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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena 

atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Tahunan Pada Dinas Sosial 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. 

Penyusunan laporan tahunan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan 

informasi sampai seberapa target capaian keuangan, fisik dan manfaat dari pelaksanaan 

kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial 

Provinsi Nusa Tenggara Barat periode Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2018. 

Dalam penyusunan laporan ini kami telah berupaya semaksimal mungkin agar laporan 

yang kami susun sempurna, namun karena keterbatasan kemampuan kami sehingga laporan ini 

masih jauh dari apa yang diharapkan.  

Demikian laporan ini disajikan dengan harapan dapat bermanfaat khususnya untuk 

peningkatan kinerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sebagai wujud dan amanah 

pengamalan Undang-Undang Dasar 1945, yang secara tegas menempatkan tugas 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab Negara dan Pemerintah untuk 

memelihara kelompok masyarakat yang kurang beruntung, hal ini lebih didasarkan pada 

pemikiran bahwa Pembangunan Kesejahteraan Sosial sejatinya merupakan strategi dan 

aktivitas yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermatra 

pelayanan sosial, penyembuhan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial. 

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial, pasal 5 ayat (2), penyandang masalah kesejahteraan sosial ini 

dikelompokkan  ke dalam permasalahan : 

a. kemiskinan; 

b. keterlantaran; 

c. kecatatan; 

d. keterpencilan; 

e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; 

f. korban bencana; dan/atau 

g. korban tindak kekerasan dan ekploitasi. 

Pembangunan kesejahteraan sosial harus mampu bersinergi dan terkoordinasi antara 

program yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian 

Sosial Republik Indon91esia). Melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

dan sumber-sumber lain di daerah sehingga memiliki keseimbangan antara pembangunan 

yang berorientasi sentralisasi dari pusat dengan pembangunan berbasis lokal dengan 

memperhatikan skala prioritas.  

Faktor penyebab kemiskinan di Nusa Tenggara Barat sebagian besar karena masih 

rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), ketidakmampuan fisik/ cacat, sosial 

psikologis, dan letak geografis sehingga sering timbulnya bencana. Apabila hal ini tidak 
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ditangani secara serius akan menimbulkan permasalahan sosial yang lebih luas seperti 

kriminalitas, perdagangan perempuan dan anak, tindak kekerasan dan sebagainya. 

Di Nusa Tenggara Barat data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

sampai dengan akhir tahun 2018, tercatat sebanyak 642.152 (enam ratus empat puluh dua 

ribu seratus lima puluh dua ) yang tersebar di 8 (delapan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota. 

Jumlah dan kondisi PMKS tersebut merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian 

pemerintah untuk ditangani secara berkelanjutan.  

Masalah kemiskinan jika tidak ditangani secara serius dalam bentuk Pemberdayaan 

Sosial, maka akan berdampak pada munculnya permasalahan sosial lainnya seperti 

kerawanan sosial, tindak kejahatan yang memicu disintegrasi sosial, yang disertai/ diwarnai 

juga dengan adanya keterlantaran, penyalahgunaan narkotika dan pengedarannya sebagai 

pelarian untuk mendapatkan penghasilan dengan gampang dan menjanjikan secara materi, 

kemudian perilaku kesusilaan yang dikomersilkan, gelandangan dan pengemis, korban-

korban tindak kekerasan yang sebagian besar dilatarbelakangi oleh kemiskinan. 

Kondisi ekonomi keluarga yang lemah (kemiskinan) dan ditopang oleh tidak adanya 

ketersediaan akses bagi keluarga/ orang tua untuk meningkatkan kesejahteraannya 

sehingga fungsi keluarga tidak mampu untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan anak. 

Melemahnya fungsi keluarga juga rentan terhadap terjadinya kenakalan pada diri 

anak, dan mereka lebih “memilih” lingkungan diluar sebagai tempat mengeksiskan diri 

tanpa pengendalian dan pengawasan keluarga. Sehingga timbul kasus anak berhadapan 

dengan hukum (tindak kriminalitas), juga praktek-praktek prostitusi yang dilakukan oleh 

anak baik sebagai pelaku maupun korban.  

Kondisi ekonomi keluarga mendorong lemahnya fungsi pengawasan dan pemenuhan 

kebutuhan anak. Faktor lingkungan dan akses terhadap penciptaan aktivitas anak di jalanan 

juga mendorong perilaku anak untuk menyalurkan kreativitasnya di jalan seperti tempat 

keramaian, pusat perbelanjaan, tempat-tempat hiburan, sehingga berkembang tanpa 

disadari pola-pola tersebut menjadi aktivitas yang rutin dan dijadikan cara untuk 

memperoleh hadiah/ uang/ sesuatu dari orang lain. Aktivitas anak di jalanan juga rentan 

terhadap kasus-kasus kekerasan, eksploitasi dan anak rentan terhadap sasaran kejahatan/ 

pelecehan seksual. 

