020 

No Indikator  Kinerja 2017 2018 2019 2020 

1 Persentase penduduk miskin 17,21 % 15,46 % 14,76 % 15,64 

 

 

Tabel 

Persentase Penduduk Miskin 2017 - 2020

 
Sumber data : Badan Pusat Statistik 
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Kenaikan persentase penduduk kemiskinan terjadi secara nasional bahkan seluruh 

negara. Pandemi Covid 19. Pembatasan aktivitas masyarakat yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan menyebabkan terganggunya aktivitas 

perekonomian. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang diprediksi pada awal tahun 

bisa tumbuh hingga 5,3 persen tertekan sampai pada -5 %.  

Kontraksi ekonomi menyebabkan beberapa hal seperti penyempitan lapangan 

pekerjaan yang menyebabkan jumlah pengangguran semakin meningkat akibat Pemutusan 

hubungan kerja yang semakin tinggi. Selain itu, pekerja informal merupakan salah satu 

sektor yang juga terdampak. Terutama bagi pekerja informal yang tidak memiliki jaminan 

sosial. 

Wabah corona memaksa semua negara untuk merevisi  perencanaan 

pembangunan mereka. Target disesuaikan secara  realistis, asumsi diubah  sesuai keadaan 

sekarang, dan prioritas program jangka pendek dialihkan sebagian besar untuk mengatasi 

epidemic Covid-19. Sementara  kebijakan  pembangunan  padat  modal  seperti  

infrastruktur  dilakukan moratorium danakan dikaji untuk dilaksanakan kembali setelah 

periode tanggap darurat Covid-19 dinyatakan berakhir. 

Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia  akibat pandemi ini memaksa 

semua level pemerintahan baik pusat dan daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana 

pembangunan yang telah ditetapkan. Terutama yang telah dituangkan dalam dokumen 

perencanaan dan  anggaran mengingat pada saat  menyusun sama sekali tidak 

memperhitungkan pandemi. Penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur dalam 

menangani wabah corona akan menjadi titik awal untuk pemulihan. 

Dengan kondisi demikian, pemerintah melaksanakan program bantuan sosial 

sebagai upaya mengurangi efek dari pandemi Covid 19. Adapun program bantuan sosial 

yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST). BST terbagi dari 3 (tiga) yaitu BST Kementerian, 

JPS Provinsi Jawa Tengah dan BST Kabupaten. Untuk BST, sasaran masuk dalam Basis 

Data Kemiskinan dan tidak menerima program PKH maupun BPNT. Jumlah KPM 

penerima BST Kementerian Sosial yaitu sebanyak 19.385 KPM dengan jumlah bantuan 

Rp 600.000 per bulan. Untuk JPS provinsi mendapatkan paket sembako seharga Rp 

200.000 per bulan dengan jumlah KPM 45.697. untuk BST Kabupaten, jumlah KPM 

penerima sebanyak 59.246 dengan jumlah bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan. 

Dengan stimulus bantuan sosial tersebut ditambah dengan stimulus bidang-

bidang yang lain diharapkan angka kemiskinan tidak tergerus tajam.  Namun dengan 

berbagai macam bantuan sosial tersebut, persentase penduduk miskin masih tetap mengalami 

kenaikan. pada bulan maret tahun 2019, persentase kemiskinan di banjarnegara sebesar 

14,76% dan pada bulan Maret 2020 sebesar 15,64 % atau mengalami kenaikan sebesar 0,88 

%. Kenaikan angka kemiskinan di Banjarnegara lebih tinggi dibandingkan kenaikan angka 

kemiskinan Provinsi Jawa Tengah maupun secara nasional. 
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Persentase angka kemiskinan Jawa Tengah mengalami kenaikan pada bulan Maret 

2019 sebesar 10,80% menjadi 11,41 % pada bulan Maret 2020 atau mengalami kenaikan 

sebesar 0,60 %. Persentase angka kemiskinan nasional mengalami kenaikan pada bulan 

Maret 2019 sebesar 9,41 % menjadi 9,78 % pada bulan Maret 2020 atau mengalami 

kenaikan sebesar 0,60 %  

Persentase penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara masih lebih tinggi 

dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. 

Persentase penduduk miskin Jawa Tengah sebesar 11,41 % dan nasional sebesar 9,78 %. 

Dengan kondisi demikian, Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 

Kabupaten Banjarnegara masin harus bekerja keras untuk menekan angka kemiskinan 

sehingga bisa dibawah rata-rata Jawa Tengah dan Nasional. 

 

Tabel Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 

 

 

Indikator ketiga yaitu persentase penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS). Realisasi pada tahun 2020 yaitu sebesar  -0,06% dari target 0,2 % sehingga 

capaian pada tahun 2020 sebesar -6 %. Adapun tabel capaian indikator kinerja dapat dilihat 

pada tabel berikut :  

NO SASARAN 

INDIKATOR KINERJA 

URAIAN TARGET 
REALISASI 

CAPAIAN 
% 

1 2 3 4 5 6 

1 Meningkatnya 

penanganan 

terhadap PMKS. 

Persentase penurunan 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

0,2 % -6% -3000 % 

 

Target penurunan PMKS sebesar 0,2 %, realisasi capaian penurunan PMKS sebesar 

-6 %. Realisasi capaian diperoleh dari rumus : 
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Capaian penurunan PMKS sebesar -6 % artinya terjadi peningkatan PMKS sebesar 

6 %. Jumlah PMKS pada tahun 2019 sebanyak 85.555, mengalami peningkatan pada tahun 

2020 menjadi 90.809 peningkatan tersebut sesuai rincian tabel rekap data Penyandang 

Masalah Kesejhateraan Sosial sebagai berikut : 

 

REKAP DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL 

(PMKS) 

KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 

    

NO NAMA PMKS 2019 2020 
Kenaikan/ 

Penurunan 

1 
 

Anak Balita Terlantar (ABT) 139 2 
                                   

137  

2 
 

Anak Terlantar (AT) 724 43 
                                   

681  

3 
 

Anak Yang Mengalami Masalah Hukum 

(AMH) 
17 21 - 4                                

4 
 

Anak Jalanan (AJ) 8 1 
                                         

7  

5 
 

Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) - - 
                                          

-  

 
a 

Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) 

FISIK 
- - 

                                          

-  

  

a.1. Anak Dengan Disabilitas Fisik --> 

Tubuh (Tuna Daksa) 
246 167 

                                      

79  

    
a.2. Anak Dengan Disabilitas Fisik --> 

Mata (Tuna Netra) 

                             

52  

              

24  

                                      

28  

    
a.3. Anak Dengan Disabilitas Fisik --> 

Rungu / Wicara (Bisu Tuli) 

                           

136  

           

159  
- 23                                

  b 
Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) 

MENTAL 

                                 

-  

                  

-  

                                          

-  

    
b.1. Anak Dengan Disabilitas Mental --> 

Retardasi (Tuna Grahita) 

                           

157  

           

143  

                                      

14  

    
b.2. Anak Dengan Disabilitas Mental --> 

Eks Psikotik (Tuna Laras) 

                             

44  

              

20  

                                      

24  

  c 
 Anak Dengan Disabilitas Fisik dan Mental 

(Ganda) 

                             

70  

              

60  

                                      

10  

6   
Anak Yang Menjadi Korban Tindak 

Kekerasan 

                                

9  

                 

1  

                                         

8  

7   
Anak Yang Memerlukan Perlindungan 

Khusus 

                                

4  

              

16  
-12                                     

8   Lanjut Usia Terlantar 
                       

4.586  

       

4.985  
-399                                   
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9   Penyandang Disabilitas 
                                 

-  

                  

-  

                                          

-  

  a Penyandang Disabilitas Fisik 
                                 

-  

                  

-  

                                          

-  

    
a.1. Penyandang Disabilitas Fisik --> 

Tubuh (Tuna Daksa) 

                       

1.614  

       

1.531  

                                      

83  

    
a.2. Penyandang Disabilitas Fisik --> Mata 

(Tuna Netra) 

                           

913  

           

918  
-5                                        

    
a.3. Penyandang Disabilitas Fisik --> 

Rungu / Wicara (Bisu Tuli) 

                       

1.047  

       

1.547  
-500                                   

  b Penyandang Disabilitas Mental 
                                 

-  

                  

-  

                                          

-  

    
b.1. Penyandang Disabilitas Mental --> 

Retardasi (Tuna Grahita) 

                           

927  

       

1.105  
-178                                   

    
b.2. Penyandang Disabilitas Mental --> 

Eks Psikotik (Tuna Laras) 

                       

1.026  

           

542  

                                   

484  

  c 
Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental 

(Ganda) 

                           

257  

           

374  
- 117                                  

10   Tuna Susila (TS) 
                                

7  

                  

-  

                                         

7  

11   Gelandangan 
                                

8  

                 

3  

                                         

5  

12   Pengemis 
                             

89  

              

25  

                                      

64  

13   Pemulung 
                           

225  

           

537  
- 312                                  

14   Kelompok Minoritas / Waria 
                                

3  

                 

1  

                                         

2  

15   
Bekas Warga Binaan Lembaga 

Pemasyarakatan (LP) 

                           

484  

                 

7  

                                   

477  

16   Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA) 
                                 

