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85,81% 80,25% 85,81%

(17.674 KK)

79,39% 235 / 296 45,27% 79,39% 235 / 296 

x 100% (67 PSKS) x 100%

90% 90% 90%

(1.136 Orang)

90% 90% 90%

(2.070 Orang)

18.898 / 22.021 x 

100%

(UEP = 365 KK, 

Rastra= 15.238 

KK, Rehab RTLH 

= 3.295 KK)

Keluarga miskin 

merupakan salah satu 

jenis PMKS yang perlu 

mendapat perhatian 

Jumlah keluarga miskin yang 

meningkat kualitas hidupnya dibagi 

Jumlah total keluarga miskin x 100%

Intervensi Dinas Sosial 

melalui pendampingan 

usaha, beras gratis dan 

rehab rumah tidak layak 

huni

MATRIK CASCADING KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN 2018

DINAS SOSIAL

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ESELON II

Isu Strategis Tujuan Indikator Kinerja Tujuan
Target Indikator Tujuan 

(Tahun 2018)
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 

Sasaran

Alasan Pemilihan 

Indikator
Formulasi /Penjelasan

Kondisi awal 

(Tahun 2016)

Target Indikator Kinerja Sasaran 

(Tahun 2018)

Angka kemiskinan di 

Kab. HSS tahun 2013 

sesuai data dari BPS 

Kalsel adalah sebesar 

6,67%. Angka ini 

masih cukup tinggi 

jika dibandingkan 

dengan angka 

kemiskinan di 

Provinsi KalSel tahun 

2013 sebesar 4,76 %. 

Untuk itu 

kesejahteraan 

masyarakat Kab. HSS 

perlu ditingkatkan 

guna meningkatkan 

kualitas hidup 

keluarga miskin

Meningkatkan 

kualitas hidup 

keluarga miskin

Persentase keluarga miskin 

yang meningkat kualitas 

hidupnya

Meningkatnya 

kualitas hidup 

keluarga miskin

Persentase keluarga 

miskin yang 

meningkat kualitas 

hidupnya

Jumlah Potensi dan Sumber 

Kesejahteraan Sosial yang 

berpartisipasi dalam penanganan 

PMKS dibagi jumlah Potensi dan 

Sumber Kesejahteraan Sosial yang 

ada x 100%

Semakin 

kompleksnya 

permasalahan 

kesejahteraan sosial 

sejalan dengan 

dinamika sosial 

ekonomi masyarakat, 

maka penanganan 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) perlu terus 

dilanjutkan secara 

berkesinambungan 

dan ditingkatkan. 

Meningkatkan 

perlindungan hak 

hidup dasar anak 

dan lanjut usia 

terlantar 

Meningkatnya 

perlindungan hak 

hidup dasar anak 

dan lanjut usia 

terlantar 

Persentase anak 

terlantar yang 

terlindungi hak 

hidup dasarnya

(Lembaga / 

Orsos = 46 

buah, Relawan 

/ petugas 

sosial = 189 

orang)

Persentase anak terlantar 

yang terlindungi hak hidup 

dasarnya

Persentase lanjut usia 

terlantar yang terlindungi 

hak hidup dasarnya

Anak terlantar 

merupakan salah satu 

jenis PMKS yang perlu 

mendapat perhatian

Jumlah anak terlantar yang ditangani 

dibagi jumlah anak terlantar yang 

seharusnya ditangani x 100%

Persentase lanjut 

usia terlantar yang 

terlindungi hak 

hidup dasarnya

Lanjut usia terlantar 

merupakan salah satu 

jenis PMKS yang perlu 

mendapat perhatian

Jumlah lanjut usia terlantar yang 

ditangani dibagi jumlah lanjut usia 

terlantar yang seharusnya ditangani x 

100%

Potensi dan Sumber 

Kesejahteraan Sosial 

(PSKS) perlu 

ditingkatkan karena 

sangat dibutuhkan 

untuk menjaga, 

menciptakan, 

mendukung atau 

memperkuat usaha 

kesejahteraan sosial

Meningkatkan 

partisipasi Potensi 

dan Sumber 

Kesejahteraan 

Sosial (PSKS)

Meningkatnya 

partisipasi Potensi 

dan Sumber 

Kesejahteraan Sosial 

(PSKS)

Persentase Potensi 

dan Sumber 

Kesejahteraan Sosial 

yang berpartisipasi 

dalam penanganan 

PMKS

Partisipasi Potensi dan 

Sumber Kesejahteraan 

Sosial sangat diperlukan 

guna membantu 

penanggulangan 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS)

Persentase Potensi dan 

Sumber Kesejahteraan 

Sosial yang berpartisipasi 

dalam penanganan PMKS

(UEP = 163 KK, 

Rastra= 15.241 

KK, Rehab RTLH = 

2.270 KK)

18.898 / 

22.021 x 

100%

(UEP = 365 

KK, Rastra= 

15.238 KK, 

Rehab RTLH = 

3.295 KK)

(Lembaga / Orsos 

= 46 buah, 

Relawan / 

petugas sosial = 

189 orang)

