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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabillitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tahun 2019 dapat tersusun. LAKIP Dinas 

Sosial ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

 Penyusunan LAKIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas 

dan fungsi Dinas Sosial dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola 

pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu 

kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial. Di dalamnya memuat 

gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur 

berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Sasaran sebagaimana telah 

ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial yang selaras dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan 

Hilir  Tahun 2016-2021. 

 

 Dalam mencapai visi, Dinas Sosial menetapkan 3 (tiga) misi, yaitu  Misi 

pertama, Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui upaya-

upaya pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) , 

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kearah kemandirian, dan 

Mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan pembangunan 

kesejahteraan sosial oleh pemerintah dan masyarakat produktif dan berdaya 

saing.Misi kedua, Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pelayanan 

kesejahteraan sosial, melalui peningkatan profesionalisme pelayanan sosial dan 

perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, 

dan jaminan sosial, sebagai metode penanggulangan kemiskinan, serta 

pembentukan, perluasan dan penguatan jaringan kerja. Dan Misi ketiga, 

Meningkatkan kinerja sumberdaya lembaga. 
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 Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategi (Renstra) 

Dinas Sosial Tahun 2016-2021 yang digunakan sebagai landasan penyusunan 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). Rencana Kinerja 

Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 berfungsi sebagai pedoman kerja 

operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Dinas Sosial Tahun 2018. 

 

 Akhirnya semoga Laporan Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Dinas Sosial Tahun 2019 ini, dapat menjadi sarana evaluasi atas 

pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi 

perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. 

 

Bagansiapiapi,      Januari 2020 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bagian ini berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Sosial Kabupaten 

Rokan Hilir Tahun 2019 yang memuat dasar hukum penyusunan dan dasar 

filosofi penyusunan LAKIP Tahun 2018. Selain itu pada bagian ini juga diuraikan 

tentang tugas fungsi dan sumber daya manusia serta sistematika laporan. 

1.1. LATAR BELAKANG 

 Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih 

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya 

pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui 

kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya 

dalampenyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP 

)dalam rangka membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur, 

yaitupemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil/manfaat 

kepadamasyarakat atas penggunaan anggaran. Terjadi perubahan paradigma 

orientasiakuntabilitas kinerja bergeser dari “ berapa besar anggaran yang telah 

dan akandihabiskan” menjadi “ berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja 

tambahanyang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode 

perencanaan dapat dicapai”.  

 Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban 
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yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, 

akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

dan tujuan instansi yang bersangkutan. 

 Kewajiban Instansi Pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara 

internal sebagaimana diamanatkan dalan Instruksi Presiden Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 

Berdasarkan amanat tersebut, seluruh Instansi Pemerintah di tingkat Pusat dan 

Daerah dari entitas tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II setiap tahun 

menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat 

lebih tinggi secara berjenjang. 

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan 

bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan 

kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui 

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil 

analisis terhadap pengukuran kinerja 

 Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir sebagai instansi pemerintah juga 

memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) kepada Bupati Rokan Hilir. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) tahun 2019 merupakan perwujudan kewajiban Dinas Sosial 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program 

dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai misi 

organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Strategis (Renstra) dan disusun pada periode tahun 2019. 

Menggambarkan pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial dengan menyajikan 
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informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai 

berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana 

dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2016-2021 serta 

tertuang dalam Perjanjian Kinerja /PK Tahun 2019 dan perubahannya. 

Disamping itu penyusunan LAKIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan 

berkesinambungan bagi Dinas Sosial untuk meningkatkan kinerjanya di masa 

mendatang. 

 

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 

11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah,  perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan 

Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir. Sebagai payung hukum 

pembentukan OPD dinas sosial Kabupaten Rokan Hilir adalah Peraturan bupati 

rokan hilir Nomor 63 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, 

fungsi, dan tata kerja dinas sosial kabupaten rokan hilir, Dinas Sosial merupakan 

unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang 

Sosial,dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu entitas OPD di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diwajibkan untuk menyusun 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Sosial 

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan 
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akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian 

kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran 

dengan target yang telah ditetapkan. 

Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Adapun tugas dan 

fungsi Kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai 

berikut: 

1. Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah 

Daerah dengan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang 

perlindungan, jaminan sosial, pelayanan, rehabilitasi sosial, Pemberdayaan 

Sosial dan fakir miskin. Sedangkan secara khusus menghimpun, 

mengkoordinasikan, mengusul kebijakan, mengambil kebijakan, 

menyelesaikan dan melaporkan serta bertangungjawab atas program 

kegiatan dibidang perlindungan, jaminan sosial, pelayanan, rehabilitasi 

sosial, Pemberdayaan sosial dan fakir miskin kepada Bupati Rokan Hilir 

dengan fungsi antara laian adalah: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan, jaminan sosial, 

pelayanan, rehabilitasi sosial, Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin; 

b. pembinaan teknis di bidang perlindungan, jaminan sosial, pelayanan, 

rehabilitasi sosial, Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin; 

c. pengkoordinasian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan di bidang 

perlindungan, jaminan sosial,  pelayanan, rehabilitasi sosial, 

Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin; 
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d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

perlindungan, jaminan sosial, pelayanan, rehabilitasi sosial, 

Pemberdayaan sosial dan Fakir Miskin; 

e. perumusan rencana strategis bidang perlindungan, jaminan sosial, 

pelayanan, rehabilitasi sosial, Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin; 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas 

dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan 

mengendalikan bidang kesekretariatan dengan fungsi antara lain: 

a. menyusun program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan; 

c. mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; 

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan semua bidang dilingkungan Dinas baik 

secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, 

informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil 

kerja yang optimal; 
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e. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas di bidang Kesekretariatan; 

f. menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman 

rencana kegiatan bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran 

pendapatan dan belanja Dinas; 

g. melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, surat 

menyurat, perencanaan dan program, kepegawaian, keuangan, 

kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; 

h. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan Laporan 

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati; 

i. melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi 

perkantoran sesuai pedoman peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku agar kegiatan kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan 

efisien; 

j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan program, keuangan, 

umum, kepegawaian dan perlengkapan; 

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melali system penilaian yang 

tersedia sebagai cerminan penampilan kerja; 

l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan; 
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m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan 

3. Kepala Sub Bagian Ketatausahaan mempunyai tugas: 

a. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi  tugas pokok 

dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis 

untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas; 

c. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara 

hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;  

d. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai 

bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

e. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan Subbagian ketatausahaan secara rutin maupun 

berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan; 

f. memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris Dinas tentang 

langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis 

maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan; 
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g. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas 

pokok Subbagian Umum secara rutin maupun berkala sebagai bahan 

dasar pemecahan masalah; 

h. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, 

pemeliharaan gedung kantor, peralatan kantor, pengamanan aset, usulan 

penghapusan aset dan menyusun laporan pertanggung jawaban atas 

barang-barang inventaris; 

i. mengonsep naskah dinas dan Surat Keputusan sesuai bidang tugas 

pokok Subbagian Umum berdasarkan disposisi atasan agar tersedia 

konsep naskah dinas yang dibutuhkan; 

j. melaksanakan penerimaan, menggandakan dan mendistribusikan surat 

menyurat; 

k. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, 

kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, penempatan 

formasi, kesejahteraan pegawai, mutasi dan pemberhentian pegawai, 

diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin 

pegawai serta pembuatan kartu pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan 

(ASKES), TASPEN, Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu); 

l. menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem 

informasi manajamen kepegawaian; 

m. menyusun standar kompetensi pegawai, analisis jabatan, analisis beban 

kerja, budaya kerja, hukum, kelembagaan, organisasi dan tatalaksana; 

n. menyelenggarakan urusan kehumasan; 
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o. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, 

serta melakukan kegiatan keprotokolan, urusan rumah tangga Dinas dan 

administrasi perjalanan dinas; 

p. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk 

kepentingan masyarakat; 

q. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan   

ketertiban kantor; 

r. melakukan Pengadaan barang invetaris dan Mengevaluasi Aset-aset  

Dinas;  

s. menatausahakan daftar inventaris, arsip dan dokumentasi; 

t. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Umum, 

Kepegawaian dan Keuangan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan 

sebagai bahan penyempurnaannya; 

u. melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas  dan kegiatan kepada Sekretaris 