Perilaku kenakalan anak dipengaruhi juga oleh perkembangan informasi dan 

transformasi nilai-nilai budaya luar yang pada saat bersamaan bertentangan dengan norma 
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yang berlaku ditengah masyarakat. Selanjutnya fungsi keluarga (pendidikan dan 

pengawasan) yang lemah juga berperan bagi kenakalan anak, yang pada saat tertentu 

berdampak positif dan juga sebaliknya mendorong perilaku kenakalan anak. Selain itu 

pengaruh secara makro juga berada dari luar fungsi keluarga itu sendiri, seperti pelaksanaan 

pembangunan yang belum maksimal kepada pro pemberdayaan bagi keluarga-keluarga 

miskin. 

Masalah Wanita Rawan Sosial Ekonomi jika diabaikan dan tidak ditangani, juga 

rentan terhadap timbulnya kasus-kasus prostitusi, trafficking atau perdagangan perempuan. 

Wanita Rawan Sosial Ekonomi merupakan wanita yang memiliki beban ganda, disamping 

sebagai ibu rumah tangga juga berperan sebagai pencari nafkah. tanggung jawab suami/ 

keluarga tidak maksimal lagi karena himpitan ekonomi, sehingga pasangannya rawan 

terhadap masalah-masalah sosial ekonomi. 

Fenomena kasus penyalahgunaan narkotika dan pengedarannya haruslah tetap 

diwaspadai, karena kasus ini juga rentan terhadap timbulnya/ munculnya kasus HIV Aids 

yang ditemukan di masyarakat. 

Kekerasan yang menimpa wanita dan anak-anak masih dianggap sebagai urusan 

domestik rumah tangga/ keluarga yang bersangkutan dan urusan pihak luar. Undang-

undang melindungi hak dan kemerdekaan bagi siapapun serta memandang tindak 

kekerasan adalah sudah merupakan kejahatan dan bersentuhan dengan hukum. 

Tahun 2017-2018 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terus berkembang 

di Provinsi NTB. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak Pekerja Sosial 

Profesional 15 (lima belas), Pekerja Sosial Masyarakat 588 (lima ratus delapan puluh 

delapan), Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh), 

Organisasi Sosial (Orsos) sebanyak 1.310 (Seribu Tiga Ratus Sepuluh), Panti Sosial 

Pemerintah 8 (delapan), Karang Taruna (KT) sebanyak 909 (Sembilan Ratus Sembilan), 

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebanyak 11 (sebelas), Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 116 (Seratus Enam Belas), Wahana 

Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) 331 (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu), 

Wanita Pimpinan Kesejahteraan Sosial (WPKS) sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima), 

Penyuluh Sosial sebanyak 100 (seratus), Dunia Usaha yang melakukan UKS (CSR) sebanyak 

45 (empat puluh lima), Data Sakti Peksos sebanyak 14 (empat belas), Petugas Pendamping 

Fakir Miskin sebanyak 68 (enam puluh delapan) dan Pendamping dan Operator PKH 
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sebanyak 436 (empat ratus tiga puluh enam). Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial 

(PSKS) ini dapat menjadi pendorong perbaikan dan upaya-upaya penanggulangan masalah 

sosial yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga dapat dijadikan salah satu potensi 

dalam pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang didukung oleh semua pihak. 

Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan 

melalui 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan dalam Balai dan di luar Balai sosial. 

Pendekatan dalam balai dilakukan melalui pembinaan, bimbingan, pendidikan 

keterampilan, pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi di dalam balai sosial milik 

Pemerintah Daerah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 8 (delapan) Balai 

Sosial dan Panti milik Pemerintah Pusat (UPT) Direktorat Jenderal Pelayanan dan 

Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) Panti Sosial 

serta melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) milik Masyarakat. 

Penyelenggaraan pemberian pembinaan, pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi 

dalam 8 (delapan) Balai Sosial milik Pemerintah Daerah yaitu : 

1. Balai Sosial Asuhan Anak (BSAA) “Generasi Harapan” Mataram memberikan 

pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu yang 

masih sekolah ditingkat SD, SLTP, SLTA, dengan jumlah kelayan sebanyak 80 (delapan 

puluh) orang. 

2. Balai Sosial Bina Remaja (BSBR) “Karya Mandiri” Bengkel Mataram 

memberikan pembinaan keterampilan, pelayanan bagi anak remaja putus sekolah 

melalui berbagai jurusan keterampilan dengan jumlah kelayan sebanyak 120 (seratus 

dua puluh) orang. 

3. Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Anak (BSPPA) “Sasambo Matupa” 

Selat Narmada memberikan pelayanan, perlindungan dan petirahan anak yang 

mengalami permasalahan belajar dengan jumlah kelayan sebanyak 540 (lima ratus 

empat puluh) orang/tahun. 