-  

                  

-  

                                          

-  

17   Korban Penyalahgunaan NAPZA 
                                

3  

                  

-  

                                         

3  

18   Korban Trafficking 
                                

3  

                  

-  

                                         

3  

19   Korban Tindak Kekerasan 
                                

1  

                  

-  

                                         

1  

20   
Pekerja Migran Bermasalah Sosial 

(PMBS) 

                             

15  

                  

-  

                                      

15  

21   Korban Bencana Alam 
                           

278  

       

1.241  
- 963                                  

22   Korban Bencana Sosial 
                           

110  

              

77  

                                      

33  

23   Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 
                       

4.265  

       

2.934  

                               

1.331  

24   Fakir Miskin 
                    

68.016  

     

74.323  
- 6.307                               

25   Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 
                             

72  

                 

2  

                                      

70  

26   Komunitas Adat Terpencil 
                                 

-  

                  

-  

                                          

-  

    JUMLAH 
                    

85.555  

     

90.809  

                              

- 5.254  

  
Keterangan  

   

  

Tanda (-) pada kolom kenaikan dan penurunan menandakan komponen 

tersebut mengalami kenaikan jumlah populasinya. 
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Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Populasi PMKS yang mengalami penurunan populasinya : 

1. Anak Balita Terlantar (ABT) 

2. Anak Terlantar (AT) 

3. Anak Jalanan (AJ) 

4. Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) : 

- Penyandang Disabilitas Fisik (Tuna Daksa) 

- Penyandang Disabilitas Fisik (Tuna Netra) 

- Penyandang Disabilitas Mental ( Tuna Grahita) 

- Penyandang Disabilitas Mental ( Tuna Laras) 

- Anak Dengan Disabilitas Fisik dan Mental 

5. Anak yang menjadi korban kekerasan 

6. Penyandang disabilitas  

- Penyandang disabilitas fisik (Tuna Daksa) 

- Penyandang disabilitas mental (Tuna Laras) 

7. Tuna Susila 

8. Gelandangan 

9. Pengemis 

10. Kelompok minoritas/waria 

11. Bekas warga binaan lapas 

12. Korban penyalahgunaan NAPZA 

13. Korban Trafficking 

14. Korban Tindak kekerasan 

15. Pekerja migran bermasalah sosial 

16. Korban Bencana Sosial 

17. Perempuan rawan sosial ekonomi 

18. Keluaraga bermasalah sosial psikologis 

b. Populasi PMKS yang mengalami kenaikan populasinya : 

1. Anak yang mengalami masalah hukum 

2. Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) : 

- Anak dengan disabilitas fisik (Tuna Rungu/Wicara) 

3. Anak Khusus yang memerlukan perlindungan khusus 

4. Lanjut Usia terlantar 

5. Penyandang Disabilitas  

- Penyandang Disabilitas Fisik (Tuna Netra) 

- Penyandang Disabilitas Mental (Tuna Grahita) 

- Penyandang disabilitas fisik dan mental 
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6. Pemulung 

7. Korban Bencana Alam 

8. Fakir Miskin 

 

Dari jumlah penambahan jenis PMKS yang paling besar dalam penambahan PMKS 

yaitu fakir miskin dan korban bencana. Fakir miskin mengalami kenaikan sebesar 6.307 dan 

korban bencana alam mengalami kenaikan sebesar 963.  

Meningkatnya jumlah fakir miskin disebabkan karena pandemi Covid 19. 

Pembatasan-pembatasan pergerakan masyarakat mengakibatkan aktivitas ekonomi terhambat 

sehingga menambah jumlah kemiskinan. Capaian ini sejalan dengan meningkatnya 

persentase penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara yang mengalami kenaikan sebesar 

0,88 %.   

Adapun jumlah PMKS per tahun mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 

sebagai berikut :  

Tabel 

Data PMKS Tahun 2017-2020 

 

Capaian Kinerja Tahun 2017 - 2020 

No Indikator  Kinerja 2017 2018 2019 2020 

1 Persentase penurunan PMKS 3 % 0,28 % 4,42 -6% 

 

 

 
Sumber data : Dinas Sosial PPPA Kabupaten Banjarnegara 

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah PMKS setiap tahunnya mengalami 

penurunan mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Namun pada tahun 2020 

mengalami kenaikan. 

Berbagai macam bantuan sosial maupun program rehabilitasi sosial terhadap PMKS 

belum mampu menurunkan jumlah PMKS. Fakir miskin merupakan jenis PMKS yang 

jumlanya mencapai 80 % jumlah total PMKS, sehingga kenaikan jumlah fakir miskin akan 
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 86.000
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menyebabkan kenaikan jumlah PMKS.Capaian indikator penurunan PMKS sebesar -6 % 

masih jauh dari target akhir RPJMD pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,2 %. 

Adapun realisasi indikator apabila dibandingkan dengan realisasi RPJMD dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

NO SASARAN 

INDIKATOR KINERJA 

URAIAN 
TARGET 

2022 

REALISASI 

2018 
% 

1 2 3 4 5 6 

1 Meningkatnya 

penanganan 

terhadap PMKS. 

Persentase penurunan 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

0,2 % -6 % -3.000 

% 

 

Untuk mencapai sasaran tersebut, Sasaran meningkatnya penanganan terhadap 

PMKS dicapai melalui 5 program 13 kegiatan yang meliputi Program Pemberdayaan Fakir 

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

(PMKS) lainnya dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu egiatan Peningkatan kemampuan(Capacity 

Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS 

lainnnya, Kegiatan Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga  miskin serta Kegitan Asistensi 

Lanjut Usia Terlantar. Program selanjutnya yang mendukung sasaran tersebut yaitu Program 

Pembinaan anak terlantar dengan Kegiatan Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja 

bagi anak terlantar. 

Selain itu program yang mendukung sasaran yaitu Program Pembinaan para 

penyandang cacat dan eks trauma dengan 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pendidikan dan 

pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma dan Kegiatan Pendayagunaan para 

penyandang cacat dan eks trauma, Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks 

napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya dengan Kegiatan Pemberdayaan eks 

penyandang penyakit sosial serta Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

dengan 4 (empat) kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial 

bagi PMKS, Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi 

kesejahteraan sosial bagi PMKS, Kegiatan Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi 

sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Kegiatan Penanganan masalah-

masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa serta 

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Selanjutnya yaitu Program Pemberdayaan 

kelembagaan kesejahteraan sosial dengan Kegiatan Penunjang kegiatan bantuan-bantuan 

sosial. 

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

No Program/Kegiatan 

Relisasi 

Keuangan 

% 

Realisasi 

Fisik % 
Efisiensi 

1 2 3 4 6 

1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, 

Komunitas Adat terpencil (KAT) dan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
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No Program/Kegiatan 

Relisasi 

Keuangan 

% 

Realisasi 

Fisik % 
Efisiensi 

(PMKS) lainnya 

 - Kegiatan Peningkatan kemampuan 

(Capacity Building) petugas dan 

pendamping sosial pemberdayaan fakir 

miskin, KAT dan PMKS lainnnya 

87,77 100 Terdapat efisiensi 

perjalanan dinas dan 

honor tim. 

 - Kegiatan Fasilitasi manajemen usaha bagi 

keluarga  miskin 
89,48 100 Negosiasi teknis 

harga bansos 

 - Kegiatan Asistensi Lanjut Usia Terlantar 87,36 100 Efisiensi perjalanan 

dinas serta konsumsi  
2 Program Pembinaan anak terlantar.    

 - Kegiatan Pelatihan ketrampilan dan 

praktek belajar kerja bagi anak terlantar. 
99,25 - Rasionalisasi 

Anggaran 

3 Program Pembinaan para penyandang cacat 

dan eks trauma. 
   

 - -  Kegiatan Pendayagunaan para 

penyandang cacat dan eks trauma. 
100 - Rasionalisasi 

Anggaran 

4 Program Pembinaan eks penyandang 

penyakit sosial (eks napi, PSK, Narkoba 

dan penyakit sosial lainnya). 

   

 - Kegiatan Pemberdayaan eks penyandang 

penyakit sosial 
85,17 100 Efisiensi perjalanan 

dinas 

5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial. 
   

 - Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling dan 

kampanye sosial bagi PMKS. 

99,25 100 Efisiensi perjalanan 

dinas 

 - Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan 

sarana dan prasarana rehabilitasi 

kesejahteraan sosial bagi PMKS 

82,14 100 Efisiensi perjalanan 

dinas 

 - Kegiatan Penyusunan kebijakan 

pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi 

penyandang masalah kesejahteraan sosial 

78,56 100 Efisiensi 

honorarium dan 

perjalanan dinas 

 - Kegiatan Penanganan masalah-masalah 

strategis yang menyangkut tanggap cepat 

darurat dan kejadian luar biasa 

91,15 100 Efisiensi perjalanan 

dinas 

6 Program Pemberdayaan kelembagaan 

kesejahteraan sosial. 
   