Dinas secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; 

v. melakukan urusan pembendaharaan (pencairan, pembayaran dan  surat 

pertanggungjawaban) serta verifikasi dan administrasi pengelola 

ketatausahaan; 

w. mengelola sistem infomasi keuangan daerah; 

x. mengelola tata usaha keuangan,  penyiapan pembayaran gaji pegawai; 

y. melaksanakan proses penatausahaan belanja pejabat pengelola 

keuangan daerah; 
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z. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelola 

ketatausahaan; 

aa. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; 

bb. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian 

ketatausahaan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai 

bahan penyempurnaannya; 

cc. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban 

Kerja, Peta Jabatan, Proyeksi Kebutuhan Pegawai, Standar Kompetensi 

dan evaluasi jabatan; 

dd. melaporkan hasil  pelaksanaan  tugas  dan kegiatan kepada Sekretaris 

secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; 

ee. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

4. Kepala Sub bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas : 

a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian 

Perencanaan Program berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok 

dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 

c. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai  

penyusunan rencana program dan laporan; 

d. melaksanakan penyusunan Renstra dan Lakip; 
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e. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan laporan; 

f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan 

program;  

g. menyiapkan bahan, data, menyusun dan menyampaikan laporan 

pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Program dan Dinas; 

h. menyusun profil, kriteria PMKS dan PSKS, serta presentasi dinas Sub 

Bagian Perencanaan dan Program; 

i. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis 

untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas; 

j. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara 

hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;  

k. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai 

bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

l. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan  Keuangan  secara rutin maupun berkala untuk 

pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan; 

m. memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris Dinas tentang 

langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis 

maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan; 
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n. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas 

pokok  Perencanaan dan Program secara rutin maupun berkala sebagai 

bahan dasar pemecahan masalah; 

o. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Sub bagian 

Perencanaan Perencanaan dan Program berdasarkan disposisi atasan 

agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan; 

p. mengelola administasi dan menyusun program kerja Sub bagian 

Perencanaan dan Program; 

q. menyiapkan bahan pembinaan, memberikan petunjuk teknis pengelola 

Perencanaan dan Program; 

r. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelola 

Prencanaan dan Program; 

s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan     

perundang-undangan. 

5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, 

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan Bidang 

Perlindungan dan Jaminan Sosial.  

6. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas : 

a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Bantuan 

Penanggulangan Bencana Alam berdasarkan tugas, fungsi dan renstra 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 
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b. melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan relawan 

penanggulangan bencana yang tergabung dalam Taruna siaga Bencana 

(Tagana); 

c. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok 

dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 

d. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis 

untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas; 

e. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara 

hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja; 

f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam secara 

rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan 

kemampuan; 

g. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan pelaksanaan penyediaan 

buffer stock untuk penanganan kebutuhan pokok pada tanggap darurat 

bencana; 

h. menyiapkan, melaksanakan kegiata dapur umum pada lokasi pengungsi 

atau tenda darurat pada masa darurat bencana dan melaksanakan dapur 

umum pada tanggap darurat bencana kabupaten/kota; 

i. menyelenggarakan Dapur Umum/Bantuan Darurat kepada korban 

bencana alam; 
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j. menginventarisir permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok 

Seksi Bantuan Penanggulangan Bencana Alam secara rutin maupun 

berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah; 

k. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Bantuan 

Penanggulangan Bencana berdasarkan disposisi atasan agar tersedia 

konsep naskah dinas yang dibutuhkan; 

l. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap 

kegiatan pada Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam; 

m. mempersiapkan, menyeleksi, mengawasi dan menyalurkan pemberian 

bantuan bagi korban bencana alam; 

n. menyediakan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial bagi 

korban bencana alam; 

o. menyusun jadwal piket, tenaga pelaksana, rekapitulasi kondisi bencana 

alam, jumlah korban, sarana dan prasarana dalam penanganan bencana 

alam; 

p. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Perlindungan 

Korban Bencana Alam berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan 

sebagai bahan penyempurnaannya; 

q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Perlindungan 

Korban Bencana Alam kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan 

Sosial secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; 

r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 
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7. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai 

tugas: 

a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Bantuan 

Penanggulangan Bencana Sosial berdasarkan tugas, fungsi dan renstra 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b. melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan relawan  

penanggulangan bencana sosial yang tergabung dalam Tenaga Pelopor 

Perdamaian; 

c. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok 

dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 

d. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis 

untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas; 

e. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara 

hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja; 

f. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai 

bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial, Orang 

terlantar secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan 

pengetahuan dan kemampuan; 
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h. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Bantuan 

Penanggulangan Bencana berdasarkan disposisi atasan agar tersedia 

konsep naskah dinas yang dibutuhkan; 

i. mempersiapkan, menyeleksi, mengawasi dan menyalurkan pemberian 

bantuan bagi korban bencana social; 

j. menyediakan kebutuhan dasar dan pendampingan pisikososial bagi 

korban bencana social; 

k. menyusun jadwal piket, tenaga pelaksana, rekapitulasi kondisi bencana 

sosial, jumlah korban, sarana dan prasarana dalam penanganan bencana 

sosial; 

l. memberikan pelayanan, bantuan sosial dan konsultasi serta pemulangan 

bagi orang terlantar dari Provinsi Riau keluar provinsi asal orang terlantar 

baik secara estafet maupun secara langsung ke daerah asal orang 

terlantar, serta pemulangan orang terlantar dalam provinsi dari ibukota 

provinsi ke kabupaten/kota asal orang terlantar; 

m. melaksanakan koordinasi advokasi di bidang hukum bagi korban bencana 

sosial; 

n. melaksanakan koordinasi penanganan bencana sosial melalui kegiatan 

pada forum kemunikasi  dan kearifan lokal  (local wisdem); 

o. Melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi sesuai 

bidang tugas pokok Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; 

p. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Perlindungan 

Korban Bencana Sosial berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan 

sebagai bahan penyempurnaannya; 
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q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Perlindungan 

Korban Bencana Sosial kepada Kepala Bidang Perlindungan dan 

Jaminan Sosial secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; 

r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

8. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas : 

a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Jaminan 

Sosial Keluarga berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan kegiatan. 

b. melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan Pendamping 

Keluarga Harapan (PKH).  

c. melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) Mulai dari pendataan 

sampai dengan Pendistribusian bantuan PKH 

d. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok 

dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis. 

e. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis 

untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas. 

f. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara 

hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja. 

g. menilai kinerja bahwsan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai 

bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 
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h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan Seksi Jaminan Sosial Keluarga  secara rutin 

maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan 

kemampuan. 

i. menginventarisir permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok 

Seksi Jaminan Sosial Keluarga secara rutin maupun berkala sebagai 

bahan dasar pemecahan masalah. 

j. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Jaminan 

Sosial Keluarga berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep 

naskah dinas yang dibutuhkan. 

k. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap 

kegiatan pada Seksi Jaminan Sosial Keluarga. 

l. mempersiapkan bahan, instrumen, verifikasi jaminan sosial keluarga, 

Asuransi Kesejahteraan Sosial Keluarga (Askessos) dan Program 

keluarga Harapan (PKH), 

m. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan sesuai bidang 

tugas pokok Seksi Jaminan Sosial Keluarga.  

n. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Jaminan Sosial 

Keluarga berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan 

penyempurnaannya. 

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Jaminan Sosial 

Keluarga kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial secara 

periodik sebagai bahan pertanggungjawaban. 
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p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

9. Kepala Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, 

mengkoordinasikan, membina  dan mengendalikan kegiatan Bidang 

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. 

10. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas : 

a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Pelayanan 

Anak dan Lanjut Usia berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok 

dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 

c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis 

untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara 

hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;  

e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai 

bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan Seksi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia secara rutin 
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maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan 

kemampuan; 

g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan dan 

Rehabilitasi Sosial tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu 

diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam 

pengambilan keputusan; 

h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas 

pokok Seksi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia secara rutin maupun 

berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah; 

i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Pelayanan 

Anak dan Lanjut Usia berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep 

naskah dinas yang dibutuhkan; 

j. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap 

kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Pelayanan Anak dan 

Lanjut Usia; 

k. melaksanakan pelayanan dan perlindungan anak dan lanjut usia, 

l. menyediakan sarana dan prasarana pelayanan sosial Anak dan lanjut 

usia; 

m. menerbitkan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar Warga 

Negara Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak oleh orang tua angkat 

tunggal 

n. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Pelayanan Anak 

dan Lanjut Usia berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai 

bahan penyempurnaannya; 
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o. melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas dan kegiatan Seksi Pelayanan 

Anak dan Lanjut Usia kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi 

Sosial secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; 

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

11. Kepala Seksi Rehabiltasi Tuna Sosial dan Narkoba mempunyai tugas : 

a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Rehabilitas 

Tuna Sosial dan Perdagangan Orang berdasarkan tugas, fungsi dan 

renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok 

dan  secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 

c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis 

untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara 

hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;  

e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai 

bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan Seksi Rehabilitasi Rehabilitas Tuna Sosial dan 

Perdagangan Orang secara rutin maupun berkala untuk pengembangan 

wawasan pengetahuan dan kemampuan; 
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g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan dan 

rehabilitasi sosial tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu 

diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam 

pengambilan keputusan; 

h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas 

pokok Seksi Rehabilitasi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Perdagangan 

Orang secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan 

masalah; 

i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Seksi 

Rehabilitasi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang berdasarkan disposisi 

atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan; 

j. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi 

terhadap kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Rehabilitasi 

Tuna Sosial dan Perdagangan Orang; 

k. memberikan pelayanan, rehabilitasi sosial dan konsultasi bagi tuna sosial 

dan korban perdagangan orang; 

l. memberikan rujukan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi tuna 

sosial dan  korban perdagangan orang;  

m. mengevaluasi  hasil  kegiatan  per  tahun  anggaran Seksi Rehabilitasi 

Tuna Sosial dan Perdagangan Orang berdasarkan capaian pelaksanaan 

kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya; 

n. melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas dan kegiatan Seksi Rehabilitasi 

Tuna Sosial dan Perdagangan Orang kepada Kepala Bidang Pelayanan 
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dan Rehabilitasi Sosial  secara periodik sebagai bahan 

pertanggungjawaban; 

o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

12. Kepala SeksiRehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitasmempunyai tugas : 

a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Rehabilitasi 

Sosial Penyandang Disabilitas  berdasarkan tugas, fungsi dan renstra 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok 

dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 

c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis 

untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara 

hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;  

e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai 

bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 

secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan 

pengetahuan dan kemampuan; 
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g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan dan 

rehabilitasi sosial tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu 

diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam 

pengambilan keputusan; 

h. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Pelayanan 

dan Rehabilitasi Penyandang Cacat berdasarkan disposisi atasan agar 

tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan; 

i. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi 

terhadap kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Rehabilitasi 

Sosial Penyandang Disabilitas ; 

j. menyusun rencana program dan laporan kegiatan sesuai bidang tugas 

pokok Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; 

k. memberikan pelayanan, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan 

konsultasi sosial bagi  penyandang cacat dan trauma sosial;  

l. melaksanakan fasilitasi, rujukan dan penyediaan sarana dan prasarana 

bagi penyandang cacat dan trauma sosial;  

m. melaksanakan standarisasi pelayanan penyandang cacat dan trauma 

sosial, tata kearsipan dan dokumentasi kegiatan sesuai bidang tugas 

pokok pada Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat; 

n. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan 

sebagai bahan penyempurnaannya; 
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o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pelayanan dan 

Rehabilitasi Penyandang Cacat kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 

secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; 

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

13. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, 

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan Bidang 

Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin. 

14. Kepala Seksi Pemberdayaan PMKS, PSKS dan Peyuluh Sosial mempunyai 

tugas: 

a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi 

Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial, Pengelolaan Sumber 

Dana Bantuan Sosial dan Penyuluhan Sosial berdasarkan tugas, fungsi 

dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok 

dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 

c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis 

untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara 

hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;  
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e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai 

bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan Seksi Kepala Seksi Pemberdayaan PMKS, PSKS 

dan Penyuluh Sosial,  secara rutin maupun berkala untuk pengembangan 

wawasan pengetahuan dan kemampuan; 

g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan 

Sosial dan Fakir Miskin dan Fakir Miskin tentang langkah-langkah atau 

tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai 

alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan; 

h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas 

pokok Seksi Kepala Seksi Pemberdayaan PMKS, PSKS dan Penyuluh 

Sosial; 

i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Kepala Seksi 

Pemberdayaan PMKS, PSKS dan Penyuluh Sosial berdasarkan disposisi 

atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan; 

j. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi 

terhadap kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Kepala Seksi 

Pemberdayaan PMKS, PSKS dan Penyuluh Sosialdan menerbitkan izin 

pengumpulan sumbangan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu 

daerah Provinsi; 

k. melaksanakan Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial 

(PMKS); 
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l. Melaksanakan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 

(PSKS); 

m. melaksanakan fasilitasi, bimbingan, penyediaan sarana dan prasarana 

bagi PMKS dan PSKS; 

n. memberikan rekomendasi izin Undian Gratis Berhadiah (UGB); 

o. melaksanakan penyuluhan sosial; 

p. melaksanakan pemberdayaan keluarga; 

q. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi  Pemberdayaan 

Keluarga dan Kelembagaan Sosial, Pengelolaan Sumber Dana Bantuan 

Sosial dan Penyuluhan Sosial berdasarkan capaian pelaksanaan 

kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya; 

r. melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas SeksinPemberdayaan Keluarga 

dan Kelembagaan Sosial, Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dan 

Penyuluhan Sosial   secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; 

s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

15. Kepala Seksi Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin mempunyai tugas  : 

a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi 

Pemberdayaan Fakir Miskin berdasarkan tugas, fungsi dan renstra 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok 

dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 
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c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis 

untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara 

hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja; 

e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai 

bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan Seksi  Pemberdayaan Fakir Miskin; 

g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan 

Fakir Sosial dan Fakir Miskin tentang langkah-langkah atau tindakan yang 

perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan 

dalam pengambilan keputusan; 

h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas 

pokok Seksi Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin secara rutin maupun 

berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah; 

i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi 

Pemberdayaan Fakir Miskin berdasarkan disposisi atasan agar tersedia 

konsep naskah dinas yang dibutuhkan; 

j. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi 

terhadap kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Pemberdayaan 

Fakir Miskin; 
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k. melaksanan pemberdayaan  Fakir Miskin Pedesaan, Perkotaan, Pesisir, 

Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan; 

l. melaksanakan fasilitasi, bimbingan sosial, standarisasi pelayanan dan 

penyediaan sarana dan prasarana Fakir Miskin Pedesaan, Perkotaan, 

Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan; 

m. mengelola data Fakir Miskin; 

n. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Fakir Miskin, 

Pedesaan, Perkotaan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan  

o. melaporkan hasil  pelaksanaan  tugas  Seksi Fakir Miskin, Pedesaan, 

Perkotaan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan secara periodik 

sebagai bahan pertanggungjawaban; 

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

16. Kepala Seksi Seksi Kelembagaan Kepahlawanan dan Kesetiakawanan 

mempunyai tugas: 

a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi 

Kelembagaan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan   Sosial  tugas, fungsi 

dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok 

dan   secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 

c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis 

untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas; 



 
LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 

 
 

d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara 

hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;  

e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai 

bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan Seksi Kelembagaan Kepahlawanan dan  