4. Balai Sosial Karya Wanita (BSKW) “Mirah Adi” Mataram memberikan 

pembinaan, pelayanan, bimbingan bagi Wanita Tuna Susila dengan jumlah kelayan 

sebanyak 100 (seratus) orang. 

5. Balai Sosial Lanjut Usia (BSLU) “Mandalika” Mataram memberikan 

perlindungan, pelayanan dan bimbingan bagi lanjut usia dengan jumlah kelayan 

sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang. 
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6. Balai Sosial Lanjut Usia (BSLU) Meci Angi Bima memberikan perlindungan, 

pelayanan dan bimbingan bagi lanjut usia dengan jumlah kelayan sebanyak 50 (lima 

puluh) orang. 

7. Balai Sosial Bina Laras (BSBL) “Mutmainnah” Selebung memberikan 

pelayanan, rehabilitasi bagi korban psikotik dengan jumlah kelayan sebanyak 100 

(seratus) orang. 

8. Balai Sosial Bina Karya (BSBK) “Madani” Aikmel memberikan pelayanan, 

pembinaan keterampilan bagi gelandangan dan pengemis dengan jumlah kelayan 

sebanyak 100 (seratus) orang. 

Penyelenggaraan pemberian pelayanan, pembinaan, bimbingan keterampilan yang 

dilaksanakan oleh Panti Sosial milik Pemerintah Pusat yaitu Panti Sosial Marsudi Putra 

(PSMP) “Paramitha” Bengkel Kabupaten Lombok Barat bagi Anak Berhadapan Dengan 

Hukum (ABH), disamping itu pula Paramitha juga memberikan perlindungan terhadap 

korban tindak kekerasan baik fisik, seksual maupun korban penelantaran. 

Selain Panti Sosial milik Pemerintah Pusat dan Balai Pemerintah Daerah, pemberian 

pelayanan, pembinaan, bimbingan, rehabilitasi dan perlindungan dilakukan juga oleh LKS 

Masyarakat yang bernaung di bawah Yayasan/ Organisasi Sosial yang sampai saat ini 

tercatat sebanyak kurang lebih 1.023 (seribu dua puluh tiga) Orsos. Sasaran penanganan 

dalam Panti Sosial milik Masyarakat antara lain Yatim, Piatu, Yatim Piatu, Lanjut Usia, 

Anak Terlantar dan Anak Jalanan. Selain itu juga pelayanan dan perlindungan bagi 

penyandang masalah kesejahteraan sosial dilakukan oleh Lembaga/ Yayasan Asuhan 

Keluarga yang timbul dan berkembang ditengah-tengah masyarakat yang kegiatannya 

memberikan santunan kepada Yatim Piatu, Lanjut Usia dan Anak Terlantar yang tinggal di 

rumah-rumah penduduk.   

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilakukan di luar 

Panti dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan 

tahapan pekerjaan sosial meliputi pemetaan lokasi, seleksi, bimbingan, pelatihan, 

pendampingan, pemberian bantuan, asistensi, pembinaan lanjut, monitoring dan evaluasi. 

Peran serta masyarakat juga perlu mengambil bagian dalam pembangunan 

kesejahteraan sosial. Melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti 

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (Orsos) dan Karang Taruna (KT) 
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diharapkan mampu untuk berperan aktif melakukan advokasi, pemberdayaan dan usaha-

usaha bidang kesejahteraan sosial.  

 

B. Isu Strategis yang dihadapi 

1. Kemiskinan, merupakan inti masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial 

(PMKS) dikarenakan ketersediaan data base PMKS yang belum valid, Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai sebagai pelaku 

pembangunan Kesejahteraan Sosial, komitmen politik dan dukungan anggaran APBD 

yang masih kurang, pendayagunaan sumber ekonomi dan potensi lokal yang masih 

lemah dan kurang memiliki daya saing, sinergisitas dan sinkronisasi program/kegiatan 

yang kurang konsisten, efektif, berkelanjutan dan terfokus serta sulit diukur tingkat 

capaian keberhasilannya. Apabila hal ini tidak segera ditangani secara lintas sektor dan 

lintas program, akan menimbulkan permasalahan sosial lain.  

2. Keterlantaran, masih rendahnya partisipasi masyarakat mengatasi masalah sosial 

dilingkungannya. Organisasi Sosial/ LSM keberadaan dan peranannya dalam 

penanganan masalah sosial sementara ini mutu dan kinerjanya masih dihadapkan pada 

berbagai keterbatasan yang mengakibatkan belum optimalnya peran dan kontribusi 

yang dilaksanakan, keberhasilan penanganan kesejahteraan sosial bukan tanggang 

jawab pemerintah saja tetapi merupakan tanggung jawab bersama dengan masyarakat 

dan kalangan dunia usaha khususnya pelayanan dalam panti sosial. Kualitas pelayanan 

dalam panti sosial khususnya milik masyarakat masih belum memenuhi standar 

pelayanan baik yang berkaitan dengan manajemen, sumber daya maupun operasional 

pelayanan panti. Dan yang paling penting adalah kerjasama antara Pemerintah Provinsi 

dengan Kabupaten/Kota, antar provinsi serta lintas sektoral belum terintegrasi dengan 

baik. 

