
Tujuan Sasaran

Indikator Kinerja 

Program (outcome) dan 

Kegiatan (output)

Target Strategi Arah Kebijakan

(1) (2) (6) (7) (8) (9)

SEKRETARIAT

- Lancarnya pelaksanaan 

tugas

-

- Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Terlaksananya 

penyediaan jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

12 bulan

- Penyediaan Jasa Adm 

Keuangan

Terlaksananya Lap. 

Keuangan

12 bulan

- Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Terlaksananya 

Kebersihan Kantor

12 bulan

- Penyediaan Alat Tulis 

Kantor

Tersedianya Alat Tulis 

Kantor

12 bulan

- Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

Tersediannya barang 

cetakan dan 

penggandaan

12 bulan

- Penyedian komponen 

instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor

Tersediannya 

komponen instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor

12 bulan

- Penyedian bahan 

bacaan dan perundang-

undangan

Tersediannya bahan 

bacaan 

12 bulan

- Pengadaan makan dan 

minum

Tersediannya makan 

dan minum rapat dan 

tamu

12 bulan

- Rapat-rapat koordinasi 

dan konsultasi ke luar 

daerah

Terlaksananya Rapat-

rapat koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah

12 bulan

- Rapat-rapat koordinasi 

dan konsultasi dalam 

daerah

Terlaksananya Rapat-

rapat koordinasi dan 

konsultasi dalam 

daerah

12 bulan

- Penyusunan Rencana 

strategis SKPD

Terselenggaranya 

penyusunan renstra 

dan renja

12 bulan

- Monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan program 

dan kegiatan

Terlaksananya 

monitoring dan 

evaluasi

12 bulan

-

- Pengadaan peralatan 

gedung kantor

Tersedianya peralatan 

gedung kantor

12 bulan

- Pengadaan mobileur Terlaksananya 

penyediaan mobileur 

kantor

12 bulan

- Pemeliharaan rutin/ 

berkala gedung kantor

Terlaksananya 

pemeliharaan gedung 

kantor

12 bulan

Program dan KegiatanIndikator Sasaran

Melaksanakan 

administrasi 

perkantoran

sesuai dengan 

peraturan yang 

berlaku

 Mewujudkan 

pelayanan 

administrasi

perkantoran 

yang efektif, 

cepat dan tepat 

(5)

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN 2017

(3)

Program Pelayanan Adm 

Perkantoran

Program Peningkatan 

sarana dan prasarana

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak

Kelancaran Tugas 

Administrasi 

Kantor



(1) (2) (6) (7) (8) (9)(5)(3)

- Pemeliharaan 

rutin/berkala 

kendaraan 

dinas/operasional

Tersediannya 

pemeliharaan rutin 

berkala kendaraan 

dinas/ operasional

12 bulan

- Pemeliharaan 

rutin/berkala peralatan 

gedung kantor

Terlaksananya 

Pemeliharaan 

rutin/berkala peralatan 

gedung kantor

12 bulan

- Rehabilitasi 

sedang/berat gedung 

kantor

Terlaksananya rehab 

gedung kantor

12 bulan

-

- Bimbingan Teknis 

Implementasi Peraturan 

Perundang-undangan

Terlaksananya 

bimbingan teknis

12 bulan

-

- Penyusunan SOP dan 

SPP

Terselenggranya 

penyusunan SOP dan 

SPP

12 bulan

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

- Jumlah penyandang 

Disabilitas yang 

-

Jumlah korban tindak 

kekerasan dan pekerja 

migran yang terlayani.

- Jumlah anak terlantar  

yang menerima program 

pemberdayaan.

- Jumlah lanjut usia yang 

menerima bantuan.

- Pelatihan / Bimbing  

dan Motivasi Sosial 

/Keterampilan beru-

saha bagi keluarga 

miskin.                                                   

12 bulan

- Jumlah Panti Sosial 

yang mendapatkan 

bantuan sosial

- Penanganan Rehabilitasi 

paska korban bencana 

alam dan ben cana 

sosial. 

12 bulan

- Pelayanan orang ter 

lantar diperjalanan  

12 bulan

- Pendampingan program 

PKH 

12 bulan

-

- Pelayanan dan 

Perlindungan sosial 

hukum bagi korban 

eksploitasi perdagangan 

perempuan / anak 

12 bulan

- Penanganan masalah-

masalah strategis  yang 

menyangkut tang gap 

darurat dan kejadian 

luar biasa

12 bulan

-

- Pendidikan dan pela 

tihan bagi penghuni 

panti Asuhan

12 bulan

Menangani dan 

memberdayakan 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial (PMKS)

 Penanganan 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial   (PMKS)  

Program peningkatan 

kapasitas sumber daya 

aparatur

Program peningkatan 

pelayanan publik

Mengoptimalkan 

Penanganan 

Penyandang 

Masalah 

Kesejateraan 

Sosial (PMKS)

Tercapainya 

Peningkatan 

Penanganan 

Penyandang 

Masalah 

Kesejateraan 

Sosial (PMKS)

Program pelayanan dan 

rehabilitasi kesejahteraan 

sosial

Program pembinaan panti 

asuhan/panti jompo

Jumlah panti dan anak 

panti yang 

mendapatkan 

pekayanan sosial

Program pemberda yaan 

fakir miskin komunitas 

adat ter pencil (KAT) dan 

pe nyandang masalah 

kesejahteraan sosial 

(PMKS) lainnya

Jumlah PMKS yang 

dapat diberdayakan 

dengan memberikan 

bimbingan dan 

bantuan

Jml. Pelayanan sosial 

yang mendapatkan 

rehabilitasi dan 

pelatihan
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- Penyediaan sembako 

anak dalam panti.  