Kesetiakawanan Sosial dan Peyuluhan Sosial rutin maupun berkala untuk 

pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan; 

g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan 

Sosial dan Fakir Miskin dan Fakir Miskin tentang langkah-langkah atau 

tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai 

alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan; 

h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas 

pokok Seksi kelembagaan Kepahlawanan dan Keperintisan Sosial secara 

rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah; 

i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Kelembagaan 

Kepahlawanan dan Kesetiakawana   Sosial berdasarkan disposisi atasan 

agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan; 

j. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi 

terhadap kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Kelembagaan 

Kepahlawanan dan Kesetiakawana  Sosial; 
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k. melaksanakan fasilitasi, bimbingan, sosialisasi, penyediaan sarana dan 

prasarana pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, 

kesetiakawanan sosial nasional; 

l. melaksanakan pemberdayaan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan 

sosial 

m. melaksanakan dukungan dan bantuan/santunan terhadap pejuang, 

veteran, perintis kemerdekaan dan janda pahlawan/perintis kemerdekaan 

serta mempersiapkan bahan-bahan dalam pelaksanaan hari besar 

kenegaraan; 

n. melaksanakan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan 

Makam Pahlawan; 

o. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Kelembagaan 

Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial berdasarkan capaian 

pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya; 

p. melaporkan hasil  pelaksanaan  tugas dan kegiatan Seksi kelembagaan 

Kepahlawanan dan  Kesetiakawanan Sosial kepada Kepala Bidang   

secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; 

q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Secara keseluruhan jumlah ASN yang terdata pada Dinas Sosial 

berjumlah 33 orang namun demikian masih terdapat 2 orang yang tidak 

mempuyai data yang lengkap. Untuk gambaran golongan dan Pendidikan akhir 

yang ada pada Dinas Sosial dapat dilihat sebagai berikut: 
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Gambar 1. Jumlah ASN berdasarkan Golongan dan Pendidikan Akhir 

Masih kurang SDM yang ada pada dinas ini merupakan salah gendala 

utama dalam menjalankan tupoksi dinas sosial hal ini juga semakian kurang baik 

dengan tingkat Pendidikan yang ada pada dinas sosial yang paling dominan 

adalah setingkat SMU sederajad.  
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1.3. ISU STRATEGIS 

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan 

pada Dinas Sosial berdasarkan bidang.  

a. Bidang Pemberdayaan sosial 

 Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) yaitu fakir miskin 25.252 KK. 

 Perlunya pemberdayaan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial 

bagi Fakir Miskin (FM), Komunitas Adat Terpencil (KAT). 
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DINAS SOSIAL 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

BIDANG PELAYANAN  
DAN REHABILITASI SOSIAL 

 

BIDANG PEMBERDAYAAN 
SOSIAL DAN FAKIR MISKIN 

 

SEKSI PELAYANAN ANAK  
DAN LANJUT USIA 

 

SEKSI REHABILITASI TUNA 

SOSIAL DAN KORBAN NARKOBA 

 

SEKSI REHABILITASI SOSIAL 

PENYANDANG DISABILITAS 

 

SEKSI PEMBERDAYAAN PMKS, 
PSKS DAN PENYULUH SOSIAL 

 

SEKSI PEMBERDAYAAN  
FAKIR MISKIN 

SEKSI KELEMBAGAAN 
KEPAHLAWANAN  

DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL 

 

SUBBAG  
KETATAUSAHAAN 

SUBBAGIAN PERENCANAAN 
DAN PROGRAM 

 

BIDANG PERLINDUNGAN 
DAN JAMINAN SOSIAL 

SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL 

KORBAN BENCANA ALAM 

 

SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL 

KORBAN BENCANA SOSIAL 

 

SEKSI  
JAMINAN SOSIAL KELUARGA 

 

 

KEPALA DINAS 

 

SEKRETARIS 
 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

 

 

 

UPT 



 
LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 

 
 

 Terbatasnya pemberdayaan kelembagaan sosial yang dilakukan oleh 

potensi sumber kesejahteraan sosial, Orsos 369 organisasi. 

b. Bidang Pelayanan sosial 

 Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS). 

 Perlunya pemberdayaan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial 

bagi fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT). 

 Belum adanya panti rehabilitas sosial Penyandang Cacat dan Trauma 

Center sebagai wadah pelayanan dan rehabilitas sosial sebagai 

penyandang cacat dan trauma serta masih terbatasnya pelayanan dan 

rehabilitas sosial bagi anak terlantar, lanjut usia, gelandangan dan 

pengemis. 

 Perlunya bantuan dan jaminan sosial serta perlindungan sosial bagi 

korban bencana orang terlantar. 

c. Bidang Rehabilitasi Sosial 

 Belum adanya panti rehabilitasii sosial penyandang cacat dan trauma 

center sebagai wadah pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang 

cacat dan kelayan trauma sosial serta masih terbatasnya pelayanan dan 

rehabilitas sosial bagi anak Balita terlantar, anak nakal, wanita rawan 

sosial ekonomi, eks wanita tuna susila (Eks WTS), eks korban narkotika 

psikotropika dan zat adiktif lainnya (Eks NAPZA), dan eks narapidana 

(Eks Napi). 
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 Masih terbatasnya pelayanan sosial unit pelayanan teknis bagi anak 

remaja nakal dan atau eks korban NAPZA, wanita rawan sosial ekonomi 

dan atau eks WTS dan panti sosial lainnya. 

d. Bidang Bantuan sosial 

 Belum adanya mobil rescue double cabin, mobil truck rescue, mobil tanki 

air bersih. 

 Belum tersedianya bangunan gudang stok logistik bencana alam seperti: 

bangunan gudang, pagar keliling gudang, box culvert, semenisasi 

halaman gudang tanah. 

 Perlunya bantuan dan jaminan sosial serta perlindungan sosial bagi 

korban bencana alam. 

1.4. SISTEMATIKA LAPORAN 

 Penyusunan LAKIP Dinas Sosial Tahun 2019 berpedoman pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam 

dokumen LAKIP Tahun 2019 ini diuraikan tentang Rencana Strategis Dinas 

Sosial Tahun 2016- 2021, Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2019 dan 

perubahannya, dan analisis terhadap kinerja serta rekomendasi yang ditujukan 

baik untuk perbaikan kinerja Dinas Sosial maupun Pemerintah Kabupaten Rokan 

Hilir di masa mendatang. Secara lebih rinci, muatan dokumen LAKIP ini 

tergambar dalam sistematik laporan yang tersusun sebagai berikut : 

IKHTISAR EKSEKUTIF, menyajikan ringkasan isi dari LAKIP Dinas Sosial Tahun 

2019 
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BAB I    PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan secara singkat latar belakang 

penulisan laporan yang memuat dasar kebijakan 

penyusunan LAKIP dan juga gambaran umum struktur 

organisasi, isu-isu strategis/permasalahan utama yang 

sedang dihadapi di lingkup organisasi serta sistematika 

penulisan. 

BAB II    PERENCANAAN KINERJA 

Bab ini menguraikan muatan Rencana Strategis (Renstra ) 

Dinas Sosial Tahun 2016-2021 dan ringkasan/ikhtisar 

Perjanjian Kinerja tahun 2019. 

BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA 

A.  CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Bab ini menguraikan pencapaian kinerja organisasi untuk 

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi 

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk 

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut 

dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja 

tahun ini; 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian 

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun 

terakhir; 
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3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 

ini dengan target jangka menengah yang terdapat 

dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD; 

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solus 

yang telah dilakukan; 

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang 

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

pernyataan kinerja. 

B.  REALISASI ANGGARAN 

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan 

dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja 

organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja 

BAB IV   PENUTUP 

Menguraikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi 

serta langkah di masa mendatang yang dilakukan untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

erencanaan Kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir Tahun 

2016-2021 telah dituangkan kedalam Rencana Strategis Dinas Sosial 

2016 - 2021 yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi 

hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Sosial, serta 

kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, 

fungsi, dan tanggung jawab yang diamanahkan 

1. Visi  

Untuk mewujudkan salah satu cita-cita didalam RPJMD Kabupaten 

Rokan Hilir 2016-2021 diperlukan suasana yang kondusif dan kehidupan sosial 

kemasyarakatan yang berkeadilan sosial serta ditandai dengan adanya 

kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin meningkat dan pada gilirannya 

dapat menunjang peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan 

program pembangunan daerah.  