 - Kegiatan Penunjang kegiatan bantuan-

bantuan sosial 
95,62 100 Efisiensi perjalanan 

dinas 

7 Dana Alokasi Khusus (DAK) 97,34 100 Efisiensi perjalanan 

dinas 

 

Pada tahun 2020, dalam rangka penanganan Covid 19 beberapa kegiatan tidak 

dilaksanankan karena adanya rasionalisasi  penggunaan anggaran yaitu kegiatan Pelatihan 

keterampilan dan praktek kerja bagi anak terlantar dan kegiatan pendayagunaan para 

penyandang cacat. 

4. Sasaran meningkatnya manajemen kelembagaan PSKS dalam pelayanan sosial 

NO SASARAN 

INDIKATOR KINERJA 

URAIAN TARGET 

REALISAS

I 

CAPAIAN 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 Meningkatnya 

manajemenkelembagaan 

PSKS dalam pelayanan 

Persentase Potensi 

Sumber Kesejahteraan 

Sosial (PSKS) lembaga 

20,65 % 15,22 % 73,70% 
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NO SASARAN 

INDIKATOR KINERJA 

URAIAN TARGET 

REALISAS

I 

CAPAIAN 

% 

1 2 3 4 5 6 

sosial yg aktif 

 

Sasaran Meningkatnya manajemen kelembagaan PSKS dalam pelayanan sosial dicapai 

dengan indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lembaga yang aktif. 

Realisasi indikator tahun 2020 sebesar 15,22 % atau dengan capaian 73,70 %. Hal ini terjadi 

karena berkurangnya PSKS lembaga yang aktif seperti CSR perusahaan  dan Karang Taruna. 

Selain itu adanya rasionalisasi anggaran dalam pembinaan PSKS menjadi faktor menurunnya 

capaian indikator. 

Cara perhitungan indikator ini yaitu  

                        
                         

                       
 

 
  

   
         

= 15,22% 

PSKS lembaga yang aktif yaitu Karang Taruna 31, LKS 10, CSR Dunia Usaha 15 

Total PSKS lembaga yang aktif yaitu 56 lembaga. Jumlah PSKS lembaga yaitu 368 

Lembaga.  

Permasalahan dalam pencapaian indikator : 

1. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan PSKS lembaga dalam penananganan 

PMKS 

2. Masih kurangnya peran pemerintah khusunya Dinsos PPPA dalam pembinaan serta 

membantu sarana prasarana PSKS lembaga dalam penanganan PMKS 

Solusi terhadap permasalahan : 

1. Pendampingan dan fasilitasi Dinsos PPPA terhadap PSKS lembaga dalam peningkatan 

manajemen PSKS lembaga dan kapasitas SDM PSKS lembaga melalui rapat koordinasi, 

bimbingan teknis serta pelatihan pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian maupun 

Pemerintah Provinsi. 

2. Penyediaan sarana prasana PSKS lembaga dalam pelayanan PMKS. 

Capaian Kinerja Tahun 2017 - 2020 

No Indikator  Kinerja 2017 2018 2019 2020 

1 Persentase peran aktif Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS) lembaga 

41,85 % 50,82 % 26,90 % 15,22 % 
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Tabel 

Persentase Peran Aktif PSKS Lembaga 

 

 

 

Sumber data : DINSOSPPPA Kabupaten Banjarnegara 

Capaian Kinerja Membandingkan dengan Target Jangka Menengah 

 No Indikator  Kinerja Target 

Renstra 

2022 

Realisasi 

2020 

Capaian 

(4/3)*100 

1 2 3 4 5 

1 Persentase peran aktif Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS) lembaga 
79,62 % 

 

15,22% 

 

19,11 % 

Capaian kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terus meningkat. 

Namun pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2020, persentase 

peran aktif PSKS lembaga kembali mengalami penurunan dengan capaian 15,22 %. 

Adapun program yang mendukung tercapainya sasaran meningkatnya manajemen 

kelembagaan PSKS dalam pelayanan sosial yaitu program Pemberdayaan Kelembagaan 

Kesejahteraan Sosial dengan 4 (empat) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan peran aktif 

masyarakat dan dunia usaha, Kegiatan Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha 

kesejahteraan sosial masyarakat, kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial 

masyarakat serta Kegiatan Peningkatan Kapasitas TKSK. 

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

 No Program/Kegiatan Relisasi 

Keuangan % 

Realisasi 

Fisik % 

Efisiensi 

1 2 3 4 6 

1 Program Pemberdayaan 

kelembagaan kesejahteraan sosial. 
   

 - Kegiatan Peningkatan peran aktif 

masyarakat dan dunia usaha 

100 100 Rasionalisas Anggaran 

 - Kegiatan Peningkatan jenjang 

kerjasama pelaku-pelaku usaha 

kesejahteraan sosial masyarakat  

97,70 100 Efisiensi perjalanan dinas 

 - Kegiatan Peningkatan kualitas 

SDM kesejahteraan sosial 

masyarakat 

100 100 Efisiensi perjalanan dinas 
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 No Program/Kegiatan Relisasi 

Keuangan % 

Realisasi 

Fisik % 

Efisiensi 

 - Peningkatan Kapasitas TKSK 100 100  

 - Penunjang Kegiatan Bantuan-

Bantuan Sosial 

76.98 100 Efisiensi perjalanan dinas 

dan Jumlah penerima 

manfaat sesuai hasil 

verifikasi terakhir 

 

5. Meningkatnya kapasitas SDM PSKS dalam pelayanan sosial 

NO SASARAN 

INDIKATOR KINERJA 

URAIAN TARGET 
REALISASI 

CAPAIAN 
% 

1 2 3 4 5 6 

1 Meningkatnya 

kapasitas SDM PSKS 

dalam pelayanan 

sosial 

Persentase peran aktif  

Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial 

(PSKS) perorangan 

27,57 % 8,81 % 32,01 % 

 

Sasaran Meningkatnya kapasitas SDM PSKS dalam pelayanan sosial dicapai 

dengan satu indikator yaitu Persentase peran aktif  Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 

(PSKS) perorangan. Adapun cara perhitungan indikator sebagai berikut : 

 
                          

                      
 

 
   

     
         

  = 8,81 % 

Realisasi capaian indikator tahun 2020 sebesar 8,81 % atau 32,01 %. Capaian pada 

tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tajam karena jumlah pembinaan terhadap 

PSKS semakin berkurang sebagai akibat dari rasionalisasi anggaran. PSKS perorangan yaga 

aktif yaitu yaitu PSM 50 orang, Peksos 2 orang, Penyuluh Sosial 2 orang, TKSK 20 orang 

dan 34 orang TAGANA. Total PSKS perorangan yang aktif yaitu 108 orang. Jumlah PSKS 

perorangan yaitu 1.226 orang. 

 

Permasalahan dalam pencapaian indikator : 

1. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan PSKS perorangan dalam penanganan 

PMKS 

2. Masih kurangnya pembinaan terhadap PSKS perorangan dalam penanganan PMKS 

Solusi terhadap permasalahan : 

1. Pendampingan dan fasilitasi Dinsos PPPA terhadap PSKS perorangan dalam peningkatan 

kapasitas SDM PSKS perorangan melalui rapat koordinasi, bimbingan teknis serta 

pelatihan pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian maupun Pemerintah Provinsi. 

2. Penyediaan sarana prasana PSKS perorangan dalam pelayanan PMKS. 
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Capaian Kinerja Tahun 2017– 2020 

No Indikator  Kinerja 2017 2018 2019 2020 

1 Persentase peran aktif  Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan 

49,27 % 

 

60,60 % 

 

27,16 % 8,81 % 

 

 

Tabel 

Persentase Peran Aktif PSKS Perorangan 

 

 

Sumber data : Dinas Sosial PPPA Kabupaten Banjarnegara 

 

Capaian kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terus meningkat. 

Namun mengalami penurunan pada tahun 2019. Pada tahun 2020 capaian kinerja mengalami 

penurunan yang tajam dibandingkan dengan tahun 2019.  Rasionalisasi anggaran akibat 

pandemi Covid 19 menyebabkan penurunan persentase PSKS perorangan yang aktif.  

 

Capaian Kinerja Membandingkan dengan Target Jangka Menengah 

 No Indikator  Kinerja Target 

Renstra 2022 

Realisasi 

2020 

Capaian 

(4/3)*100 
1 2 3 4 5 

1 Persentase peran aktif  Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan 
75,77 % 8,81 % 11,63 % 

 

Sasaran persentase meningkatnya kapasitas PSKS dalam pelayanan sosial oleh 

program kegiatan sebagai berikut Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 

dengan 5 (lima) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia 

usaha, Kegiatan Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial 

masyarakat, Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat serta 

Peningkatan Kapasitas TKSK dan Penunjang Kegiatan Bantuan-Bantuan Sosial. 
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Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

 No Program/Kegiatan Relisasi 

Keuangan % 

Realisasi 

Fisik % 

Efisiensi 

1 2 3 4 5 

1 Program Pemberdayaan 

kelembagaan kesejahteraan sosial. 
   