1.005 / 1.117 

x 100%

1.005 / 1.117 x 

100%

2.514 / 2.794 

x 100%

2.514 / 2.794 x 

100%



10% 96 / 959 2,50% 10% 96 / 959 

x 100 % (24 Orang) x 100 %

40% 160 / 400 10% 40% 160 / 400

x 100 % (40 Orang) x 100 %

21, 27% 10 / 47 10,63% 21, 27% 10 / 47

x 100 % (5 Orang) x 100 %

(5 + 5 = 10) (5 + 5 = 10)

20% 1 / 5 20% 20% 1 / 5

x 100 % (1 Orang) x 100 %

100% 100% 100%

(861 Orang)

50% - 50%

Penyandang disabiitas 

merupakan salah satu 

jenis PMKS yang perlu 

mendapat perhatian

Jumlah penyandang disabilitas yang 

mampu hidup mandiri dibagi Jumlah 

penyandang disabilitas yang terdata x 

100%

Persentase perempuan 

rawan sosial ekonomi yang 

meningkat kualitas 

hidupnya

Meningkatkan 

kemandirian hidup 

penyandang 

disabilitas

Persentase penyandang 

disabilitas yang mampu 

hidup mandiri

Meningkatnya 

kemandirian hidup 

penyandang 

disabilitas

Persentase 

penyandang 

disabilitas yang 

mampu hidup 

mandiri

Persentase wanita tuna 

susila yang mengalami 

perubahan perilaku

Persentase wanita 

tuna susila yang 

mengalami 

perubahan perilaku

Keberadaan wanita tuna 

susila mengganggu 

ketertiban lingkungan

Jumlah Wanita Tuna Susila yang 

mengalami perubahan perilaku dibagi 

Jumlah Wanita Tuna Susila yang 

terdata x 100%

Meningkatkan 

perubahan perilaku 

PMKS jalanan 

(Gepeng dan WTS)

Meningkatnya 

perubahan perilaku 

PMKS jalanan 

(Gepeng dan WTS)

Persentase 

gelandangan dan 

pengemis yang 

mengalami 

perubahan perilaku

Keberadaan gelandangan 

dan pengemis 

mengganggu ketertiban 

lingkungan

Jumlah gelandangan dan pengemis 

yang mengalami perubahan perilaku 

dibagi Jumlah gelandangan dan 

pengemis yang terdata x 100%

Persentase gelandangan 

dan pengemis yang 

mengalami perubahan 

perilaku

Jumlah korban bencana alam yang 

menerima bantuan kurang dari 3 hari 

dibagi Jumlah korban bencana yang 

mendapatkan bantuan x 100%

Meningkatkan 

kondisi pulih 

psikologis korban 

tindak kekerasan

Meningkatnya 

kondisi pulih 

psikologis korban 

tindak kekerasan

Persentase korban 

tindak kekerasan 

yang pulih kondisi 

psikologisnya

Korban tindak kekerasan 

merupakan salah satu 

jenis PMKS yang perlu 

mendapat perhatian

Jumlah korban tindak kekerasan 

yang pulih kondisi psikologisnya 

dibagi Jumlah korban tindak 

kekerasan yang mendapatkan 

pelayanan sosial x 100%

Meningkatkan 

ketepatan waktu 

penanganan korban 

bencana alam

Meningkatnya 

ketepatan waktu 

penanganan korban 

bencana alam

Persentase 

pemberian bantuan 

bagi korban bencana 

yang disampaikan 

dalam waktu kurang 

dari 3 (tiga) hari

Korban bencana alam 

merupakan salah satu 

jenis PMKS yang perlu 

mendapat perhatian

Persentase pemberian 

bantuan bagi korban 

bencana yang disampaikan 

dalam waktu kurang dari 3 

(tiga) hari

Persentase korban tindak 

kekerasan yang pulih 

kondisi psikologisnya

Jumlah PRSE yang meningkat 

kualitas hidupnya dibagi jumlah 

PRSE yang terdata x 100%

Kondisi awal 

(Tahun 2016)

Target Indikator Kinerja Sasaran 

(Tahun 2018)

Alasan Pemilihan 

Indikator
Formulasi /Penjelasan

Meningkatkan 

kualitas hidup 

Perempuan Rawan 

Sosial Ekonomi 

(PRSE)

Meningkatnya 

kualitas hidup 

Perempuan Rawan 

Sosial Ekonomi 

(PRSE)

Persentase 

perempuan rawan 

sosial ekonomi yang 

meningkat kualitas 

hidupnya

Perempuan rawan sosial 

ekonomi merupakan 

salah satu jenis PMKS 

yang perlu mendapat 

perhatian

Hal ini sesuai dengan 

UU Nomor 11 Tahun 

2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial 

yang 

mengamanatkan agar 

Pemerintah, 

Pemerintah Daerah 

dan masyarakat 

menyelenggarakan 

kesejahteraan sosial 

bagi warga 

masyarakat yang 

kurang beruntung 

dan rentan, serta 

melakukan 

penanggulangan 

kemiskinan.