3. Kecacatan, masih terbatasnya pelayanan sosial yang diperoleh oleh Orang Dengan 

Kecacatan dikarenakan minimnya sinergitas dan sinkronisasi program baik dari 

Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

4. Keterpencilan, masih adanya komunitas yang terisolir, Komunitas Adat Terpencil 

(KAT) sebagai bagian masyarakat Nusa Tenggara Barat merupakan kelompok sosial 

budaya yang secara geografis bertempat tinggal di daerah terpencil, terisolir dan sulit 

dijangkau. Kondisi demikian mengakibatkan terbatasnya akses pelayanan sosial dasar 
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sehingga mereka hidup dalam kondisi tertinggal dibanding masyarakat lain pada 

umumnya. Hal tersebut diperlukan penanganan secara terpadu lintas sektor dan lintas 

program provinsi dan kabupaten. 

5. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, masih tingginya jumlah 

penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti penyakit sosial masyarakat baik di 

wilayah perkotaan dan kawasan wisata yang menimbulkan bertambahnya jumlah 

korban pengidap HIV/AIDS dan penyalahgunaan Napza. 

6. Korban Bencana, tingginya frekuensi kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di 

Nusa Tenggara Barat merupakan ancaman yang diakibatkan rusaknya bentang alam dan 

kondisi letak geografis daerah kepulauan dan pegunungan seperti puting beliung, gempa 

bumi, tanah longsor, banjir, air pasang sedangkan untuk Bencana Sosial timbul karena 

konflik sosial/kekerasan sosial akibat terjadinya gesekan kepentingan yang berlatar 

belakang ekonomi, budaya, agama, suku, politik dan sosial. Apabila hal ini tidak 

diantisipasi secara dini, akan menimbulkan permasalahan sosial lain. 

7. Korban Tindak Kekerasan dan Ekploitasi, banyaknya korban tindak kekerasan 

dan pekerja migran bermasalah. Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu Provinsi di 

Indonesia yang menghasilkan devisa terbesar di sektor ketenagakerjaan melalui 

pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri seperti Malaysia, Timur Tengah, Korea dan 

sebagainya. Di balik keberhasilan tersebut tidak sedikit juga  mengakibatkan 

permasalahan seperti Pekerja Migran Bermasalah dan Korban Tindak Kekerasan.  

  

C. Komitmen/ cara pandang penerapan program 

Dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program/ kegiatan pembangunan 

kesejahteraan sosial, Dinas Sosial berkomitmen untuk mempedomani Peraturan Menteri 

Sosial RI Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Kesejahteraan Sosial Provinsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial. Dalam penetapan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) dimaksud tertuang butir-butir pelayanan minimal yang harus direncanakan dan 

dilaksanakan dalam upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan 

Sosial (PSKS) yang merupakan urusan pemerintahan wajib diselenggarakan Pemerintah 

Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. 
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Dalam Standar Pelayanan Minimal terdapat 4 (empat) jenis pelayanan minimal yaitu : 

1. Pelaksanaan program kegiatan bidang sosial; meliputi pemberian bantuan sosial bagi 

PMKS skala provinsi, penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti 

sosial skala provinsi;  

2. Penyediaan sarana prasarana sosial; meliputi penyediaan sarana prasarana panti sosial 

skala provinsi, penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi; 

3. Penanggulangan korban bencana ; meliputi bantuan sosial bagi korban bencana skala 

provinsi, evakuasi korban bencana skala provinsi; 

4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, 

serta lanjut usia tidak potensial ; meliputi penyelenggaraan jaminan sosial skala 

provinsi. 

Dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, terdapat 4 (empat) aspek pelayanan/ penanganan PMKS yaitu : 

1. Pemberdayaan Sosial : pembinaan bagi aparatur sebagai pelaku pembangunan untuk 

meningkatkan profesionalisme; 

2. Kemitraan Sosial : kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan, kolaborasi dan 

jaringan kerja menumbuhkembangkan kemanfaatan timbal balik antar pihak yang 

bermitra; 

3. Partisipasi Sosial : prakarsa dan peranan dari penerima pelayanan dan lingkungan 

sosialnya dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya; 

4. Advokasi Sosial : upaya untuk mendukung, membela dan melindungi masyarakat 

sehingga dapat melakukan tindakan sosial dan perubahan sosial. 