Untuk itu maka Dinas Sosial mewujudkan dengan menetapkan Visi OPD: 

Terwujudnya Peningkatan kesejahteraan dan kualitas bagi 

penyandang masalah sosial menuju Kabupaten Rokan Hilir Sejahtera 

2016-2021. 

Penjelasan arti dan makna Visi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud 

diatas, yakni Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah 

P 
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kesejahteraan sosial melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang 

berada di lingkungan masyarakat serta bagi penyandang masalah sosial, 

mengandung pengertian optimalisasi pelayanan terhadap Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial melalui penanganan dalam panti maupun luar panti, 

bantuan bagi korban bencana, dan bantuan bagi orang terlantar. 

2. Misi 

Berdasarkan Visi Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir tersebut di atas, 

maka Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir menjabarkannya ke dalam Misi 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan usaha 

kesejahteraan sosial, pengetahuan, keterampilan dan manajemen 

berusaha kepada PMKS  

2. Mengembangkan Sistem Jaminan dan Perlindungan Sosial 

3. Meningkatkan Profesionalisme dan kualitas SDM pada Dinas sosial  

3. TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan dan sasaran adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang 

perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah 

dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah 

Dinas Sosial, Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut : 

Samakan dengan table tujuan 

sasaran 
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Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan 

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam 

serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat 

bagaimana  Dinas Sosial, menciptakan nilai tambah (value added) bagi 

stakeholder layanan, terutama bagi layanan langsung pada masyarakat. 

Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan OPD 

Tujuan Sasaran  
Indikator 
Sasaran 

Strategi 
Arah 

Kebijakan 

Meningkatkan 
kualitas 
penanganan 
masalah 
kesejahteraan 
sosial  

Terwujudnya 
penanganan 
Penyandang 
Masalah 
Kesejahteraa
n Sosial 
(PMKS) yang 

Indek Gini Peningkatan 
dan perluasan 
akses yang 
penyelenggaraa
n kesejahteraan 
sosial bagi 
PMKS 

Memberikan 
pelayanan 
dan bantuan 
stimulan, 
bantuan sosial 
lainnya, serta 
penguatan 
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Tujuan Sasaran  
Indikator 
Sasaran 

Strategi 
Arah 

Kebijakan 

berkualitas modal usaha 
baik 
perorangan, 
keluarga, 
kelompok / 
komunitas 
maupun 
masyarakat 

Perluasan dan 
pemerataan 
pemberian 
bantuan bagi 
PMKS dalam 
pemenuhan 
kebutuhan 
dasar 

Memberikan 
pelayanan 
langsung 
untuk 
melindungi, 
merehabilitasi 
dan 
memberdayak
an sekaligus 
pemenuhan 
kebutuhan 
dasar PMKS 

Meningkatny
a kualitas 
pelayanan 
Lembaga 
Kesejahteraa
n Sosial  

Jumlah 
Panti 
Sosial 
yang 
terakredita
si  

Menyelenggara
kan pendidikan, 
pelatihan dan 
bantuan bagi 
LKS   

Membuat 
aturan khusus 
tentang 
Standar 
Pelayanan 
oleh LKS 

Meningkatnya 
Perlindungan 
dan Jaminan 
Sosial  

Terwujudnya 
Pemberian 
bantuan, 
perlindungan 
dan jaminan 
kesejahteraa
n sosial 

Jumlah 
PMKS 
yang 
mendapa 
jaminan, 
perlindung
an dan    
bantuan 
sosial  

Peningkatan 
sistem 
perlindungan 
dan jaminan 
kesejahteraan 
sosial yang 
berpihak 
kepada 
pengakuan atas 
hak-hak dasar 
warga     

Pengembang
an 
Perlindungan 
dan Jaminan 
Sosial serta 
Strategi 
Pendayaguna
an Sumber 
Dana Sosial     

Menyediakan 
data dan 
informasi yang 
benar dan 
bertanggungja
wab kepada     
masyarakat 
dan dunia 
usaha.  

Tersedianya 
data dan 
informasi 
kesejahteraa
n sosial.  

Data 
urusan 
Sosial 

Peningkatan 
sistem 
administrasi 
perkantoran dan 
kedispilinan 
ANS di Dinas 
Sosial Kabupten 
Rokan Hilir 

Melaksanakan 
monitoring 
dan evaluasi 
kegiatan 
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4. PERJANJIAN KINERJA 

  

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang 

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur 

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan 

sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain 

adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 

sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi 

amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi 

kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan 

sanksi. 

 Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir  telah membuat perjanjian kinerja 

tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. 

Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra 2016 - 2021 yang telah 

dibuat.  
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 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial yang ditandatangani adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.2 

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2019 

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

11 Meningkatkan aksesibilitas penyandang 

masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ) 

dalam pemenuhan kebutuhan dasar 

dan terentasnya penyandang masalah 

kesejahteraan sosial serta menjadikan 

PMKS yang mandiri dan produktif                                

Persentase Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang 

memperoleh bantuan 

75 % 

Persentase korban bencana yang 

menerima bantuan sosial selama masa 

tanggap darurat 

100 % 

Persentase korban bencana yang 

dievakuasi dengan menggunakan sarana 

prasarana tanggap darurat 

100% 

Persentase penyandang cacat fisik dan 

mental serta lanjut usia tidak potensial 

yang menerima jaminan sosial 

60% 

2 Menggalang potensi dan sumber 

kesejahteraan sosial (dalam hal ini 

masyarakat, lembaga, dunia usaha), 

meningkatkan kemampuan dan 

kemauan, serta pemahaman gerakan 

kesetiakawanan sosial. 

Persentase panti sosial yang 

menyediakan sarana prasarana 

pelayanan kesejahteraan sosial 

80% 

3 Meningkatnya akuntabilitas Dinas Sosial Nilai evaluasi AKIP Dinas Sosial B 

Persentase Temuan Anggaran Dinas 

Sosial yang ditindaklanjuti 

100% 

 

 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan 

Hilir serta para Sekretaris, Kepala Bidang dan Kasubbag/Kasubbid dilingkungan 

Dinas Sosial tahun 2019, disajikan pada lampiran 2. 

 

Sesuaikan dengan penja yang 

ana kasih 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

kuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari 

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan 

mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi 

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan / pemberi 

amanah. Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir selaku pengemban amanah 

masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan 

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir yang dibuat sesuai ketentuan yang 

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan 

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

 

 Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian 

target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen 

Renstra Tahun 2016 – 2021 maupun Renja Tahun 2019. Sesuai dengan 

ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang 

ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.  

 

 Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan 

dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.  

A 
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 Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja 

makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-

masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran 

atas indicator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran 

kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-

rata atas capaian indikator kinerja sasaran. 

 Dalam laporan ini, Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir dapat memberikan 

gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing 

kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target 

sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam 

dokumen Renstra 2016 – 2021 maupun Renja Tahun 2019. Sesuai ketentuan 

tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah 

ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi Pemerintah Kabupaten 

Rokan Hilir. 
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A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

 Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih 

meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah 

perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang 

perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi 

kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.  

 Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran 

strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran 

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. 

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi 

pemerintah yang bersangkutan. Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir telah 

menetapkan Indikator Kinerja Utama nya. 

 Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Rokan 

Hilir juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan 

reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis 

yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.  

 Hasil pengukuran atas indicator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten 

Rokan Hilir tahun 2018 menunjukan hasil sebagai berikut : 
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Tabel 3.3 

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir 

Tahun Anggaran 2019 

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

1 Persentase Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang 

memperoleh bantuan 

% 20 - 0 % 

2 Persentase korban bencana yang 

menerima bantuan sosial selama 

masa tanggap darurat 

% 100 - 0% 

3 Persentase korban bencana yang 

dievakuasi dengan menggunakan 

sarana prasarana tanggap darurat 

% 100 

 

- 0% 

4 Persentase penyandang cacat fisik 

dan mental serta lanjut usia tidak 

potensial yang menerima jaminan 

social 

 % 50 - 4% 

5 Persentase panti sosial yang 

menyediakan sarana prasarana 

pelayanan kesejahteraan sosial 

% 80 - 0% 

6 Nilai evaluasi AKIP Dinas Sosial 63.95 A B 33,33 

7 Persentase Temuan Anggaran Dinas 

Sosial  yang ditindaklajuti 

% 80 80 100 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuaikan dengan penja yang ana 

kasih 
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Indikator  

“Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang 

memperoleh bantuan”. 