(24 + 36 + 36 

= 96)

(40 + 60 + 60 

= 160)

(24 + 36 + 36 = 

96)

(40 + 60 + 60 = 

160)

ESELON II

Isu Strategis Tujuan Indikator Kinerja Tujuan
Target Indikator Tujuan 

(Tahun 2018)
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 

Sasaran



100% 104 / 104 100% 100% 104 / 104 

x 100% (113 Orang) x 100%

100% 1 / 1 x 100% 100% 100% 1 / 1 x 100%

(1 Lokasi)

81 81,22 80

100% 100% 100%

A B BB

100% 100% 100%

ESELON II

Isu Strategis Tujuan Indikator Kinerja Tujuan
Target Indikator Tujuan 

(Tahun 2018)
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 

Sasaran

Alasan Pemilihan 

Indikator
Formulasi /Penjelasan

Target Indikator Kinerja Sasaran 

(Tahun 2018)

Pelayanan kepada 

masyarakat di bidang 

sosial masih perlu 

lebih ditingkatkan 

menuju pelayanan 

prima

Meningkatkan 

pelayanan dan 

akuntabilitas 

kinerja

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM)

Meningkatnya 

pelayanan dan 

akuntabilitas kinerja

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM)

Persentase Taman Makam 

Pahlawan dengan kondisi 

baik

Persentase Taman 

Makam Pahlawan 

dengan kondisi baik

Jumlah TMP dengan kondisi baik 

dibagi jumlah TMP yang ada            x 

100%

Adanya pergeseran-

pergeseran norma 

yang terus terjadi 

dimasyarakat dapat 

melunturkan rasa 

patriotisme, 

semangat juang 

,semangat 

kepahlawanan dan 

menghargai para 

pejuang, oleh karena 

itu nilai-nilai 

kepahlawanan perlu 

terus dilestarikan.

Mewujudkan 

pelestarian nilai-

nilai kepahlawanan

Terwujudnya 

pelestarian nilai-nilai 

kepahlawanan

Persentase 

pemenuhan sebagian 

kebutuhan dasar 

veteran dan janda 

veteran 

Sebagai bentuk 

penghargaan kepada 

pejuang, perintis 

kemerdekaan dan 

keluarga pahlawan atas 

jasa-jasanya

Jumlah veteran dan janda veteran 

yang telah terpenuhi sebagian 

kebutuhan dasarnya dibagi Jumlah 

veteran dan janda veteran yang ada x 

100%

Persentase pemenuhan 

sebagian kebutuhan dasar 

veteran dan janda veteran 

Persentase temuan 

BPK/Inspektorat yang 

ditindaklanjuti

Persentase temuan 

BPK/Inspektorat 

yang ditindaklanjuti

Dalam rangka 

pembenahan administrasi 

program dan keuangan 

pada SKPD 

Jumlah temuan BPK/Inspektorat 

yang ditindaklanjuti dibagi jumlah 

temuan yang masuk x 100%

Indikator nilai hasil 

evaluasi AKIP

Indikator nilai hasil 

evaluasi AKIP

Sebagai salah satu hasil 

kinerja SKPD

Hasil penilaian AKIP

Untuk meningkatkan 

kinerja aparatur

Rata-rata nilai hasil Survei Kepuasan 

Masyarakat terhadap pelayanan bagi 

Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) pada Rumah Biru 

Sehati Dissos Kab. HSS

Persentase keluhan 

pengaduan layanan yang 

ditindaklanjuti

Persentase keluhan 

pengaduan layanan 

yang ditindaklanjuti

Untuk lebih 

mengutamakan pelayanan 

kepada masyarakat

Jumlah pengaduan yang 

ditindaklanjuti dibagi jumlah 

pengaduan yang masuk x 100%

Kondisi awal 

(Tahun 2016)



75% 98 / 130 130 56.362.880         

 x 100% KK

70% 7 / 10 10

 x 100% KK

100% 15.238 279.134.900       

RTSPM

65,22% 425 153.106.000       

buah

61,33% 46 / 75 16 18.910.000         

 x 100%

lembaga

23.132.080         

6.800.000           

25 139.663.520       

organisasi

5 3.100.000           

buah

Merupakan jumlah 

lembaga sosial yang aktif 

dalam kegiatan 

pemberdayaan sosial pada 

tahun berjalan

Jumlah organisasi sosial 

yang aktif

Merupakan jumlah 

organisasi sosial yang 

aktif di tahun berjalan

Pembinaan Karang 

Taruna

Jumlah Wahana 

Kesejahteraan Sosial 

Berbasis Masyarakat 

(WKSBM) yang aktif

Merupakan jumlah 

Wahana Kesejahteraan 

Sosial berbasis 

masyarakat yang aktif 

pada tahun berjalan

Pembinaan Wahana 

Kesejahteraan 

Sosial Berbasis 

Masyarakat 

(WKSBM)