 - Kegiatan Peningkatan peran aktif 

masyarakat dan dunia usaha 

100 100 Rasionalisasi Anggaran 

 - Kegiatan Peningkatan jenjang 

kerjasama pelaku-pelaku usaha 

kesejahteraan sosial masyarakat  

97,70 100 Efisiensi perjalanan dinas 

 - Kegiatan Peningkatan kualitas 

SDM kesejahteraan sosial 

masyarakat 

100 100 Efisiensi perjalanan dinas 

 - Peningkatan Kapasitas TKSK 100 100  

 - Penunjang Kegiatan Bantuan-

Bantuan Sosial 
76.98 100 Efisiensi perjalanan dinas 

dan Jumlah penerima 

manfaat sesuai hasil 

verifikasi terakhir 
 

6. Sasaran Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya 

NO SASARAN 

INDIKATOR KINERJA 

URAIAN TARGET 
REALISASI 

CAPAIAN 
% 

1 2 3 4 5 6 
      

1 Meningkatnya 

kemampuan penduduk 

miskin dan rentan 

dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya 

Persentase penduduk 

miskin dan rentan yang 

diintervensi dengan 

program penanggulangan  

kemiskinan 

44,19 % 50,20% 113,60 % 

 

Sasaran Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya dicapai dengan satu indikator yaitu Persentase penduduk miskin dan rentan yang 

diintervensi dengan program penanggulangan  kemiskinan.  

Perhitungan indikator tersebut yaitu : 

 
                                                                      

                      
 

 

Dengan rincian perhitungan sebagai berikut : 

Jumlah Keluarga miskin : 106.197 

    
      

       
        

  =   50,29 % 

Sehingga persentase jumlah penduduk miskin dan rentan yang diintervensi dengan 

program penanggulangan kemiskinan sebesar 50,20 % atau 113,60 % dari target capaian.  

Hal ini didukung oleh : 
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1. Semakin meningkatnya keluarga penerima manfaat Program bantuan sosial baik yang 

bersumber dari Kementerian Sosial (PKH, BPNT, PBI JKN) maupun yang bersumber dari 

Provinsi maupun Kabupaten. Hal ini juga didukung dengan kesiapan pemerintah daerah 

dalam menjalankan program peningkatan kesejahteraan sosial baik dalam bidang 

perlindungan sosial, rehabilitasi sosial ataupun dalam bidang penanggulangan 

kemiskinan. Kesiapan pemerintah daerah dilakukan dengan koordinasi dengan 

Kementerian Sosial dalam menjalankan program nasional. Selain itu, juga koordinasi 

dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program peningkatan 

kesejahteraan sosial Provinsi. 

2. Koordinasi dengan stakeholder lainnya seperti OPD terkait, Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Tenaga Kesejahteraan 

Sosial Kecamatan (TKSK), Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupatan 

Banjarnegara, Lembaga Kesejahteraan Sosial, TAGANA, dalam mempersiapkan, 

melaksanakan serta mengevaluasi program Dinas Sosial. 

3. Peningkatan kapasitas SDM Dinas Sosial maupun SDM penunjang lainnya seperti 

Pendamping PKH, TKSK baik yang dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui Balai 

Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional III Yogyakarta, Dinas 

Sosial Provinsi melalui Badan Diklat Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah 

serta yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara melalui Bimbingan 

Teknis, Rapat Koordinasi serta agenda lainnya. 

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target yaitu : 

1. Masih rendahnya cakupan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah jika dibandingkan dengan jumlah keluarga miskin yang ada.  

2. Belum optimalnya peran aktif PSKS dalam penanggulangan kemiskinan. 

Solusi dari permasalahan : 

1. Meningkatkan cakupan penanganan PMKS dengan meningkatkan koordinasi dengan 

Kementerian Sosial dalam melaksanakan program-program nasional baik dari 

perlindungan sosial, rehabilitasi sosial maupun penanganan kemiskinan. 

2. Meningkatkan kapasitas PSKS baik dari segi manajemen kelembagaan maupun kapasitas 

SDM . 

Capaian Kinerja Tahun 2017 - 2020 

No Indikator  Kinerja 2017 2018 2019 2020 

1 Persentase penduduk miskin dan rentan 

yang diintervensi dengan program 

penanggulangan  kemiskinan 

33,01 % 

 

49,39 % 45,36 % 50,20 % 
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Tabel 

Persentase Penduduk Miskin Tahun 2017-2020 

 
Sumber data : Dinas Sosial PPPA Kabupaten Banjarnegara 

 

Capaian kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami 

peningkatan. Namun mengalami penurunan pada tahun 2019. Pada tahun 2020, capaian 

inerja mengalami kenaikan dengan capaian sebesar 50,20 %. 

Capaian Kinerja Membandingkan dengan Target Jangka Menengah 

 No Indikator  Kinerja Target 

Renstra 

2022 

Realisasi 

2020 

Capaian 

(4/3)*100 

1 2 3 4 5 

1 Persentase penduduk miskin dan rentan 

yang diintervensi dengan program 

penanggulangan  kemiskinan 

34,58 % 

 

50,20 % 

 

141,09 % 

 

Sasaran meningkatnya PMKS yang mendapatkan penanganan dicapai melalui 

program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS) lainnya dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan 

Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan 

fakir miskin, KAT dan PMKS lainnnya, Kegiatan Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga  

miskin dan Kegitan Asistensi Lanjut Usia Terlantar. 

Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, Narkoba dan 

penyakit sosial lainnya dengan Kegiatan Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial. 

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan 5 (lima) kegiatan Kegiatan 

Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial bagi PMKS, Kegiatan Peningkatan kualitas 

pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS, Kegiatan 

Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah 

kesejahteraan sosial dan Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut 

0

10

20

30

40

50

60

2017 2018 2019 2020



 

LKj IP 2020 DINSOS PPPA  56 
 

tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa serta Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan. Selain itu juga Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dengan 

Kegiatan Penunjang kegiatan bantuan-bantuan sosial. 

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

No Program/Kegiatan 

Relisasi 

Keuangan 

% 

Realisasi 

Fisik % 
Efisiensi 

1 2 3 4 6 

1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, 

Komunitas Adat terpencil (KAT) dan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) lainnya 

   

 - Kegiatan Peningkatan kemampuan 

(Capacity Building) petugas dan 

pendamping sosial pemberdayaan fakir 

miskin, KAT dan PMKS lainnnya 

91,68 100 Terdapat efisiensi 

perjalanan dinas 

dan honor tim. 

 - Kegiatan Fasilitasi manajemen usaha 

bagi keluarga  miskin 
92,68 100 Negosiasi teknis 

harga bansos 

 - Kegiatan Asistensi Lanjut Usia Terlantar 93,37 100 Efisiensi 

perjalanan dinas 

serta konsumsi  
2 Program Pembinaan anak terlantar.    
 - Kegiatan Pelatihan ketrampilan dan 

praktek belajar kerja bagi anak terlantar. 

98,14 100 Rasionalasi 

Anggaran 

3 Program Pembinaan para penyandang 

cacat dan eks trauma. 
   

 - Kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi 

penyandang cacat dan eks trauma. 
88,07 92 Efisiensi 

perjalanan dinas 

 - -  Kegiatan Pendayagunaan para 

penyandang cacat dan eks trauma. 
97,64 100 Efisiensi 

perjalanan dinas 

4 Program Pembinaan eks penyandang 

penyakit sosial (eks napi, PSK, Narkoba 

dan penyakit sosial lainnya). 

   

 - Kegiatan Pemberdayaan eks penyandang 

penyakit sosial 
91,19 100 Efisiensi 

perjalanan dinas 

5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial. 
   

 - Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling 

dan kampanye sosial bagi PMKS. 
100 100 Efisiensi 

perjalanan dinas 

 - Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan 

sarana dan prasarana rehabilitasi 

kesejahteraan sosial bagi PMKS 

82,36 100 Efisiensi 

perjalanan dinas 

 - Kegiatan Penyusunan kebijakan 

pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi 

penyandang masalah kesejahteraan sosial 

91,69 100 Efisiensi 

perjalanan dinas 

dan honor 

 - Kegiatan Penanganan masalah-masalah 

strategis yang menyangkut tanggap cepat 

darurat dan kejadian luar biasa 

68,50 100 Efisiensi 

perjalanan dinas 

6 Program Pemberdayaan kelembagaan 

kesejahteraan sosial. 
   

 - Kegiatan Penunjang kegiatan bantuan-

bantuan sosial 
     76,98 100 Efisiensi 

perjalanan dinas 

dan Jumlah 

penerima manfaat 

sesuai hasil 

verifikasi terakhir 
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7. Meningkatnya nilai survei kepuasan masyarakat 

NO SASARAN 

INDIKATOR KINERJA 

URAIAN TARGET 
REALISASI 

CAPAIAN 
% 

1 2 3 4 5 6 

1 Meningkatnya 

nilai survei 

kepuasan 

masyarakat 

Nilai Survei 

Kepuasan 

Masyarakat 

82,03 82,033 100 

 

Sasaran meningkatnya nilai survei masyarakat diukur dengan indikator Persentase 

nilai survey indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2020 diperoleh nilai 82,033 dengan 

pencapaian masing-masing unsur pelayanan sebagai berikut : 

Nilai Masing-masing Unsur Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat 

No Unsur Pelayanan Nilai Rata-rata 

1 Persyaratan 8,880 

2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 8,667 

3 Waktu Penyelasaian 8,410 

4 Biaya/Tarif 11,079 

5 Prosesdur Spesifikasi Jenis Layanan 8,752 

6 Kompetensi Pelaksana 8,816 

7 Perilaku Pelaksana 8,859 

8 Sarana Prasarana 8,517 

9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 10,054 

 

Realisasi capaian indikator tahun 2020 yaitu 82,033 atau 100%. Hal ini terjadi 

karena semua nilai unsur pelayanan terpenuhi. Indeks Kepuasan Masyarakat akan dapat 

menjadi bahan penilaian  terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan. Capaian nilai indek kepuasan masyarakat Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 sebesar 82,033sesuai dengan 

target nilai 82,03. 