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan sosial terhadap 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dalam pelayanan terhadap PMKS melalui 

mobilisasi, asistensi dan intensifikasi bantuan; 

2. Sosialisasi juknis pemanfaatan bantuan melalui komunikasi dan mediasi kepada PMKS 

serta  memberikan asistensi dan apresiasi; 

3. Koordinasi dan sosialisasi tentang standar pelayanan rehabilitasi sosial dan psikososial 

untuk PMKS  melalui  advokasi, asistensi dan Apresiasi; 
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4. Koordinasi dan sosialisasi tentang standar pelayanan sosial untuk PSKS melalui  

mediasi,  asistensi dan apresiasi; 

5. Koordinasi, Konsultasi dan Sosialisasi tentang penyelenggaraan Administrasi  

Kependudukan, ketatausahaan dan standar pelayanan panti melalui mediasi, 

transformasi dan asistensi. 
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BAB  II 

STRUKTUR, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL  

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

A. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 44 Tahun 2017 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat sebagai berikut : 
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B. Tugas Pokok Kepala Dinas 

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas merumuskan bahan/materi penyusunan 

kebijakan strategis, koordinasi, pembinaan, fasilitas. Rencana/program, pelaksanaan, 

pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 

bidang Sosial kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, 

Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Kesekretariatan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial menyelenggarakan 

fungsi : 

1. perumusan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan 

Perlindungan dan Jaminan Sosial, pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, 

Penanganan Fakir Miskin dan Sekretariat ;  

2. merumuskan bahan penetapan dan menyelenggarakan pedoman dan petunjuk teknis 

pelaksanaan tugas Sosial baik pusat maupun provinsi ; 

3. merumuskan bahan dan menyelenggarakan fasilitas tugas dekonsentrasi atau tugas 

pembantuan ;  

4. merumuskan bahan penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah 

kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi ; 

5. merumuskan bahan dan menyelenggarakan pemberdayaan potensi sumber 

kesejahteraan sosial provinsi ; 

6. merumuskan bahan dan menyelenggarakan pemulangan warga Negara migrant 

korban tindak kekerasan dari titik deberkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke 

daerah kabupetan/kota asal ; 

7. merumuskan bahan dan menyelenggarakan rehabilitasi sosial bukan / tidak termasuk 

bekas korban penyalahgunaan napza, orang dengan Immunodeficiency virus/ 

Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang memerlukan rehabilitasi pada panti ; 

8. merumuskan bahan penerbitan izin otang tua angkat untuk pengangkatan anak antar 

WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal ; 

9. merumuskan bahan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi ; 

10. merumuskan bahan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban 

bencana provinsi ; 

11. merumuskan bahan dan menyelenggarakan pemeliharaan taman makan pahlawan 

nasional provinsi ; 
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12. merumuskan bahan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi program, keuangan 

dan umum ; 

13. merumuskan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA Dinas ; 

14. menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan 

laporan kegiatan dinas ; 

15. merumuskan bahan dan menyelenggarakan koordinasi, fasilitas, monitoring dan 

evaluasi ; 

16. mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan ; 

17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsi.  

 

C. Tugas Pokok Sekretaris 

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan menyusun bahan/materi 

penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pembinaan, fasilitas, rencana/program, 

pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan di bidang Sosial kegiatan Program, Keuangan dan Umum. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan 

fungsi: 

1. menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan 

kegiatan Program, Keuangan dan Umum ; 

2. menyusun bahan pelaksanaan pelayanan publik, urusan keuangan, surat menyurat, 

kearsipan, kepegawaian pengelolaan asset/barang daerah, dokumentasi, perundang-

undangan serta urusan rumahtangga dinas ; 

3. menyususn bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA Dinas ; 

4. menyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan 

laporan kegiatan dinas ; 

5. menyusunn usulan Rencana Strategis, usulan Rencana kerja, usulan RKA/DPA 

kegiatan kesekretariatan ; 

6. menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan 

LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Kesekretariatan ; 

7. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitas, monitoring dan evaluasi; 

8. mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan ; 
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9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsi. 

 

Sekretaris membawahi : 

1. Sub Bagian Program 

Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan /materi kebijakan, 

rencana/program dan menyelenggarakan penyiapan kebijakan, koordinasi, 

pembinaan, pengendalian, pengumpulan dan analisis data, fasilitas, monitoring dan 

evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang 

Sosial kegiatan Program. 

Rincian tugas Sub Bagian Program, adalah sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan 

kegiatan program ; 

b. menyiapkan bahan penyusunan dan menganalisa data dan informasi 

penyelenggaraan program Dinas Sosial ; 

c. menyiapkan bahan Renstra, Renja, RKA/DPA kegiatan Dinas ;  

d. menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah LPPD,LKPJ,RLPPD dan 

laporan kegiatan Dinas Sosial; 

e. menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, 

usulan LPPD, usulan RLPPD da laporan kegiatan Program ; 

f. menyiapkan   bahan   usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, 

usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Program ; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, koordinasi, monitoring dan 

evaluasi ; 

h. mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan ; 

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

bidang tugas dan fungsi. 