ESELON III ESELON IV

Sasaran Program Indikator Kinerja Formulasi /Penjelasan Program Sasaran KegiatanTarget (Tahun 2018)

Cakupan eks 

Komunitas Adat 

Terpencil yang 

mampu melakukan 

usaha ekonomis 

produktif

Jumlah eks KAT yang 

mampu melakukan usaha 

ekonomis produktif dengan 

baik dibagi Jumlah eks 

KAT yang menerima 

bantuan usaha ekonomis 

produktif x 100%

Terlaksananya 

fasilitasi usaha 

ekonomis produktif 

bagi  eks komunitas 

adat terpencil

Jumlah KK dalam eks 

Komunitas Adat Terpencil 

yang mendapat bantuan 

UEP

Merupakan seluruh KK 

dalam eks Komunitas 

Adat Terpencil yang 

mendapat bantuan UEP 

pada tahun berjalan

Meningkatnya 

pemberdayaan  

keluarga miskin

Cakupan keluarga 

miskin  yang 

mampu melakukan 

usaha ekonomis 

produktif

Jumlah keluarga miskin 

yang mampu melakukan 

usaha ekonomis produktif 

dengan baik dibagi Jumlah 

penerima bantuan usaha 

ekonomis produktif x 100%

Program 

Pemberdayaan Fakir 

Miskin, Komunitas 

Adat Terpencil (KAT) 

dan Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) Lainnya

Terlaksananya 

fasilitasi usaha 

ekonomis produktif 

bagi Keluarga Miskin 

Jumlah keluarga miskin 

yang memperoleh 

bantuan usaha ekonomis 

produktif (UEP)

Merupakan seluruh KK 

miskin yang memperoleh 

bantuan usaha ekonomis 

produktif (UEP) pada 

tahun berjalan

Indikator Kinerja Formulasi /Penjelasan

Target 

Tahun 

2018

Program Kegiatan Anggaran

Cakupan 

ketersediaan rumah 

layak huni bagi 

keluarga miskin

Jumlah rumah tidak layak 

huni yang telah 

direhabilitasi dibagi 

Jumlah rumah tidak layak 

huni sesuai database x 

100%

Tersedianya 

pemenuhan tempat 

tinggal layak huni 

bagi masyarakat 

miskin

Jumlah rumah keluarga 

miskin tidak layak huni 

yang direhabilitasi

Merupakan jumlah 

seluruh rumah keluarga 

miskin yang direhabilitasi 

pada tahun berjalan

Cakupan keluarga 

miskin yang 

mendapatkan 

bantuan beras 

sejahtera sesuai 

dengan 

peruntukannya

Jumlah keluarga miskin 

yang mendapatkan 

bantuan beras sejahtera 

dibagi Jumlah keluarga 

miskin yang memiliki KK 

sejahtera x 100%

Terlaksananya 

fasilitasi penyaluran 

beras sejahtera bagi 

masyarakat miskin 

sesuai dengan 

peruntukannya

Jumlah Rumah Tangga 

Sasaran Penerima 

Manfaat (RTSPM) yang 

mendapatkan bantuan 

beras sejahtera

Merupakan seluruh 

Rumah Tangga Sasaran 

Penerima Manfaat 

(RTSPM) yang 

mendapatkan bantuan 

beras sejahtera pada 

tahun berjalan

Penyaluran Pangan 

Bagi  masyarakat 

Miskin

Program 

Pemberdayaan 

Fakir Miskin, 

Komunitas Adat 

Terpencil (KAT) dan 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

Lainnya

Pendampingan 

Usaha  Bagi 

Keluarga Miskin

Penyediaan 

Program Rumah 

Sejahtera

15.238 / 

15.238 x 

100%

3.295 / 5.052 

x 100%

Meningkatnya 

lembaga/organisasi 

dan relawan/petugas 

sosial yang 

memenuhi standar 

kompetensi

Cakupan 

Lembaga/Organisasi 

sosial yang aktif 

dalam 

pemberdayaan 

sosial

Jumlah 

lembaga/organisasi sosial 

yang aktif dalam keg. 

Sosial dibagi jumlah 

lembaga/organisasi sosial 

yang ada x 100%

Program 

Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Kesejahteraan Sosial

Tersedianya 

Lembaga/Organisasi 

Sosial yang 

memenuhi standar 

kompetensi

Jumlah lembaga sosial 

yang aktif

Pembinaan 

Organisasi 

Sosial/Lembaga 

Kesejahteraan 

Sosial Anak (LKSA)

Pembinaa Lembaga 

Konsultasi 

Kesejahteraan 

Keluarga (LK3)