Pelaksanaan pelayanan publik pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara, secara umum mencerminkan tingkat kualitas 

yang baik. Nilai SKM Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Banjarnegara setelah dikonversikan yaitu 82,033 berada pada interval nilai 

konversi 76,61 – 88,30. Ini dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan adalah “Baik”. 

Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk 

melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan Pimpinan, 

Sekretariat/Kepala Bidang, Kasie/Kasubag dan petugas pelayanan, untuk selalu berupaya 

memberikan pelayanan secara cepat, tepat, tanpa biaya, terbuka, sederhana, dan mudah 

dilaksanakan serta tidak diskriminatif. 
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Faktor timbulnya berbagai masalah yang ada di lapangan dalam kegiatan Survei 

Kepuasan Masyarakat dapat bermacam-macam. Namun berdasarkan pengamatan lapangan 

dan evaluasi yang diperoleh, penyebab yang dianggap paling dominan terhadap timbulnya 

masalah tersebut salah satunya adalah :  

Responden kurang respek/tidak bersungguh-sungguh dalam memberikan 

pendapatnya (tidak obyektif). 

Hal ini disebabkan oleh : 

a) Kurangnya pemahaman responden akan pentingnya hasil SKM.  

b) Kurangnya kepercayaan responden (masyarakat) terhadap upaya perubahan paradigma 

Aparatur Sipil Negera. 

Berdasarkan analisa tersebut di atas maka alternatif saran untuk pemecahan 

permasalahannya adalah sebagai berikut:  

a) Perlunya diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan 

pelayanan prima (public service) dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik 

bagi pemberi maupun penerima pelayanan.  

b) Diperlukannya konsistensi para penyelenggara pelayanan publik di semua sektor untuk 

terus menerus meningkatkan kemampuannya, ketrampilan, kenyamanan, keamanan, 

dan kelengkapan sarana prasarana pendukung dan serta mampu melaksanakan 

pelayanan publik secara transparan dan akuntabel. 

c) Perlunya peningkatan SDM aparatur melalui seminar-seminar, pelatihan, dan diklat 

teknis tentang pelayanan publik dalam upaya mendukung pelaksanaan SKM. 

d) Mengevaluasi unsur pelayanan yang kurang baik dan berkomitmen untuk 

menindaklanjutinya. 

Sasaran meningkatnya nilaisurvei masyarakat didukung oleh program dan kegiatan 

sebagai berikut : 

a) Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1) Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. 

2) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan. 

3) Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 

4) Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor 

5) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT). 

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 

1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 

2) Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor 

3) Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor. 

4) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 

c) Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 

1) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 
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2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kesejahteraan Sosial 

Capaian Kinerja Tahun 2016 - 2020 

No Indikator  Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Persentase nilai survey indeks 

kepuasan masyarakat 
81,87 % 80,00 % 80,20% 80,539 % 82,033% 

 

Capaian Kinerja Membandingkan dengan Target Jangka Menengah 

 No Indikator  Kinerja Target Renstra 

2022 

Realisasi 

2020 

Capaian 

(4/3)*100 
1 2 3 4 5 

1 Persentase nilai survei indeks 

kepuasan masyarakat 
80 % 82,033 % 102,54 % 

 

8. Lestarinya bangunan cagar budaya 

NO SASARAN 

INDIKATOR KINERJA 

URAIAN TARGET 
REALISASI 

CAPAIAN 
% 

1 2 3 4 5 6 

      
1 Lestarinya 

bangunan 

cagar budaya 

Persentase TMP 

dan Monumen  

dalam kondisi baik 

100 %  55,55 % 55,55% 

 

Sasaran lestarinya bangunan cagar budaya diukur dengan indikator persentase cagar 

budaya dalam kondisi baik. Indikator ini didukung oleh program pengembangan nilai budaya 

kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kejuangan. Adapun rumus 

perhitungannya sebagai berikut : 

 
                                   

                       
 

 

 
 

 
         

         = 55,55 % 

Capaian Kinerja Tahun 2016 - 2020 

No Indikator  Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Persentase TMP dan Monumen  

dalam kondisi baik 
100 % 100 % 100 % 100 % 55,55 % 

 

Capaian kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 selalu dengan capaian 

100 %. Namun pada tahun 2020 hanya tercapai 55,55 %. Hal ini terjadi karena hanya 5 dari 9 

monumen yang terawat dalam kondisi baik.  

Jumlah 9 monumen meliputi 1 TMP Sureng Yuda dan 8 monumen (Desa 

Bandingan Kecamatan Sigaluh 1 monumen, Desa Joho Kecamatan Bawang 1 monumen, 

Desa Susukan Kecamatan Susukan 2 monumen,  Desa Penanggungan Kecamatan Wanayasa 

1 monumen, Depan BKK 1 monumen, Depan Setda 1 monumen, Kalibening 1 monumen) 
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yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak untuk terus dipelihara sehingga dalam kondisi baik sudah menjadi kegiatan rutin Dinas 

Sosial Kabupaten Banjarnegara.  Namun karena rasionalisasi anggaran sehingga hanya 5 

monumen yang terawat yaitu TMP Sureng Yudha, Monumen di Desa Joho, Monumen di desa 

Bandingan, monumen desa Susukan) 

 

 No Indikator  Kinerja Target Renstra 

2022 

Realisasi 

2020 

Capaian 

(4/3)*100 
1 2 3 4 5 

1 Persentase TMP dan 

Monumen  dalam kondisi baik 
100 % 55,55 % 55,55 % 

 

9. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

NO SASARAN 

INDIKATOR KINERJA 

URAIAN TARGET 
REALISASI 

CAPAIAN 
% 

1 2 3 4 5 6 

1 Meningkatnya nilai Evaluasi 

Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Nilai AKIP 58 56,21 96,91 

 

Nilai AKIP hasil evaluasi tahun 2019 yaitu 56,21 dengan kategori CC atau cukup 

(memadai) dengan interpretasi akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki 

sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung 

jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. Nilai AKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak masih berada di bawah nilai AKIP Kabupaten 

Banjarnegara yaitu 60,52 atau B. 

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap 5 (lima) komponen 

manajemen kinerja yang terdiri dari : 

NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT HASIL PENILAIAN 

A. Perencanaan Kinerja 30 % 8,20 

B. Pengukuran Kinerja 25 % 16,56 

C. Pelaporan Kinerja 15 % 12,85 

D. Evaluasi Internal 10 % 5,26 

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi 20 5 13,34 

PENILAIAN 100 % 56,21 

Adapun kelemahan AKIP yang perlu mendapat perhatian, terdiri atas : 

a. Dinsos PPPA tidak dapat menyajikan Renstra maupun RKT yang sesuai dengan SOTK 

baru, sehingga evalasi hanya dapat dilakukan atas data yang tersedia yaitu dokumen 

perencaaan kinerja  tahunan berupa Perjanjian Kinerja (PK). 

b. Hasil pengukuran kinerja tingkat Eselon IV keatas belum dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian reward and punishment 
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c. Laporan kinerja belum menyajikan data dan analisis efisiensi sumber daya yang telah 

dilaksanakan serta data dan analisis keterkaitan capaian target dengan realisasi anggaran. 

d. Informasi yang disajikan dalam LKjIP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam 

perencanaan kinerja. 

Adapun rekomendasi perbaikan sebagai berikut : 

a. Menyusun Renstra dan RKT Dinsos PPPA sesuai dengan SOTK yang baru. 

b. Memastikan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dalam dokumen anggaran 

(RKA, DPA) telah direncanakan dalam RKT. 

c. Memastikan konsistensi keterkaitan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. 

d. Hasil pengukuran atas capaian kinerja tingkat Eselon IV ke atas agar dimanfaatkan 

sebagai dasar pemberian reward and punishment. 

e. Memastikan konsistensi IKU dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. 

f. Agar laporan kinerja menyajikan data dan analisis efisiensi sumber daya serta data dan 

analisis keterkaitan capaian target dengan realisasi anggaran. 

g. Agar LKjIP dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja, penilaian dan perbaikan 

pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja maupun penilaian 

kinerja.  

h. Hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi agar memberikan saran alternatif 

perbaikan yang dapat dilaksanakan untuk peningkatan kinerja. 

i. Hasil evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi agar dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja. 

j. Agar menyajikan informasi capaian kinerja yang bersifat output. 

 

10. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan 

Peran perempuan di sektor publik memperlihatkan sejauh mana peran aktif 

perempuan dalam kehidupan ekonomi politik yang mencakup partisipasi berpolitik, 

partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta pengusaan sumber daya ekonomi 

yang disebut sebagai dimensi IDG. Perempuan di Lembaga pemerintah merupakan salah 

satu kontribusi dalam indeks komposit IDG.  Partisipasi perempuan di sektor formal 

menjadi hal terpenting bagi pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesetaraan antara 

laki-laki dan perempuan serta merupakan kunci bagi kemajuan sosial dan ekonomi dalam 

pembangunan. Berikut gambaran peran aktif perempuan di Lembaga pemerintah. 