12 bulan

- Penyediaan sanda ng 

dan peralatan seko lah 

anak dalam panti.   

12 bulan

-

- Penyediaan bahan 

permakanan untuk 

lanjut usia terlantar dan 

miskin

12 bulan

-

- Pelatihan Keteram pilan 

dan praktek belajar 

kerja bagi anak 

terlantar.

12 bulan

-

- Rehabilitasi Sosial 

terhadap penyandang 

cacat melalui LBK.

12 bulan

- Bimbingan Sosial dan 

Pendampingan Jaminan 

Sosial Penyan dang 

cacat berat

12 bulan

-

- Pendidikan dan 

Pelatihan Keteram pilan 

Berusaha bagi eks 

penyakit Sosial.       

12 bulan

- Penyuluhan Penang 

gulangan Narkoba dan 

PMS disekolah.

12 bulan

- -

Sosial (PSKS) - Jumlah dunia usaha 

yang ikut terlibat dalam 

pemberdayaan 

Kesejahteraan Sosial.

- Peningkatan jejaring an 

pelaku-pelaku usaha 

kesejahteraan sosial 

12 bulan

- Peningkatan kuali tas 

SDM masyarakat    

12 bulan

- Peningkatan 

Kesejahteraan Sosial Per 

lindungan dan Pengu 

atan Perlindungan sosial 

dunia usaha / lembaga  

12 bulan

- Penguatan Kelem 

bagaan Koordinasi 

Kesejahteraan Sosi al 

(LKKS) Kabupaten

12 bulan

- Penilaian PSKS (Karang 

Taruna, PSM, TKSK 

Orsos) berprestasi Tk. 

Kabupaten

12 bulan

Jumlah PSKS yg 

mendapatkan 

bimbingan dan 

pelatihan

Meningkatkan 

dan 

memberdayakan 

aktivitas Potensi 

dan Sumber 

Kesejahteraan 

Sosial ( PSKS )

Peningkatan dan 

pemberdayaan 

aktivitas Potensi 

dan Sumber 

Kesejahteraan 

Sosial (PSKS)

Jumlah Penyandang 

penyakit sosial  

mendapatkan 

pelayanan

Program Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Kesejahteraan Sosial

Program Pembinaan Lanjut 

Usia Terlantar

Jumlah Lanjut usia 

yang mendapatkan 

pelayanan

Program pembinaan anak 

terlantar

Jlh.anak terlantar yang 

memperoleh pelatihan 

dan bantuan

Program pembinaan eks 

Penyandang Penyakit 

Sosial (eks narapidana, 

PSK dan Penyakit Sosial 

lainnya).

Meningkatnya 

aktifitas Potensi 

dan Sumber 

Kesejahteraan 

Program pembinaan para 

penyandang cacat dan 

trauma

Jlh.Penyandang cacat 

yang dibina dan 

pemberian jaminan 

sosial penyandang 

cacat berat

Jumlah PSKS yang 

tersedia dan Profesional.

Mengoptimalkan 

Peranan Potensi 

dan Sumber 

Kesejahteraan 

Sosial (PSKS) 

dalam menangani 

Penyandang 

Masalah 

Kesejateraan 

Sosial (PMKS)
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- - Meningkatkan 

Pengetahunan generasi 

muda

- 12 bulan

- 12 bulan

- 12 bulan

Meningkatkan 

Penanaman Nilai-

nilai 

Kepahlawanan 

terhadap Generasi 

Muda.

Peningkatan 

pengetahuan 

generasi muda 

terhadap 

kepahlawanan 

dan 

keperintisanPeni

ngkatan 

pengetahuan 

generasi muda 

terhadap 

kepahlawanan 

dan keperintisan

Peningkatan sarana dan 

prasarana ke pahlawanan 

dan keperintisan

Jumlah makam 

pahlawan yang 

dipelihara.

Jumlah peserta yang 

mengikuti sarasehan 

penanaman nilai-nilai 

kepahlawanan.

Program  penanaman nilai-

nilai kepahlawanan dan 

keperintisan

Penanaman nilai-nilai 

kepahlawanan keperintisan 

dan keteladanan LK3.   

Melahirkan 

generasi muda 

yang menghargai 

jasa pahlawan

Meningkatnya 

wawasan 

kebangsaan dan 

keperintisan