 

2. Sub Bagian Keuangan  

Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan/materi kebijakan, 

rencana/program dan penyelenggaraan penyiapan kebijakan, koordinasi, pembinaan, 
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pengendalian, fasilitas, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial kegiatan keuangan. 

Rincian tugas sub bagian keuangan, adalah sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan 

kegiatan Keuangan; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusn pengelolaan administrasi keuangan, 

kenaikan gaji berkala, perjalanan dinas, keuangan dan pengeloaan asset ; 

c. menyiapkan bahan konsep dokumen pengelolaan keuangan Badan sesuai dengan 

ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan ; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian pelaksanaan keuangan dan 

pengelolaan asset ; 

e. menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan 

RKA/DPA kegiatan Keuangan ; 

f. menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, 

usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan keuangan; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; 

h. mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan ; 

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

tugas dan fungsi. 

 

3. Sub Bagian Umum 

Sub bagian umum mempunyai tugas menyiapkan bahan /materi kebijakan, 

rencana/program dan menyelenggarakan penyiapan kebijakan, koordinasi, 

pembinaan, pengendalian, fasilitas, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial kegiatan Umum. 

Rincian tugas sub bagian umum, adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan dan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan 

pembinaan kegiatan Umum ; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, 

kepagawaian, pemeliharaan barang/asset, kerumahtanggaan dinas serta 

pengelolaan data informasi sub bagian umum ; 

c. menyiapkan data dan informasi lingkup sub bagian umum ; 
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d. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan umum ; 

e. menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana kerja, usulan 

RKA/DPA kegiatan umum ; 

f. menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, 

usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Umum ; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; 

h. mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan ; 

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

bidang tugas dan fungsi. 

 

D. Tupoksi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyusun bahan/ materi 

penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pembinaan fasilitasi, rencana/program, 

pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan di bidang Sosial kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, 

Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Jaminan Sosial Keluarga; 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan 

Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi : 

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan strategis pembinaan dan pengendalian 

kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Perlindungan Sosial Korban 

Bencana Sosial dan Jaminaan Sosial Keluarga ; 

2. menyusun bahan pelaksanaan pembinaan, petunjuk teknis dan bimbingan teknis 

pelaksanaan kegiatan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial ; 

3. menyusun bahan pengelolaan dan penyaluran bantuan dasar bagi korban bencana 

alam dan bantuan perbaikan rumah bagi Korban Bencana Alam ; 

4. menyusun bahan pelaksanaan pemulihan trauma bagi korban Bencana ; 

5. menyusun bahan pelaksanaan perekrutan dan pembinaan Taruna Siaga Bencana 

(TAGANA) ; 

6. menyusun bahan pelaksanaan droping bantuan air bersih, tendon air bersih untuk 

masyarakat yang mengalami kekeringan ; 

7. menyusun bahan pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan 

operasional Penanggulangan Bencana ; 
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8. menyusun bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi kegiatan Perlindungan dan 

Jaminan Sosial ; 

9. menyusun bahan pelaksanaan dan koordinasi Jaminan Sosial Keluarga/PKH ; 

10. menyusun bahan pengelolaan anggaran kegiatan Jaminan Sosial Keluarga bagi dana 

Dekonsentrasi maupun dana APBD I Provinsi ; 

11. menyusun bahan telaahan, penyempurnaan dan penyusunan program kegiatan BPJS 

kesehatan penerima PBI ; 

12. menyusun bahan pelaksanaan identifikasi dan verifikasi data BPJS kesehatan peserta 

PBI ; 

13. menyusun bahan rekomendasi usulan pemberian rujukan bagi peserta PBI ke fasilitas 

kesehatan yang dituju ; 

14. menyusun bahan pelaksanaan Edukasi dan Pembentukan Sistem Pengaduan 

Masyarakat terkait kebijakan penerima PKH serta Program BPJS kesehatan PBI ; 

15. menyusun usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA 

kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial ; 

16. menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi Pemerintah, usulan LKPJ, usulan 

LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial ; 

17. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi ; 

18. mendistribusi tugas dan menilai kinerja bawahan ; 

19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oelh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsi.  

 

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi : 

1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam  

Seksi perlindungan sosial korban bencana alam mempunyai tugas penyiapan 

bahan/materi penyusunan kebijakan, strategis, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, 

rencana/program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial kegiatan Perlindungan Sosial 

Korban Bencana Alam. 