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 

- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya. 

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya 

dan beberapa tahun sebelumnya tidak dapat kami sajikan karena 

kesulitan memperoleh data, sehingga untuk membandingkan kinerja 

tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat disampaikan dalam 

Laporan kinerja dan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Sosail tahun 

2019 ini. 

- Perbandingan Kinerja Nyata dengan Akhir Target Renstra. 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh 

bantuanSosial sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam 

peraturan perundangan. 

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang 

dilakukan. 

o Faktor-Faktor Pendukung : 

 Data yang lengkap 

 Sarana dan prasara yang  memadai 

o Faktor-Faktor Penghambat : 

 Sarana dan prasara yang  kurang memadai 

 Data yang kurang lengkap  
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o Solusi / Rekomendasi : 

 Melengkapi Data yang sesuai dengan ketentuan yang 

perundang-undangan berlaku 

 Melengkapi serana dan prasana yang lengkap 

- Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Indikator  

“Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa 

tanggap darurat”. 

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 

- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya. 

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya 

dan beberapa tahun sebelumnya tidak dapat kami sajikan karena 

kesulitan memperoleh data, sehingga untuk membandingkan kinerja 

tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat disampaikan dalam 

Laporan kinerja dan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Sosail tahun 

2019 ini. 

- Perbandingan Kinerja Nyata dengan Akhir Target Renstra. 

korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap 

darurat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan 

perundangan. 

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang 

dilakukan. 
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o Faktor-Faktor Pendukung : 

 Data yang lengkap 

 Sarana dan prasara yang  memadai 

o Faktor-Faktor Penghambat : 

 Sarana dan prasara yang  kurang memadai 

 Data yang kurang lengkap  

o Solusi / Rekomendasi : 

 Melengkapi Data yang sesuai dengan ketentuan yang 

perundang-undangan berlaku 

 Melengkapi serana dan prasana yang lengkap 

- Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Indikator  

“Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana 

prasarana tanggap darurat”. 

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 

- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya. 

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya 

dan beberapa tahun sebelumnya tidak dapat kami sajikan karena 

kesulitan memperoleh data, sehingga untuk membandingkan kinerja 

tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat disampaikan dalam 

Laporan kinerja dan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Sosail tahun 

2019 ini. 

- Perbandingan Kinerja Nyata dengan Akhir Target Renstra. 
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korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana 

prasarana tanggap darurat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 

dalam peraturan perundangan. 

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang 

dilakukan. 

o Faktor-Faktor Pendukung : 

 Data yang lengkap 

 Sarana dan prasara yang  memadai 

o Faktor-Faktor Penghambat : 

 Sarana dan prasara yang  kurang memadai 

 Data yang kurang lengkap  

o Solusi / Rekomendasi : 

 Melengkapi Data yang sesuai dengan ketentuan yang 

perundang-undangan berlaku 

 Melengkapi serana dan prasana yang lengkap 

- Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Indikator  

“Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial 

yang menerima jaminan sosial” 

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 

- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya. 
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Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya 

dan beberapa tahun sebelumnya tidak dapat kami sajikan karena 

kesulitan memperoleh data, sehingga untuk membandingkan kinerja 

tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat disampaikan dalam 

Laporan kinerja dan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Sosail tahun 

2019 ini. 

- Perbandingan Kinerja Nyata dengan Akhir Target Renstra. 

penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang 

menerima jaminan sosialsesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 

dalam peraturan perundangan. 

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang 

dilakukan. 

o Faktor-Faktor Pendukung : 

 Data yang lengkap 

 Sarana dan prasara yang  memadai 

o Faktor-Faktor Penghambat : 

 Sarana dan prasara yang  kurang memadai 

 Data yang kurang lengkap  

o Solusi / Rekomendasi : 

 Melengkapi Data yang sesuai dengan ketentuan yang 

perundang-undangan berlaku 

 Melengkapi serana dan prasana yang lengkap 

- Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 
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Indikator  

“Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan 

kesejahteraan sosial”. 

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 

- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya. 

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya 

dan beberapa tahun sebelumnya tidak dapat kami sajikan karena 

kesulitan memperoleh data, sehingga untuk membandingkan kinerja 

tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat disampaikan dalam 

Laporan kinerja dan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Sosail tahun 

2019 ini. 

- Perbandingan Kinerja Nyata dengan Akhir Target Renstra. 

panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan 

kesejahteraan sosialsesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam 

peraturan perundangan. 

- Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / 

penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan. 

o Faktor-Faktor Pendukung : 

 Data yang lengkap 

 Sarana dan prasara yang  memadai 

o Faktor-Faktor Penghambat : 

 Sarana dan prasara yang  kurang memadai 

 Data yang kurang lengkap  

o Solusi / Rekomendasi : 
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 Melengkapi Data yang sesuai dengan ketentuan yang 

perundang-undangan berlaku 

 Melengkapi serana dan prasana yang lengkap 

- Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Indikator  

“Nilai Evaluasi AKIP DINAS SOSIAL” 

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Peraturan Presiden nomor 

29 tahun 2014 tentang system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi dan implementasi system 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dilakukan evaluasi oelh 

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir terhadap Sistem akuntabilitas kinerja 

organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir . 

 Evaluasi ini ditujukan untuk mengetahui implementasi dan 

pengembangan akuntabilitas kinerja dilingkungan DINAS SOSIAL dalam rangka 

mendorong adanya peningkatan kinerja yang berorientasi kepada hasil atau 

result oriented government. 

 Adapun hasil evaluasi dari Inspektorat terhadap SAKIP DINAS SOSIAL 

tahun 2016 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja nomor LHE : 

100/R/LHE/INSP/2019, 04 JULI 2019, Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir 

mendapat nilai  dengan predikat penilaian “B” atau BAIK. Adapun rincian hasil 

penilaian adalah sebagai berikut : 
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No Komponen yang dinilai Bobot Nilai 

1 Perencanaan Kinerja 30 24,31 

2 Pengukuran Kinerja 25 15,00 

3 Pelaporan Kinerja 15 7,73 

4 Evaluasi Kinerja Internal 10 4,64 

5 Capaian Kinerja 20 12,29 

Nilai Hasil Evaluasi 100 63,95 

Tingkat Akuntabilitas Kinerja B 

 

 Dalam kaitannya dengan target terhadap penilaian AKIP DINAS SOSIAL 

Kabupaten Rokan Hilir dalam kaitannya dengan hasil evaluasi AKIP Tahun 2019 

yang diberikan oleh Inspektorat  pada Tahun 2019, menargetkan nilai “A”.  

 Pada tanggal 04 Juli 2019 melalui LHE No.100/R/LHE/INSP/2019 dari 

Inpektorat, maka hasil evaluasi kinerja DINAS SOSIAL Kabupaten Rokan Hilir 

Tahun 2019 mendapatkan nilai “63,95” atau “Baik”, hal ini belum sesuai dengan 

target yang ditetapkan oleh DINAS SOSIAL yaitu A, sehingga capaian kinerja 

terhadap target yang telah ditetapkan hanya 65% atau belum mencapai target.  

 Dalam rangka pemenuhan target Indikator Kinerja Nilai evaluasi AKIP 

DINAS SOSIAL terhadap LAKIP DINAS SOSIAL, penghitungannya dilakukan 

dengan memberikan point pada masing-masing opini dimaksud. Target point 

ditetapkan sebagai berikut : 

- Apabila mendapatkan nilai “D” (sangat kurang), maka point yang diberikan 

adalah 1 (satu);  

- Apabila mendapatkan nilai ”C” (kurang), maka point yang diberikan adalah 2 

(dua);  
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- Apabila mendapatkan nilai “CC” (cukup), maka point yang diberikan adalah 3 

(tiga);  

- Apabila mendapatkan nilai “B” (baik), maka point yang diberikan adalah 4 

(empat). 