Pembinaan 

Koordinator 

Kesejahteraan 

Keluarga dan Sosial 

Masyarakat

Program 

Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Kesejahteraan 

Sosial



85,52% 189 / 221 25 190.926.000       

 x 100% orang

5

orang

11 148.004.000       

orang

148 4.342.640.000     

orang

85% 950 / 1.117 1.117 82.505.760         

x 100% orang

122.260.000       

80%

85% 2.794 115.622.880       

orang

60,06% 196 154.853.440       

orang

Pembinaan Pekerja 

Sosial Masyarakat 

(PSM)

2.374 / 2.794 

x 100%

576 / 959 x 

100%

Program Pelayanan 

dan Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial

Program Pembinaan 

Anak Terlantar

Cakupan lanjut usia 

terlantar yang 

mendapatkan 

pelayanan 

pemenuhan 

sebagian kebutuhan 

hak hidup dasar 

lanjut usia terlantar 

sesuai dengan 

standar

Jumlah lanjut usia 

terlantar yang 

mendapatkan pelayanan 

pemenuhan sebagian 

kebutuhan dasar sesuai 

dengan standar dibagi 

Jumlah lanjut usia 

terlantar yang terdata x 

100%

Program Pelayanan 

dan Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial

Jumlah lanjut usia 

terlantar yang 

mendapatkan pelayanan 

pemenuhan sebagian 

kebutuhan hak hidup 

dasar lanjut usia terlantar 

sesuai dengan standar

Pembinaan Tenaga 

Kesejahteraan 

Sosial Kecamatan 

(TKSK)

Pelayanan Sosial 

bagi anak terlantar

ESELON IV

Program Kegiatan Anggaran

Target 

Tahun 

2018

Jumlah Tenaga 

Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan (TKSK) yang 

aktif

Merupakan jumlah TKSK 

yang aktif pada tahun 

berjalan

Jumlah Sarjana 

Pendamping Desa 

Sejahtera yang aktif

Program Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Formulasi /PenjelasanTarget (Tahun 2018)