Rincian tugas seksi perlindungan sosial korban bencana alam adalah sebagai 

berikut : 
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a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan 

kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan dan penyaluran bantuan dasar 

bagi korban Bencana Alam ; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemulihan trauma bagi korban bencana ; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah bagi 

korban bencana alam ; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan perekrutan dan pembinaan TAGANA 

(Taruna Siaga Bencana) ; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan droping bantuan air bersih untuk 

masyarakat yang mengalami kekeringan ; 

g. menyiapkan bahan dan menyediakan tendon air bersih bagi masyarakat yang 

mengalami kekeringan ; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan perawatan dan pemeliharaan peralatan dan 

kendaraan operasional Penanggulangan Bencana ; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi kegiatan 

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam ; 

j. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan 

Perlindungan Sosial Bencana Alam ; 

k. menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan 

RKA/DPA kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam; 

l. menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi Pemerintah, usulan LKPJ, 

usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Perlindungan Sosial Korban 

Bencana Alam ; 

m. menyiapkan bahan dan melaksankanan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan 

evaluasi ; 

n. mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan ; 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsi. 
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2.  Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial. 

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas penyiapan 

bahan/materi penyusunan kebijakan, strategis, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, 

rencana/program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial kegiatan Perlindungan Sosial 

Korban Bencana Sosial ; 

Rincian tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, adalah sebagai  

berikut : 

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan 

kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial ; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi Seksi Perlindungan 

Sosial Korban Bencana Sosial ; 

c. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan 

pembinaan dan pengawasan kegiatan perlindungan sosial korban bencana sosial ; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan pelayanan Korban Bencana Sosial ; 

e. menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan 

RKA/DPA kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; 

f. menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi Pemerintah, usulan LKPJ, 

usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Perlindungan Sosial Korban 

Bencana Sosial ; 

g. menyiapkan bahan dan melaksankanan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan 

evaluasi ; 

h. mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan ; 

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

bidang tugas dan fungsi. 

 

3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga 

Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas penyiapan bahan/materi 

penyusunan kebijakan, strategis, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, 

pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan di bidang Sosial kegiatan Jaminan Sosial Keluarga. 



 

 

20  

Laporan Tahunan  2018 

Rincian tugas Jaminan Sosial Keluarga, adalah sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengendalian 

kegiatan Jaminaan Sosial Keluarga ; 

b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan Jaminan Sosial keluarga/PKH, untuk 

menghasilka pelayanan kesejahteraan sosial sesuai sasaran target yang diharapkan ; 

c. menyiapkan bahan anggaran kegiatan Jaminan Sosial keluarga baik dana 

Dekonsentrasi maupun dana APBD I Provinsi ; 

d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan kegiatan Program Kegiatan Keluarga Harapan di Sekretriat 

Pelaksana PKH Provinsi ; 

e. menyiapkan bahan dsn melaksanakan pembinaan, petunujuk teknis dan sosialisasi 

kegiatan Jaminan Sosial keluarga ; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bahan telaahan, penyempurnaan dan 

penyusunan program kegiatan BPJS kesehatan penerima PBI ; 

g. menyiapkan bahan pengumpulan data BPJS Kesehatan bagi penerima PBI dengan 

stakeholder terkait ; 

h. menyiapkan bahan pengumpulan data BPJS Kesehatan peserta PBI untuk 

identifikasi dan verifikasi ; 

i. menyiapkan bahan rekomendasi usulan pemberian rujukan bagi peserta PBI ke 

fasilitas kesehatan yang dituju ; 

j. menyiapkan bahan melaksanakan Edukasi dan Pembentukan Sistem Pengaduan 

Masyarakat terkait kebijakan penerima PKH serta Program BPJS kesehatan PBI ; 

k. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi Seksi Jaminan Sosial 

keluarga ; 

l. menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan 

RKA/DPA kegiatan Jaminan Sosial Keluarga ; 

m. menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi Pemerintah, usulan LKPJ, 

usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Jaminan Sosial Keluarga ; 

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan 

evaluasi ; 

o. mendistribusi tugas dan menilai kinerja bawahan ; 
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p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsi. 

 

E. Tupoksi Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial 

Bidang pemberdayaan sosial mempunyai tugas menyusun bahan/ materi 

penyusunan kebijakan srategis, koordinasi, pembinaan fasilitasi, rencana/program, 

pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan di bidang Sosial kegiatan Pemberdayaan Sosial Perseorangan, KAT dan 

Kelembagaan, Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial serta 

Kepahlawanan dan Penyuluhan Sosial. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pemberdayaan dan 

kelembagaan sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan strategis pembinaan dan pengendalian 

kegiatan Pemberdayaan Sosial Perseorangan, KAT dan Kelembagaan, Pemberdayaan 

Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial serta Kepahlawanan dan Penyuluhan 

Sosial ; 

2. menyusun bahan pelaksanaan pembinaan, petunjuk teknis dan bimbingan teknis 

kegiatan bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial ; 

3. menyusun bahan dan melaksanakanfasilitas bantuan pemberdayaan sosial bagi 

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna (KT) dan Wahana 

Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) ; 