 

No Indikator Target Realisasi Capaian (%) 

1 Ratio Perempuan di Lembaga 

Pemerintah 
2,42 % 

2,09 % 

(4.111/195,951) 
86,36 % 

 

Ratio perempuan di Lembaga Pemerintah dalam target indikator sasaran dan indikator 

Program RPJMD tahun 2020  sebesar 2,42 % dan terealisasi 2,09 % Rasio tersebut 

diperoleh dari jumlah perempuan yang bekerja di Lembaga pemerintah sebesar 4.111 
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perempuan (Data BKD) dibanding jumlah Tenaga kerja Perempuan  sebesar 195.951 

permpuan (BPS) dengan capaian kinerjanya sebesar 86,36 %. 

Dalam upaya peningkatan capaian kinerja sangat membutuhkan dukungan dari 

lintas Sektor sehingga perlu adanya koordinasi secara berkesinambungan dan peningkatan 

pemberdayaan perempuan melalui peningkatan program Penguatan Kelembagaan, 

Peningkatan kualitas hidup perempuan dan program-program pendukung lainnya yang 

pelaksanaanya berkelanjutan. 

 

11. Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk anak dalam kondisi khusus 

Sasaran meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk anak dalam kondisi khusus 

dicapai dengan indikator Persentase anak korban kekerasan yang melapor terlayani sesuai 

standar, tahun 2020 terdapat 38 laporan yang terlayani dengan baik. Adapun pencapaian 

target dari  indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : 

No Indikator Target Realisasi Capaian (%) 

1 Persentase anak korban 

kekerasan yang melapor 

terlayaninya sesuai standar 

100 % 100 % 100 % 

 

- Realisasi (capaian) indikator kinerja apabila dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya diperoleh gambaran sebagai berikut : 

No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Persentase anak 

korban kekerasan 

yang melapor 

terlayaninya 

sesuai standar 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

- Realisasi kinerja bila dibandingkan dengan target RPJMD sampai tahun 2020 diperoleh 

gambaran sebagai berikut  

TABEL  

 No Indikator  Kinerja Target Renstra 

2022 

Realisasi 

2020 

Capaian 

(4/3)*100 
1 2 3 4 5 

1 Persentase anak korban 

kekerasan yang melapor 

terlayaninya sesuai standar 

100 % 100 % 100 % 

 

Indikator kinerja yang ditargetkan dalam  tahun 2020  tercapai 100 % disebabkan oleh 

beberapa faktor sebagai berikut : 
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1. Adanya dukungan kebijakan  Pemerintah Daerah dalam penyelenggaran layanan 

perlindungan perempuan dan anak  yang meliputi Peraturan Daerah No 10  Tahun  

2017 tentang Penyelenggaran Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis 

Gender dan Anak serta Peraturan Bupati Banjarnegara No 9 tahun 2019 Tata Cara 

Pelayanan Penanganan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender 

Dan Anak Dari Tindak Kekerasan 

2. Adanya penguatan jejaring antar lembaga layanan peduli perempuan dan anak baik 

lembaga formal ataupun informal seperti lembaga swadaya masyarakat dan relawan 

peduli perempuan dan anak lainnya. 

3. Ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada.  

Indikator ini didukung oleh Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan 

Gender dan Anak pada kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan serta Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak 

dan Perempuan dengan Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan, 

Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak.  

 

12. Terwujudnya penerapan dan penanganan kebijakan perlindungan perempuan dan 

anak dari tindakan kekerasan 

Sasaran terwujudnya penerapan dan penanganan kebijakan perlindungan perempuan 

dan anak dari tindakan kekerasan didukung oleh indikator  Persentase  perempuan dan anak 

korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar. Adapun pencapaian target 

dari  indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : 

TABEL  

No Indikator Target Realisasi Capaian (%) 

1 

Persentase  perempuan dan anak 

korban kekerasan termasuk 

TPPO yang terlayani sesuai 

standar 

100 100 100 

 

Adapun pencapaian target dari  indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : 

No Indikator Target Realisasi Capaian (%) 

1 Persentase  perempuan dan anak korban 

kekerasan termasuk TPPO yang terlayani 

sesuai standar 

100 100 100 

- Realisasi (capaian) indikator kinerjaapabila dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya diperoleh gambaran sebagai berikut : 

No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Persentase  perempuan dan 

anak korban kekerasan 

termasuk TPPO yang 

terlayani sesuai standar 

100 100 100 100 100 
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- Realisasi kinerja bila di bandingkan dengan target RPJMD sampai tahun 2020 diperoleh 

gambaran sebagai berikut : 

 No Indikator  Kinerja Target Renstra 

2022 

Realisasi 

2020 

Capaian 

(4/3)*100 
1 2 3 4 5 

1 Persentase  perempuan dan 

anak korban kekerasan 

termasuk TPPO yang terlayani 

sesuai standar 

100 % 100 % 100 % 

 

Indikator kinerja yang ditargetkan dalam tahun 2020 dan RPJMD 2022 disimpulkan 

sebagai berikut : 

- Persentase perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai 

standar oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu target 100% realisasi 100% 

tercapai 100% (tercapai) bahwa data yang di tangani 44 korban dibagi jumlah total 

pelapor 44 pelapor ( Sumber data dari DINSOSPPPA)  dengan faktor keberhasilan : 

adanya petugas yang selalu siap siaga menerima pengaduan dari masyarakat dan 

melaksanakan penanganan kasus sampai tuntas. 

- Sedangkan Rasio KDRT target 0,096 realisasi 0,043 ( 11 Kasus KRDT / Jumlah rumah 

tangga 250.370), 11 kasus KDRT tersebut terdiri dari kasus KDRT terhadap anak 

sejumlah 5 anak dan kasus kekerasan terhadap perempuan  sebanyak  6 kasus, capaian 

rasio kasus KDRT di Kabupaten Banjarnegara lebih kecil dari perkiraan target rasio 

penanganan kasus KDRT. Hal ini menandakan bahwa kasus kekerasan terhadap anak dan 

perempuan di Kabupaten Banjarnegara sangat kecil. Capain kinerja ini didukung oleh 

pelaksanaan kegiatan : 

1. Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak dengan output kegiatan mensosialisasikan 

pelaksannan pengarusutamaan gender (PUG) dalam APBDes melalui pernecanaan 

dan pengangggaran yang responsif gender (PPRG) pada pemerintahan desa 

2. Kegiatan Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan 

perempuan dengan output kegiatan: 

- Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KKBGA)  yang 

meliputi pendampingan korban secara  hukum, keagamaan  ataupun psikologis 

sesuai kebutuhan pelapor.  

- Pendampingan korban kekerasan yang melapor di unit pelayanan terpadu 

perlindungan perempuan dan anak dilakukan dengan penjangkauan ke lokasi 

dimana korban tinggal ataupun dapat dilakukan di sekretariat  P2TP2A  

- Rapat koordinasi internal dalam upaya pembahasan kasus-kasus yang sedang 

ditangani guna mendapatkan penyelesaian yang optimal berdasarkan keilmuan dan 

peraturan perundang-undanagan yang berlaku.  
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B. AKUNTABILITAS KEUANGAN : 

Pencapaian kinerja akuntabilitas keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak pada umunya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. 

Untuk membiayai operasional pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak tahun 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.023.072.841,- (Tiga milyar dua 

puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus emapt puluh satu rupiah). Anggaran tersebut 

telah direalisasikan  sebesar Rp.2.778.706.119,- (Dua milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan 

ribu tujuh ratus enam ribu seratus sembilan belas rupiah) atau sebesar 92,57 %, dengan rincian 

sebagai berikut : 

a) Realisasi Anggaran : 

No Program 
Anggaran 

(Rp.) 
Realisasi 

(Rp.) 
% 

1 Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran. 
433.766.557 393.580.215 90,74 

2 Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur. 
145.750.000 97.445.400 94,99 

3 Program Peningkatan 

pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan 

           9.167.500
 

8.467.500 94,44 

4 Program Pemberdayaan Fakir 

Miskin, KAT dan PMKS lainnya. 
273.653.700 241.375.700 88,20 

5 Program Pengembangan nilai 

budaya. 
33.000.000 31.302.545 86,32 

6 Program Pelayanan dan rehabilitasi 

kesejahteraan sosial. 
1.628.200.334 1.488.521.259 91.42 

7 Program Pembinaan anak terlantar. 795.750 789.256 99.25 
8 Program Pembinaan para 

penyandang cacat dan eks trauma. 
926.500 926.500 100 

9 Program Pembinaan eks 

penyandang penyakit sosial (eks 

narapidana, PSK, narkoba dan 

penyakir sosial lainnya. 