Jumlah Wanita Pemimpin 

Kesejahteraan Sosial yang 

aktif

Merupakan jumlah 

Wanita Pemimpin 

Kesejahteraan Sosial yang 

aktif pada tahun berjalan

ESELON III

Sasaran Program Indikator Kinerja Formulasi /Penjelasan

Tersedianya  

relawan/petugas 

sosial yang 

memenuhi standar 

kompetensi

Jumlah Pekerja Sosial 

Masyarakat (PSM) yang 

aktif

Merupakan jumlah PSM 

yang aktif pada tahun 

berjalan

Cakupan 

relawan/petugas 

sosial yang aktif 

dalam penanganan 

masalah sosial

Jumlah relawan/petugas 

sosial yang aktif dibagi 

Jumlah relawan/petugas 

sosial yang ada x 100%

Meningkatnya 

pelayanan sosial 

terhadap pemenuhan 

sebagian kebutuhan 

dasar penyandang 

disabilitas

Cakupan 

penyandang 

disabilitas yang 

mendapatkan 

pelayanan 

pemenuhan 

sebagian kebutuhan 

dasar penyandang 

disabilitas sesuai 

dengan standar 

Jumlah penyandang 

disabilitas yang 

mendapatkan pelayanan 

pemenuhan sebagian 

kebutuhan dasar 

penyandang disabilitas 

sesuai dengan standar 

dibagi jumlah 

Program pembinaan 

para penyandang 

cacat dan trauma

Tersedianya 

pelayanan terhadap 

pemenuhan sebagian 

kebutuhan dasar 

penyandang 

disabilitas

Jumlah penyandang 

disabilitas yang 

mendapatkan pelayanan 

pemenuhan sebagian 

kebutuhan dasar 

penyandang disabilitas 

sesuai dengan standar

Merupakan jumlah 

seluruh penyandang 

disabilitas yang 

mendapatkan pelayanan 

sosial pada tahun 

berjalan

Program 

Pembinaan Anak 

Terlantar

Jumlah kasus adopsi dan 

advokasi anak yang 

ditangani sesuai dengan 

standar dibagi jumlah 

kasus yang dilaporkan ke 

Dissos Kab. HSS x 100 %

Merupakan jumlah 

Sarjana Pendamping Desa 

Sejahtera yang aktif pada 

tahun berjalan

Merupakan jumlah 

seluruh anak terlantar 

yang mendapat pelayanan 

sosial pada tahun 

berjalan

Meningkatnya 

pelayanan sosial 

terhadap pemenuhan 

sebagian kebutuhan 

hak hidup dasar 

anak dan lanjut usia 

terlantar

Merupakan jumlah 

seluruh lanjut usia 

terlantar yang menerima 

pelayanan sosial pada 

tahun berjalan

Persentase kasus adopsi 

dan advokasi anak yang 

ditangani sesuai dengan 

standar

Cakupan anak 

terlantar yang 

mendapatkan 

pelayanan sosial 

terhadap 

pemenuhan 

sebagian kebutuhan 

hak hidup dasar 

anak sesuai dengan 

standar

Jumlah anak terlantar 

yang mendapatkan 

pelayanan pemenuhan 

sebagian kebutuhan dasar 

anak sesuai dengan 

standar dibagi Jumlah 

anak terlantar yang terdata 

x 100%

Pengembangan 

bakat dan 

keterampilan anak 

terlantar

Pelayanan Sosial 

bagi Lanjut Usia 

miskin dan 

terlantar

Pendayagunaan 

para penyandang 

cacat dan eks 

trauma

Program 

pembinaan para 

penyandang cacat 

dan trauma

Program Peningkatan 

Keberdayaan 

Masyarakat 

Perdesaan

Program Pelayanan 

dan Rehabilitasi 

Kesejahteraan 

Sosial

Penyelenggaraan 

Diseminasi 

Informasi bagi 

Masyarakat Desa

Tersedianya 

pelayanan sosial 

terhadap pemenuhan 

sebagian kebutuhan 

hak hidup dasar 

anak dan lanjut usia 

terlantar

Jumlah anak terlantar 

yang mendapatkan 

pelayanan pemenuhan 

sebagian kebutuhan hak 

hidup dasar anak sesuai 

dengan standar

Program Pelayanan 

dan Rehabilitasi 

Kesejahteraan 

Sosial



40% 60 69.992.640         

orang

40,25% 25 111.050.000       

orang

5

orang

70%

100% 100% 477.936.880       

90% 76

orang

90% 90%

Target 

Tahun 

2018

ProgramSasaran Program Indikator Kinerja Formulasi /PenjelasanIndikator Kinerja 

Tersedianya 

pelayanan sosial 

terhadap PMKS 

jalanan / Tuna Sosial 

lainnya

Cakupan PMKS 

jalanan / tuna 

sosial lainnya yang 

mendapatkan 

pelayanan sosial 

sesuai dengan 

standar

Jumlah wanita tuna 

susila yang  mendapatkan 

pelayanan sosial sesuai 

dengan standar

Merupakan jumlah wanita 

tuna susila yang 

ditertibkan , dibina dan 

dipulangkan ke daerah 

asalnya pada tahun 

berjalan

Persentase penyandang 

penyakit sosial lainnya 

dan masyarakat terlantar 

yang mendapat pelayanan 

sosial sesuai dengan 

standar

Jumlah tuna sosial 

lainnya dan masyarakat 

terlantar yang 

mendapatkan pelayanan 

sosial dibagi yang 

seharusnya mendapatkan 

pelayanan x 100 %

Tersedianya 

pelayanan sosial 

terhadap pemenuhan 

sebagian kebutuhan 

dasar korban 

bencana 

160 / 400 x 

100%

31 / 77 x 

100%

68 / 76 x 

100%

Persentase korban tindak 

kekerasan yang 

mendapatkan pelayanan 

sosial

Jumlah korban tindak 

kekerasan yang 

mendapatkan pelayanan 

sosial dibagi

Program Pelayanan 

dan Rehabilitasi 

Kesejahteraan 

Sosial

Anggaran

penyandang disabilitas 

yang terdata  x 100%

Tersedianya 

pelayanan sosial 

terhadap perempuan 

rawan sosial ekonomi 

(PRSE)

Cakupan 

perempuan rawan 

sosial ekonomi yang 

mendapatkan 

pelayanan sosial 

sesuai dengan 

standar

Jumlah PRSE yang 

mendapatkan pelayanan 

sosial sesuai dengan 

standar dibagi jumlah 

PRSE yang terdata x 100%

Program Pembinaan 

Eks Penyandang 

Penyakit Sosial (eks 

narapidana, PSK, 

narkoba dan penyakit 

sosial lainnya)

Terlaksananya 

pelayanan sosial  

terhadap Perempuan 

Rawan Sosial 

Ekonomi

ProgramFormulasi /Penjelasan

Jumlah PRSE yang 

mendapatkan pelayanan 

sosial sesuai dengan 

standar

Merupakan jumlah 

seluruh PRSE yang 

mendapatkan pelayanan 

sosial pada tahun 

berjalan

Jumlah PMKS 

Jalanan/Tuna Sosial 

lainnya yang mendapatkan 

pelayanan sosial sesuai 

dengan standar dibagi 

Jumlah PMKS 

Jalanan/Tuna Sosial 

lainnya yang seharusnya 

mendapatkan pelayanan 

sosial x 100%

Terlaksananya 

pelayanan sosial bagi 

PMKS Jalanan / 

Tuna Sosial lainnya

Jumlah gelandangan dan 

pengemis yang 

mendapatkan pelayanan 

sosial sesuai dengan 

standar

Merupakan jumlah 

gelandangan dan 

pengemis yang 

ditertibkan, dibina dan 

dipulangkan ke daerah 

asalnya pada tahun 

berjalan

Target (Tahun 2018)