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya. 

 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya 

dan beberapa tahun sebelumnya tidak dapat kami sajikan karena kesulitan 

memperoleh data, sehingga untuk membandingkan kinerja tahun ini dengan 

tahun-tahun sebelumnya tidak dapat disampaikan dalam Laporan kinerja dan 

Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) DINAS SOSIAL tahun 2019 ini.  

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Akhir Target Renstra. 

 Dinas Sosial menargetkan untuk bisa memperoleh Nilai “A” pada Tahun 

2021 atau akhir Renstra untuk laporan kinerja instansi Pemerintah. Melihat hasil 

evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Rokan tahun 2016 

lalu masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan dalam Perencanaan 

kinerja, pengukuran kinerja, elaporan kinerja, evaluasi kinerja internal dan 

capaian kinerja yang ditunjukkan melalui penilaian oleh Inspektorat terhadap 

LAKIP DINAS SOSIAL kabupaten Rokan Hilir mendapatkan nilai “B” atau Baik. 

 Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, DINAS SOSIAL 

Kabupaten Rokan Hilir terus melakukan perbaikan agar pada tahun-tahun 

mendatang bisa mendapatkan nilai “A” dari Inspektorat.  

 Diharapkan pada Tahun 2019 ini untuk pemeriksaan LAKIP DINAS 

SOSIAL, DINAS SOSIAL bisa mendapatkan nilai “B” atau baik dan dapat 
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ditingkatkan sampai dengan akhir tahun renstra yaitu pada tahun 2021 menjadi 

niai “A” atau memuaskan. 

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

 Untuk mendukung agar indicator nilai evaluasi AKIP Dinas Sosial baik, 

maka Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir mengalokasikan dana sebesar Rp. 

10.000.000,00untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu :Penyusunan 

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan realisasi 

pencairan anggaran sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebesar 

Rp.10.000.000,00 ( 100 %).  

 Masing-masing kegiatan mempunyai output untuk mendukung 

pencapaian nilai atas LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir dari Inspektorat. 

Faktor-faktor Pendukung : 

 Dengan terlaksananya output dari setiap kegiatan diatas mendukung 

pencapaian nilai atas LAKIP DINAS SOSIAL Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019, 

dengan Pendukung Capaian Kinerja adalah sebagai berikut : 

-   Adanya peraturan perundangan yang berlaku; 

-  Kebijakan pimpinan dalam mengupayakan peningkatan kinerja yang 

berorientasi pada hasil; 

Faktor-Faktor Penghambat : 

Penghambat Capaian Kinerja : 

-  Masih kurang pahamnya tentang akuntabilitas kinerja. 

-  Belum terlaksana dengan baik komponen-komponen yang dinilai dalam 

akuntabilitas kinerja. 



 
LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 

 
 

-  Jumlah kemampuan SDM OPD belum memadai dalam hal pengelolaan 

keuangan dan pengelolaan aset daerah dilingkungan OPD nya. 

Solusi / Rekomendasi : 

Dalam rangka pencapaian target tercapainya nilai “A” pada tahun-tahun 

mendatang atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, rekomendasi yang dapat 

disampaikan antara lain : 

-  Meperhatikan dan melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi yang 

terdapat dalam LHE Kinerja yang disampaikan Inspektorat. 

-  Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap 

pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen 

Penetapan Kinerja.. 

Indikator  

“Persentase temuan pengelolaan anggaran oleh BPK/Inspektorat yang 

ditindaklanjuti” 

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 

 Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan 

rekomendasi yang berisi saran perbaikan atas berbagai temuan audit, termasuk 

yang berpotensi merugikan keuangan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2006 dan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010, rekomendasi didefinisikan 

sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan 

kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau 

perbaikan. Definisi tindak lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3), dan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 Pasal 3, 

dinyatakan sebagai jawaban atau penjelasan yang dilampiri dengan dokumen bukti 

pendukung atas rekomendasi dan pejabat di K/L atau pemda wajib melaksanakan 
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dan menyampaikan tindak lanjutnya kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) 

hari setelah LHP diterima. 

 Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai organisasi perangkat daerah Dinas 

Sosial Kabupaten Rokan Hilir mempunyai kewajiban menindaklanjuti temuan yang 

direkomendasikan oleh BPK-RI.  Temuan BPK-RI pada tahun sebelumnya tidak 

dapat ditindaklanjuti mengingat Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir  berdiri pada 

awal tahun 2020 ini.  

 Dalam kaitannya dengan target terhadap Persentase temuan pengelolaan 

anggaran oleh BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti,  Dinas Sosial menargetkan 

80% temuan akan ditindaklanjuti. Namun realisasi untuk indicator dimaksud tidak 

dapat kami sajikan dalam laporan ini. 

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Untuk mendukung indicator Persentase temuan pengelolaan anggaran 

oleh BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti, Dinas Sosial menganggarkan dalam 

program rutin Dinas Sosial yaitu : pelayanan administrasi perkantoran, 

Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur dan Peningkatan Disiplin 

Aparatur. 

B. REALISASI ANGGARAN 

 Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka 

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang 

ingin dicapai Dinas Sosial dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir DPA Dinas Sosial dengan total 

nilai Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 10.463.864.593,00 sedangkan 

realisasi anggaran mencapai Rp. 8.680.804.947,00 atau dengan serapan dana 

APBD mencapai 83.29% dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 
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penyerapan realisasi anggaran Dinas Sosial masih belum sesuai dengan 

anggaran yang telah ditetapkan. Kondisi sisa anggaran adalah Rp. 

1.783.059.646,00. Hal ini selain merupakan upaya penghematan penggunaan 

anggaran dan rasionalisasi anggaran sehingga menjadi lebih efisien. Adapun 

realisasi program/kegiatan dapat dilihat pada table dibawah ini : 

 

 

 

 

 

TABEL 3.6  

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 

Uraian Jumlah Anggaran Realisasi  %  

BELANJA TIDAK LANGSUNG  4.398.264.593  3.663.741 83,29 

Gaji dan Tunjangan 
    2.137.907.367 1.791.114.635 

                   
83,29  

Belanja Tambahan penghasilan Pegawai 
    2.260.357.226       1.872.226 

                   
83,29 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
                       

1.096.285.500  960.508.481 87.61 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat           11.600.000 10.800.000 93,10 

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
         134.000.000 93.945.212 

                   
70,10 

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 
42,000.000 21.359.000 

                  
50,85 

Penyediaan jasa kebersihan kantor/baru 
28.000.000            11.200.000 

                            
40 

Penyediaan alat tulis kantor 
75.392.000 74.987.000 

                 
99,46 

Menyedikan barang cetakan dan penggandaan 56.307.500 56.307.500 100 

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 
30.000.000 30.000.000 

 
100 

Penyediaan peralatan rumah tangga 
21.726.000 21,726.000 

                   
100  

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 
25.000.000 25.000.000 

                   
10  

Penyediaan makanan dan minuman 
59.760.000 59.329.500 

                   
99,27  

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 
338.300.000 337.422.269 

                   
99,74 
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Menyediakan jasa tenaga Honorer 
144.000.000 121.600.000 

                   
84,44 

Penyediaan  jasa administrasi perkantoran/baru 36.000.000 14.400.000       40          

Rapat koordinasi dan konsultasi kedalam Daerah 
94.200.000 82.432.000 

                 
87,50 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 926.940.000 878.707.564 94 