65.000.000 55.360.850 85.17 

10 Program Pemberdayaan 

kelembagaan kesejahteraan sosial. 
332.971.000 325.148.400 95,96 

11. Program keserasian kebijakan 

peningkatan kualitas anak dan 

perempuan 

15.435.000 15.290.800 99.07 

11. ProgramPenguatan Kelembagaan 

Pengarusutamaan Gender dan Anak 
112.787.500 109.136.200 94,76 

12 Program Peningkatan Kualitas 

Hidup dan Perlindungan 

Perempuan 

100.000.000 97.076.250 96.76 

Jumlah 3.023.072.841 2.778.706.119 91,92 

 

b).  Analisis Program dan Kegiatan : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 5 (lima) kegiatan  dengan realisasi 

keuangan sebagai berikut : 

PROGRAM NO KEGIATAN 
ANGGARAN 

(Rp.) 
REALISASI 

(Rp.) 
% 

Program 

Pelayanan 

1 Kegiatan Penyediaan 

jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor. 

63.406.994 41.630.005 65,66 
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PROGRAM NO KEGIATAN 
ANGGARAN 

(Rp.) 
REALISASI 

(Rp.) 
% 

Administrasi 

Perkantoran 

2 Kegiatan Penyediaan 

jasa administrasi 

keuangan. 

48.150.000 43.350.000 90,03 

3 Kegiatan Penyediaan 

peralatan dan 

perlengkapan kantor. 

13.950.000 13.292.000 95,28 

4 Kegiatan Penyediaan 

bahan logistik kantor 
113.346.160 109.298.700 96,43 

5 Kegiatan Penyediaan 

jasa administrasi 

perkantoran (PTT). 

194.913.403 186.009.510 95,43 

Jumlah 433.766.557 393.580.215 90,74 

 

Total anggaran program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sebesar Rp 

433.766.557,- dan terealisasi sebesar Rp393.580.215,- atau 90,74%. Realisasi keuangan 

yang mencapai 96,34% sudah sangat baik, sisa anggaran merupakan efisiensi honor 

pengelola keuangan dan perjalanan dinas. 

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan 3 (tiga) kegiatan yang 

realisasi keuangannya adalah sebagai berikut : 

PROGRAM NO KEGIATAN 
ANGGARAN 

(Rp.) 
REALISASI 

(Rp.) 
% 

Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

1. Kegiatan Pengadaan 

perlengkapan gedung kantor 
45.325.000 44.875.000 99,01 

2. Pemeliharaan Rutin/berkala 

gedung kantor 
17.755.000 16.164.500 91,04 

3. Kegiatan Pemeliharaan 

rutin/berkala perlengkapan 

gedung kantor. 

39.500.000 36.405.900 92,17 

Jumlah 102.580.000 97.445.400 92,16 

 

Total anggaran program peningkatan Sarana dan Prasarana adalah sebesar Rp102.580.000,- 

dan terealisasi sebesar Rp 97.445.400,-atau 94,99%. Realisasi keuangan yang hanya 

sebesar 92,16% ini disebabkan karena adanya hasil negosiasi harga pada Pengadaan 

perlengkapan gedung kantor dan efisiensi upah tukang serta pembelian bahan 

perlengkapan. 

3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

dilaksanakan yang realisasi keuangannya adalah sebagai berikut : 

 

 

PROGRAM 
NO

. 
KEGIATAN 

ANGGARAN 
(Rp.) 

REALISASI 
(Rp.) 

% 

Program 

Peningkatan 

pengembangan 

sistem pelaporan 

capaian kinerja 

dan keuangan 

1 Kegiatan Penyusunan 

laporan capaian kinerja 

dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD. 

9.167.500 8.467.500 92,36 

Jumlah 9.167.500 8.467.500 92,36 
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Total anggaran program ini sebesar Rp 9.167.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 

8.467.500,- atau sebesar 97,77%. Tidak terealisasi 100 % disebabkan karena efisiensi  pada 

jumlah tim penyusun yang berpengaruh pada realisasi honor tersebut. 

4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS) lainnya dilaksanakan dengan 3 (empat) kegiatan 

yang realisasi keuangannya adalah sebagai berikut : 

PROGRAM 
NO

. 
KEGIATAN 

ANGGARAN 
(Rp.) 

REALISASI 
(Rp.) 

% 

Program 

Pemberdayaan 

Fakir Miskin, 

Komunitas Adat 

terpencil (KAT) 

dan Penyandang 

MasalahKesejah

teraan Sosial ( 

PMKS) lainnya. 

1 Kegiatan Peningkatan 

kemampuan (Capacity 

Building) petugas dan 

pendamping sosial 

pemberdayaan fakir 

miskin, KAT dan PMKS 

lainnnya. 

156.320.000 137.195.600 87,77 

2 

 

Kegiatan Fasilitasi 

manajemen usaha bagi 

keluarga  miskin 

79.065.000 70.748.800 89,48 

3 Kegiatan Asistensi Lanjut 

Usia Terlantar 
38.268.700 33.341.300 87,36 

Jumlah 273.653.700 251.375.700 88,20 

 

Total anggaran program ini sebesar Rp 273.653.700- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 

33.341.300,- atau sebesar 88,20%. Tidak terealisasi 100 % disebabkan karena beberpa hal 

sebagai berikut : 

- Pada Kegiatan Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan 

pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnnya. Karena 

adanya efisiensi di honorarium pelaksana kegiatan, belanja cetak dan perjalanan dinas 

- negosiasi harga pengadaan perlalatan/perlengkapan usaha bagi KUBE, perjalanan 

dinas dan pengadaan sembako untuk bantuan sosial yang diserahkan kepada lanjut 

usia terlantar. 

5. Program Pengembangan Nilai Budaya dilaksanakan dengan kegiatan Pelestarian nilai-nilai 

kepahlawanan keperintisan dan kejuangan yang realisasi keuangannya adalah sebagai 

berikut : 

PROGRAM NO KEGIATAN 
ANGGARAN 

(Rp.) 
REALISASI 

(Rp.) 
% 

Program 

Pengembangan 

Nilai Budaya. 

1 Kegiatan Pelestarian nilai-

nilai kepahlawanan 

keperintisan dan kejuangan.  

33.000.000 31.302.545 91.92 

Jumlah 33.000.000 31.302.545 91.92 

 

Total anggaran program ini sebesar Rp.33.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 

31.302.545,-atau sebesar 91,92%. Sisa anggaran kegiatan ini berasala dari efisiensi makan 

minum rapat dan perjalanan dinas. 
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6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan 5 (enam) 

kegiatan yang realisasi keuangannya adalah sebagai berikut : 

PROGRAM NO KEGIATAN 
ANGGARAN 

(Rp.) 
REALISASI 

(Rp.) 
% 

Program 

Pelayanan 

dan 

Rehabilitasi 

Kesejahteraa

n Sosial 

1 Pelaksanaan KIE konseling 

dan kampanye sosial bagi 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

21.850.000 21.686.800 99,25 

2 Peningkatan kualitas 

pelayanan, sarana, dan 

prasarana rehabilitasi 

kesejahteraan sosial bagi 

PMKS 

160.775.000 132.067.175 82,14 

3 Penyusunan kebijakan 

pelayanan dan rehabilitasi 

sosial bagi penyandang 

masalah kesejahteraan sosial. 

284.404.500 223.435.300 78,56 

4 Penanganan masalah masalah 

strategis yang menyangkut 

tanggap cepat darurat dan 

kejadian luar biasa 

121.505.000 110.754.800 91,15 

5 Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan 
87.665.834 73.861.884 84,25 

6 Dana Alokasi Khusus Bidang 

Sosial 
952.000.000 926.715.300 97,34 

Jumlah 1.628.200.334 1.488.521.259 91,42 

 

Total anggaran program ini sebesar Rp. 1.628.200.334,- dengan realisasi keuangan sebesar 

Rp. 1.488.521.259,- atau sebesar 91,42%. Tidak terealisasi 100% disebabkan   : 

- Pada kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi 

kesejahteraan sosial bagi PMKS hanya terealisasi 82,36% karena negosiasi pengadaan 

bantuan sosial serta pengiriman ke panti rehabilitasi sosial yang tidak dapat dilaksanakan 

seluruhnya karena panti rehabilitasi sosial yang akan dituju penuh serta belum ada 

Penerima Manfaat yang akan dikirim ke panti rehabilitas. 

- Pada kegiatan Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang 

masalah kesejahteraan sosialdan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan disebabkan adanya 

nego pengadaan barang dan jasa serta efisiensi honorarium dan perjalanan dinas. 

 

7. Program Pembinaan Anak Terlantar dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan 

Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar yang realisasi 

keuangannya sebagai berikut : 

PROGRAM NO. KEGIATAN 
ANGGARAN 

(Rp.) 
REALISASI 

(Rp.) 
% 

Program 

pembinaan anak 

terlantar 

1 Kegiatan Pelatihan 

ketrampilan dan praktek 

belajar kerja bagi anak 

terlantar 

795.750 789.750 99,25 

Jumlah 
795.750 789.750 99,25 
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Total anggaran program ini sebesar Rp 795.750,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 

789.750,- atau sebesar 99,25%. 

  

8. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma dilaksanakan dengan 1 (satu) 

kegiatan yang realisasi keuangannya adalah sebagai berikut : 

PROGRAM NO. KEGIATAN 
ANGGARAN 

(Rp.) 
REALISASI 

(Rp.) 
% 

Program 

pembinaan para 

penyandang 

cacat dan 

trauma 

1 

Pendayagunaan para 

penyandang cacat dan 

eks trauma 

926.500 926.500 100 

Jumlah 
926.500 926.500 

100 

Total anggaran program ini sebesar Rp 926.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 

926.500,- atau sebesar 100%.  