Pemberdayaan 

Sosial bagi Wanita 

Rawan Sosial 

Ekonomi

Perlindungan sosial 

bagi korban 

Cakupan korban 

bencana yang 

mendapat bantuan 

tanggap darurat 

korban bencana 

sesuai dengan 

standar

Sasaran Kegiatan

ESELON III ESELON IV

Jumlah korban bencana 

yang mendapatkan 

bantuan tanggap darurat 

bencana sesuai dengan 

standar dibagi korban 

bencana yang ada x 100%

Program Pelayanan 

dan Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya 

pelayanan sosial  

bagi korban bencana 

Tersedianya 

pelayanan sosial 

terhadap pemenuhan 

Cakupan korban 

tindak kekerasan 

yang mendapatkan 

Jumlah korban tindak 

kekerasan yang mendapat 

pelayanan sosial 

Terlaksananya 

pelayanan sosial bagi 

korban tindak 

kekerasan 

Cakupan relawan 

sosial yang 

berpartisipasi aktif 

dalam 

penanggulangan 

bencana

Jumlah relawan yang aktif 

dalam penanggulangan 

bencana dibagi jumlah 

relawan bencana yang ada 

x 100%

Tersedianya relawan 

penanggulangan 

bencana (TAGANA) 

yang memenuhi 

standar kompetensi

Persentase korban 

bencana yang mendapat 

bantuan tanggap darurat 

korban bencana

Jumlah korban bencana 

yang mendapatkan 

bantuan tanggap darurat 

bencana dibagi korban 

bencana yang ada x 100%

Jumlah relawan 

penanggulangan bencana 

(TAGANA) yang berperan 

aktif dalam 

penanggulangan bencana

Merupakan jumlah 

seluruh relawan sosial  

yang berperan aktif dalam 

penanggulangan bencana 

pada tahun berjalan

Program 

Pembinaan Eks 

Penyandang 

Penyakit Sosial 

(eks narapidana, 

PSK, narkoba dan 

penyakit sosial 

lainnya)

Peningkatan 

pelayanan sosial 

bagi eks 

penyandang 

penyakit sosial dan 

masyarakat 

terlantar

Kegiatan



100% 104 / 104 104 184.162.000       

x 100% Orang

100% 1 / 1 x 100% 1 51.500.000         

Lokasi

80%

81 2 3.070.000           

Buah

93.602.000         

231

Buah /

27 16.250.000         

Jenis

100%

11.000.000         

5

Buah

A 15.050.000         

13

Buah

49.295.500         

sebagian kebutuhan 

dasar korban tindak 

kekerasan

pelayanan sosial  

sesuai dengan 

standar

sesuai dengan standar 

dibagi Jumlah korban 

tindak kekerasan yang 

terlapor di Dinas Sosial 

Kab. HSS x 100%

Program Pelayanan 

Admintrasi 

Perkantoran

Sasaran Program Indikator Kinerja Formulasi /Penjelasan Program Sasaran Kegiatan

Meningkatnya 

Pelayanan dan 

Akuntabilitas Kinerja 

AnggaranTarget (Tahun 2018)

ESELON III ESELON IV

Tersedianya 

pelayanan 

rekomendasi jaminan 

sosial dan 

sumbangan sosial

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

pada pelayanan 

jaminan sosial dan 

sumbangan sosial

Rata-rata hasil  survei 

melalui kuesioner bagi 

responden terhadap 

pelayanan jaminan sosial 

dan sumbangan sosial 

pada Seksi Kepahlawanan, 

Pengelolaan Sumber Dana 

Sosial dan Jaminan  Sosial 

67 Persentase rekomendasi 

yang dikeluarkan tepat 

waktu

Indikator Kinerja Formulasi /Penjelasan

Merupakan jumlah 

rekomendasi jaminan 

sosial dan sumbangan 

sosial yang dikeluarkan 

tepat waktu pada tahun 

berjalan

jumlah korban tindak 

kekerasan yang terlapor 

di Dissos Kab. HSS x 

100%

Tersedianya Taman 

Makam Pahlawan 

yang representatif

Persentase Taman 

Makam Pahlawan 

dengan kondisi baik

Jumlah TMP yang 

dikelola/dipelihara dibagi 

Jumlah TMP yang ada x 

100%

Program Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana Aparatur

Terlaksananya 

pengelolaan Taman 

Makam Pahlawan

Jumlah Taman Makam 

Pahlawan dengan kondisi 

baik

Merupakan jumlah  

Taman Makam Pahlawan 

yang dikelola/dipelihara 

pada tahun berjalan

Tersedianya 

pelayanan sosial 

terhadap pemenuhan 

sebagian kebutuhan 

dasar veteran/janda 

veteran 

Persentase veteran 

dan janda veteran 

yang telah 

menerima 

santunan/ bantuan 

sosial

Jumlah veteran dan janda 

veteran yang telah 

menerima 

santunan/bantuan sosial 

dibagi jumlah veteran dan 

janda veteran yang ada x 

100%

Program 

Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya 

penyerahan 

santunan/bantuan 

sosial untuk veteran 

dan janda veteran 

pada peringatan hari 

bersejarah nasional

Jumlah veteran dan janda 

veteran yang menerima 

santunan/bantuan sosial 

Meningkatnya 

pelayanan publik 

pada bidang 

perlindungan sosial

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM)