Pengadaan Terali 50.000.000 49.857.500 99,71                  

Pengadaan CCTV 
20.000.000 19.987.000 

 
99,94 

Pengadaan Plang Nama 
43.340.000 43.274.000 

                   
99,85 

Pengadaan peralatan gedung kantor (AC) 
44.000.000 43.824.000 

                   
99,6 

Pengadaan peralatan gedung kantor (leptop) 
180.000.000 174.236.400 

                   
96,80 

Pengadaan peralatan gedung kantor (computer) baru 
57.600.000 57.579.500 

                   
99,96 

Pengadaan perlengkapan gedung kantor (kursi jabatan) 
25.000.000 24.970.000 

                 
99,88 

Pengadaan Moubiler 
18.000.000 17.160.000 

                   
95,33  

Pengadaan mebeleur (Meja jabatan)  
23.000.000 22.770.000 

                 
99 

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 
25.000.000 24.658.000 

                 
98,63  

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 
65.000.000 64.970.000 

                 
99,95  

Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan 
50.000.000 49.978.464 

                   
99,97 

Pemeliharaan rutin/berkala mobil Operasional 70.000.000 57.155.800 81,65                  

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 30.000.000 30.000.000 100 

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 61.000.000 60.614.000 99,36 

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 90.000.000 89.738.000 99,70 

Pembuatan perlengkapan gedung kantor (garase mobil) 25.000.000 - - 

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor (instalasi Air) 15.000.000 13.000.000 86,67 

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 61.600.000 57.180.200 92.83 

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 30.800.000 28.590.100 92,83 

Pengadaan pakain khusus hari-hari tertentu 30.800.000 28.590.100 92.83 

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 192.725.000 172.918.000 89.26 

Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000 40.000.000 100 

Sosialisasi perundang-undangan tentang program beras sejahtera 
(ranstra) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) 153.725.000 132.918.000 85,165 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 113.274.500 94.089.000 83.86 

Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisarrealisasi kinerja SKPD 10.000.000 9.935.000 99,35 

Evaluasi renja 24.067.000 24.002.000 99,72 

Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (RKA dan DPA) 59.207.500 40.152.000 64,81 

Penyusunan laporan keuangan semesteran 10.000.000 10.000.000 100 

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 10.000.000 10.000.000 100 

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS 1.338.960.000 1.105.673.3000 82.58 
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Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping 
64ocial pemberdayaan fakir miskin, KAT dn PMKS lainnya (pendataan 
PMKS dan PSKS) 949.360.000 797.798.800 84,21 

Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga kecil (UEP) 47.635.000 42.795.000 89,84 

Managemen usaha bagi keluarga kecil (KUBE) 129.880.000 123.752.000 95,28 

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga 
miskin (UEP tahap II 

117.995.000 
57.716.000 48,91 

Pelatihan keterampilan bagi penyadang masalah kesejahteraan 
64ocial (UEP bagi perempuan rawan 64ocial ekonomi) 94.090.000 83.611.500 88,86 

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.580.920.000 1.158.474.500 73.28 

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan 64ocial pelayanan 
psikososial bagi PMKS di trauma temasuk bagi korban bencana 
(pemantapan anggota TAGANA) 58.460.000 - - 

Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma termasuk bagi korban 
bencana (64ocial6464 TAGANA Tk. Provinsi dan Nasional) 

36.250.000 35.971.000 99,23 

Pembentukan 64ocial64 siaga bencana 104.120.000 101.681.000 97,66 

Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi 64ocial bagi 
penyandang masalah kesejahteraan 64ocial (program keluarga 
harapan) verivikasi dan validasi BDT (basis data terpadu) calon 
penerima KPM-PKH 

83.419.000 81.834.000 98,10 

Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi 64ocial bagi 
penyandang masalah kesejahteraan 64ocial (program keluarga 
harapan) pembuatan plang nama secretariat PKH 

38.000.000 37.933.500 99,82 

Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi 64ocial bagi 
penyandang masalah kesejahteraan 64ocial (program keluarga 
harapan) pendamping program keluarga harapan (PKH) 

413.180.000 281.370.300 68,10 

Penyusunan kebiijakan pelayanan dan rehabilitasi 64ocial bagi 
penyandang masalah kesejahteraan 64ocial (program keluarga 
harapan)studi banding PKH ke jawa barat 

240.180.000 202.460.000 84,30 

Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi 
penyandang masalah kesejahteraan sosial (program keluarga harapan) 
pengadaan kendaraan roda dua untuk operasional PKH 

40.000.000 39.600.000 99 

Koordinasi perumusan dan kebijakan dan singkronisasi pelaksanaan 
upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penuruna kesenjangan 
(Rastra & BPNT) 

104.575.000 79.445.000 75,97 

Koordinasi perumasan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-
upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 
(pemulangan orang terlantar) 

26.470.000 18.676.000 70,56 

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggapan 
darurat dan kejadian luarbiasa (Buffer stok bencana) 336.391.000 279.503.700 83,09 

Monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang program beras sejahtera 
(rastra) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) 99.875.000 - - 

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 470.130.000 388.613.400 82.26 

Pendataan penyadang cacat dan penyakit kejiwaan 140.130.000 134.004.500 95,63 

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma  100.000.000 56.148.500 56,15 

Pendayagunaan penyandang cacat dan eks trauma (pengiriman 
penyadang cacatke balai pelatihan dan pembuatan Phorthese dan 
Orthese, alat bantu kursi roda, tongkat, Hearing head) 

230.000.000 198.460.400 86,29 

Program Pembinaan eks Penyadang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, 
Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) 

120.000.000 74.711.641 62.26 

Pemeberdayagunaan eks penyandang penyakit sosial 80.000.000 50.128.614 62,66 

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 40.000.000 24.583.000 61,46 

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 49.550.000 39.520.000 79,76 

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat (LK3) 44.725.000 30.977.000 69,26 

Pengembangan mpdel kelembagaan perlindungan sosial (penyediaan 69.490.000 55.690.000 80,14 
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sarana dan prasarana WKBSM) 

  10.463.864.593       8.680.804.947 83,29 

 

10.460.864.593 8.680.804.947 83,29 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 Laporan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2019 disusun sebagai bentuk 

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada 

Dinas Sosial atas penggunaan anggaran dan perwujudan pertanggungjawaban 

atas kinerja Dinas Sosial dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2018-2021 serta sesuai 

dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran, sebagaimana 

yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial pada tahun 2019. 

Mengacu pada 3 (tiga) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 4 (empat) 

indikator kinerja, kesemuanya telah berhasil dicapai. Dari hasil evaluasi terhadap 

kinerja dapat disimpulkan bahwa target kinerja sasaran yang ditetapkan pada 

Rencana Strategis dikategorikan “ belum mencapai target “. 
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 Sementara pada kinerja keuangan, realisasi penyerapan anggaran tahun 

2019 adalah sebesar Rp 2.643.706.883,00( Dua milyar enam Ratus empat puluh 

tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) atau 

sebesar 69.63 %, sehingga demikian menunjukkan tingkat efisiensi atas 

penggunaan sumberdaya dalam rangka pencapaian sasaran yang telah 

ditetapkan. 

 Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut dan untuk 

mencapai kinerja yang lebih baik lagi, maka upaya yang dilakukan Dinas Sosial 

antara lain : 

(1)  Penguatan kualitas aparatur Dinas Sosial agar lebih bersinergi dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjawab tantangan atas perubahan 

regulasi;  

(2) Peningkatan kualitas pelayanan, tertib administrasi dan pengembangan 

sistem manajemen dan  

(3)  Peningkatan kualitas, tertib administrasi dan pengembangan sistem 

informasi, serta  

(4)  Strategi penguatan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir 

melalui koordinasi, konsultasi dengan Pemerintah Provinsi 

dan/atauPemerintah Pusat. 

 Sebagai sebuah gambaran kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial diharapkan dapat menyajikan keseluruhan 

profil capaian kinerja Dinas Sosial secara utuh dan terukur. Namun demikian, 

disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tahun 2019 ini 

masih belum sempurna. Oleh karena itu, perbaikan-perbaikan perlu segera 
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dilakukan, utamanya menyangkut perbaikan terhadap capaian kinerja yang 

sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan diatasnya. Selain itu adalah 

pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur sebagai bahan 

pengukuran capaian kinerja dan keuangan OPD.  

 

 

 

 

 Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( 

LAKIP ) Dinas Sosial ini dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel 

dalam menjelaskan kinerja Dinas Sosial Tahun 2019, dan dapat menjadi titik 

balik bagi perbaikan kinerja Dinas Sosial di tahun selanjutnya. 

 

Bagansiapiapi,     Januari 2019 

 