 

9. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan 

penyakit sosial lainnya) dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan yang realisasi keuangannya 

adalah sebagai berikut : 

PROGRAM NO. KEGIATAN 
ANGGARAN 

(Rp.) 
REALISASI 

(Rp.) 
% 

Program pembinaan 

eks penyandang 

penyakitsosial (eks 

dan penyakit 

narapidana, PSK, 

narkoba sosial 

lainnya). 

1 Pemberdayaan eks 

penyandang penyakit 

sosial. 
 

65.000.000 55.360.850 85,17 

Jumlah 
65.000.000 55.360.850 85,17 

 

Total anggaran program ini sebesar Rp. 65.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 

Rp.55.360.850,- atau sebesar 85,17%.  Tidak terealisasi 100 % karena efisiensi perjalanan 

dinas. 

10. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan 5 (enam) 

kegiatan yang realisasi keuangannya adalah sebagai berikut : 

PROGRAM NO KEGIATAN 
ANGGARAN 

(Rp.) 
REALISASI 

(Rp.) 
% 

Program 

Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Kesejahteraan 

Sosial 

1 Peningkatan peran aktif 

masyarakat dan dunia usaha. 
2.605.000 2.605.000 100 

2 Peningkatan jenjang 

kerjasama pelaku-pelaku 

usaha kesejahteraan sosial 

masyarakat 

103.202.000 100.824.600 97,70 

3 Peningkatan kualitas SDM 

kesejahteraan sosial 

masyarakat 

5.765.500 5.765.500 100 

4 Penunjang kegiatan bantuan-

bantuan sosial. 
23.648.500 47.808.600 76,98 
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PROGRAM NO KEGIATAN 
ANGGARAN 

(Rp.) 
REALISASI 

(Rp.) 
% 

5 Peningkatan Kapasitas 

TKSK 
197.750.000 197.750.000 100 

Jumlah 332.971.000 325.149.400 97,65 

 

Total anggaran program ini sebesar Rp. 332.971.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 

Rp. 325.149.400,- atau sebesar 97,65%. Tidak terealisasi 100 % disebabkan negosiasi 

teknis harga di pengadaan kegiatan Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha 

kesejahteraan sosial masyarakat, pengadaan bantuan sosial menyesuaikan jumlah penerima 

manfaat hasil verifikasi akhir dan efiseisi perjalanan dinas. 

11. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dilaksanakan 

dengan 1 (satu) kegiatan yang realisasi keuangannya adalah sebagai berikut : 

PROGRAM NO. KEGIATAN 
ANGGARAN 

(Rp.) 
REALISASI 

(Rp.) 
% 

Program 

keserasian 

kebijakan 

peningkatan 

kualitas anak 

dan perempuan 

1 Pelaksanaan sosialisasi 

yang terkait dengan 

kesetaran gender, 

pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan anak 

15.435.000 15.290.800 99.07 

Jumlah 
15.435.000 15.290.800 99.07 

Total anggaran program ini sebesar Rp. 15.435.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 

15.290.800,- atau sebesar 99,07%. Tidak terserapnya anggaran 100% karena anggaran untuk 

BBM Rp. 9.500,- perliter dalam pelaksanaan belanja BBM Rp. 7.650,- perliter 

12. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dilaksanakan dengan 4 

(empat) kegiatan yang realisasi keuangannya adalah sebagai berikut : 

PROGRAM 
NO

. 
KEGIATAN 

ANGGARAN 
(Rp.) 

REALISASI 
(Rp.) 

% 

Program 

penguatan 

kelembagaan 

pengarusutama

an gender dan 

anak 

dilaksanakan 

1 Fasilitasi pengembangan 

pusat pelayanan terpadu 

pemberdayaan perempuan 

(P2TP2) 

72.830.150 71.518.950 98,20 

2 

 

Penguatan kelembagaan 

pengarusutamaan gender 

dan anak 

11.914.050 10.398.950 98,28 

3 Evaluasi pelaksanaan PUG 13.320.000 13.320.000 100 

4 Pengembangan Kabupaten 

layak anak 
14.723.300 13.898.300 94,40 

Jumlah 112.787.500 109.136.200 88,20 
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Total anggaran program ini sebesar Rp112.787.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 

109.136.200,- atau sebesar 99,07%. Tidak tercapainya 100% penyerapan anggaran ini 

anatara lan : 

- Anggaran Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perberdayaan Perempuan 

Rp. 72.830.150,-  dengan realisasi anggaran Rp. 71.518.950,- ( 98,2%). Rp. 1.311.200 

yang tidak terserap merupakan anggaran perjalanan dinas dalam daerah Rp. 88.800,- 

serta Rp. 1.222.400,- anggaran jasa kesehatan. Anggaran jasa kesehatan yang 

direncanakan senilai Rp. 3.000.000,- dengan penyerapan senilai Rp. 1.777.600,- 

merupakan biaya yang dipergunakan untuk pembiayaan visum serta perawatan gawat 

darurat lain bagi korban kekerasan. Tidak semua korban kekerasan mendapatkan biaya 

perawatan tersebut dan besaran nilai rupiah yang dibayarkan untuk masing-masing 

korban kekerasan berbeda sesuai tindakan yang diberikan oleh RS dimanakorban 

mendapatkan penanganan medis, sehingga jumlah biaya yang dianggarkan tidak dapat 

diserap 100%, dan efisiensi perjalanan dinas 

- Penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender : tercapai 98,28 %, karena adanya 

Pademi Covid’19 kegiatan rapat koordinasi tingkat Provinsi dilaksanakan melalui Zoom 

Metting sehingga anggaran perjalanan dinas tidak terserap 

- Pada Kegiatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak tidak terserap 100% karea 

adanya peserta rapat yang tidak menghadiri undangan 

13. Program peningkatan kualitas hidup dan perlidungan perempuan dilaksanakan dengan 2 

(dua) kegiatan yang realisasi keuangannya adalah sebagai berikut : 

14. P
R

O

G

R

A

M 

NO

. 
KEGIATAN 

ANGGARAN 
(Rp.) 

REALISASI 
(Rp.) 

% 

Program 

peningkatan 

kualitas hidup 

dan perlidungan 

perempuan 

1 Pendidikan kritis 

perempuan 
12.185.000 10.385.000 85,23 

2 

 

Refitalisasi gerakan sayang 

ibu dan bayi 
2.064.000 

 
975.000 

 

37,44 

 

Jumlah 14.789.000 11.360.000 76,81 

 

Total anggaran program ini sebesar Rp 14.789.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 

11.360.000,- atau sebesar 76, 81%. Hal ini disebabkan antara lain : 

- Kegiatan Pendidikan Kritis Perempuan Pedampingan Perempuan ODHA/ODHIV 

karena Adanya peserta pertemuan yang tidak hadir  sehingga transport peserta  ada 

yang tidak terserap dan adanya rasionalisasi anggaran 

- Kegiatan Refitalisasi Gerakan Sayang Ibu Karena Adanya rasionalisasi anggaran 

sehingga kegiatan  dan belanja ATK tidak dilaksanakan 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 merupakan salah satu bentuk 

pelaporan kegiatan Pemerintahan di bidang Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak pada tahun tersebut. LKjIP digunakan sebagai media untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan dan permasalahan/kendala di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas kegiatannya.  

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah diuraikan diatas secara 

ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 mendapat 

alokasi dana APBD sebesar Rp. 6.933.188.840,- (Enam milyar sembilan ratus tiga puluh tiga 

juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dengan rincian : 

 Belanja Tidak Langsung Rp. 3.910.115.999,- 

 Belanja Langsung  Rp. 3.023.072.841,- 

Yang terdiri dari 13 Program dan 34 Kegiatan dengan realisasi belanja sebesar Rp. 

6.635.650.963,- (Enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu 

sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) atau 95,65 % dengan rincian : 

 Belanja Tidak Langsung Rp. 3.856.944.844,- (98,65 %)  

 Belanja Langsung  Rp. 2.778.706.119,- (91,92 %) 

2. Secara fisik kegiatan Belanja langsung dari target 100% secara umum terealisasi 100 %  

Dari hasil capaian realisasi, dari 12 (dua belas) indikator, 3 (tiga) indikator sesuai target 

dan 2 (dua) indikator melebihi target, sedangkan 7 (indikator) indikator belum tercapai. Hal ini 

menggambarkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum 

sesuai target sehingga perlu adanya pembenahan kinerja untuk ditingkatkan pada tahun-tahun 

selanjutnya.  

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak dalam pelaksanaan kegiatan antara laian : 

a. Dapat menjalin kerjasama intern dan ekstern OPD dan masyarakat serta dunia usaha. 

b. Semangat kerja yang tinggi antara pimpinan dan staf Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. 

c. Mampu memanfaatkan sarana dan prasarana serta sumber daya yang ada secara maksimal. 

d. Peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan 

sosial. 

Faktor-faktor kendala Dinsos dalam pelaksanaan tugas : 

a. Keterbatasan jumlah SDM, anggaran dan sarpras Dinsos PPPA 