Rata-rata nilai hasil Survei 

Kepuasan Masyarakat 

terhadap pelayanan bagi 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) pada Rumah Biru 

Sehati Dissos Kab. HSS

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Terlaksananya 

penatausahaan 

administrasi umum 

dan kepegawaian

Gedung kantor dengan 

kondisi baik

Peralatan gedung kantor 

dengan kondisi baik

Jumlah tersedianya 

peralatan gedung kantor 

dengan kondisi baik 

Perlengkapan gedung 

kantor dengan kondisi 

baik

Jumlah tersedianya 

gedung kantor dengan 

kondisi baik 

Jumlah tersedianya 

perlengkapan gedung 

kantor dengan kondisi 

baik 
Persentase keluhan 

pengaduan layanan 

yang ditindaklanjuti

Jumlah pengaduan yang 

ditindaklanjti dibagi 

jumlah pengaduan yang 

masuk x 100%
Mobil operasional laik 

jalan

Jumlah tersedianya mobil 

operasional laik jalan

Indikator nilai hasil 

evaluasi AKIP

Hasil penilaian AKIP

Kendaraaan operasional 

laik jalan

Jumlah tersedianya 

kendaraan operasional 

laik jalan

Penyediaan jasa 

perbaikan peralatan 

kerja

Penyediaan alat 

tulis kantor

Target 

Tahun 

2018

Program Kegiatan

Merupakan jumlah 

seluruh veteran dan janda 

veteran yang menerima 

santunan/bantuan sosial 

pada peringatan 17 Mei, 

17 Agustus dan 10 

November pada tahun 

berjalan

Pembinaan 

kepeloporan, 

keperintisan dan 

kepahlawanan

Program 

Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Kesejahteraan 

Sosial

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

gedung kantor

Penyediaan jasa 

surat menyurat

Penyediaan jasa 

komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

Penyediaan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan 

kendaraan 

dinas/operasional

Penyebarluasan 

Informasi Tugas 

Pokok Dan Fungsi 

SKPD

Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur

3 Buah / 2 

Jenis



100% Sesuai 11.103.210         

6 3.409.000           

Laporan

56.160.000         

4.800.000           

17.540.000         

313.000.000       

81.850.000         

54.000.000         

86.360.000         

70.500.000         

82.400.000         

1 5.059.920           

Laporan

1

Laporan

Anggaran

Laporan kepegawaian 

diselesaikan tepat waktu

Laporan kepegawaian 

yang terdiri dari daftar 

nominatif, SKP dan Anjab 

yang diselesaikan tepat 

waktu pada tahun 

berjalan

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 

Kesesuaian data BMD 

dengan neraca keuangan

ProgramFormulasi /Penjelasan

Penyediaan barang 

cetakan dan 

penggandaan

Penyediaan 

komponen instalasi 

listrik/ penerangan 

bangunan kantor

Persentase temuan 

BPK/Inspektorat 

yang ditindaklanjuti

Sesuainya data BMD 

dengan neraca keuangan

Target (Tahun 2018)

Program Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana Aparatur

Formulasi /Penjelasan

Target 

Tahun 

2018

Penyusunan 

laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar 

kinerja SKPD

Jumlah temuan 

BPK/Inspektorat yang 

ditindaklanjuti dibagi 

jumlah temuan yang 

masuk x 100%

Penyediaan bahan 

bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

undangan

Penyediaan 

makanan dan 

minuman

Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah

Penyediaan jasa 

tenaga pendukung 

administrasi/ 

teknis lainnya

Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi dalam 

daerah

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

gedung kantor

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

kendaraan 

dinas/operasional

ESELON IVESELON III

Sasaran Program Indikator Kinerja Program Kegiatan

Penyediaan 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Terlaksananya 

penatausahaan 

administrasi 

perencanaan dan 

keuangan

Laporan AKIP 

diselesaikan tepat waktu

Laporan AKIP yang 

diselesaikan tepat waktu 

pada tahun berjalan

Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

diselesaikan tepat waktu

Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

yang diselesaikan tepat 

waktu pada tahun 

berjalan

Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja 

dan Keuangan



14

Laporan

Keterangan :

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

AnggaranIndikator Kinerja Formulasi /Penjelasan

Bidang Perindungan Sosial

Sekretariat

NIP. 19670328 198611 2 001

Target (Tahun 2018)

Hj. SITI ERMA, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda

Laporan Keuangan 

diselesaikan tepat waktu

Laporan Keuangan terdiri 

dari Laporan Realisasi 

Fisik dan Keuangan, 

Prognosis dan CALK pada 

tahun berjalan

Bidang Pemberdayaan Sosial

Indikator Kinerja Formulasi /Penjelasan

Target 

Tahun 

2018

ProgramProgram Sasaran Kegiatan

Kepala Dinas Sosial Kab. HSS,

Kegiatan

ESELON III ESELON IV

Sasaran Program
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