4. menyusun bahan pelaksanaan bimbingan teknis usaha-usaha kesejahteraan sosial dan 

memfasilitas bantuan untuk Orsos/LKS ; 

5. menyusun bahan pelaksanaan akreditas bagi Organisasi Sosial/Lembaga 

Kesejahteraan Sosial ; 

6. menyusun bahan fasilitas usulan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan usulan Undian Gratis Berhadiah ; 

7. menyusun bahan identifikasi sasaran kegiatan pelayanan administrasi Pemberdayaan 

Orsos, Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dan Kelembagaan Keluarga melalui 

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Dunia Usaha dan Program CSR ; 
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8. menyusun bahan identifikasi sasaran penyuluhan sosial baik peserta maupun lokasi 

penyuluhan ; 

9. menyusun bahan pemeliharaan dan pengawasan Taman Makam Pahlawan Nasional 

Provinsi ; 

10. menyusun bahan pembinaan, pengawasan dan koordinasi kegiatan pembinaan 

kepahlawanan perintis dan kejuangan serta Penyuluhan Sosial ; 

11. menyusun usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA 

kegiatan Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial ; 

12. menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan 

PLLD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial ; 

13. menyusunbahan dan melaksanakan koorsinasi, fasilitasi, mknitoring dan evaluasi ; 

14. mendistribusi tugas dan menilai kinerja bawahan ; 

15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsi. 

 

Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial, membawahi : 

1. Seksi Pemberdayaan Sosial Perseorangan, KAT dan Kelembagaan  

Seksi pemberdayaan sosial perseorangan, KAT dan kelembagaan mempunyai 

tugas penyiapan bahan/materi penyusunan kebijakan, strategis, koordinasi, 

pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi 

dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial kegiatan 

Pemberdayaan Sosial Perseorangan, KAT dan Kelembagaan. 

Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Sosial Perseorangan, KAT dan Kelembagaan 

adalah sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengendalian 

kegiatan Pemberdayaan Sosial Perseorangan, KAT dan Kelembagaan ; 

b. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan Sosial 

Pemberdayaan Sosial Perseorangan, KAT dan Kelembagaan ; 

c. menyiapkan bahan  pengkajian, pemanfaatan pemberian bimbingan teknis dan 

fasilitas bantuan untuk pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan 

Sosial (PSKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial 
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Masyarakat (TKSK), Karang Taruna (KT) dan Wahana Kesejahteraan Sosial 

berbasis Masyarakat (WKSBM) ;  

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian 

kegiatan bimbingan teknis usaha-usaha kesejahteraan sosial dan fasilitas bantuan 

untuk Orsos/LKS ;  

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta pengawasan akreditas 

Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial ; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta pemberdayaan Potensi 

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Provinsi;  

g. menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, Usulan Rencana Kerja, usulan 

RKA/DPA kegiatan Pemberdayaan Sosial Perseorangan, KAT dan Kelembagaan ;  

h. menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, uslan LKPJ, usulan 

LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Pemberdayaan Sosial Perseorangan, 

KAT dan Kelembagaan ;  

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitas, monitoring dan 

evaluasi ; 

j. mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan ; 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsi. 

 

2. Seksi Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan  Sosial 

Seksi Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial mempunyai 

tugas menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, 

peminaan, fasilitas, rencana/program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi 

dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Sosial kegiatan 

Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial. 

Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan 

Sosial adalah sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengendalian 

kegiatan Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial ; 

b. menyiapkan bahan dan memfasilitasi bahan usulan izin pengempulan sumbangan 

lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;  
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c. menyiapkan bahan dan memfasilitasi bahan usulan Undian Gratis Berhadiah ; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi sasaran kegiatan pelayanan 

administrasi Pemberdayaan Orsos, Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dan 

Kelembagaan Keluarga melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 

(LK3), Dunia Usaha dan Program CSR ;  

e. menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, Usulan Rencana Kerja, usulan 

RKA/DPA kegiatan Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan 

Sosial;  

f. menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, 

usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Pemberdayaan Pengelolaan 

Sumber Dana dan Bantuan Sosial ;  

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitas, monitoring dan 

evaluasi ; 

h. mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan ; 

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

bidang tugas dan fungsi. 

 

3. Seksi Kepahlawanan dan Penyuluhan Sosial. 

Seksi Kepahlawanan dan Penyuluhan Sosial mempunyai tugas menyiapkan 

bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, peminaan, fasilitas, 

rencana/program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Sosial kegiatan Kepahlawanan dan 

Penyuluhan Sosial. 

Rincian tugas seksi kepahlawanan dan penyuluhan sosial, adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan penendalian 

kegiatan kepahlawanan dan penyuluhan sosial ; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan Taman 

Makam Pahlawan Nasional Provinsi ;  

c. menyiapkan bahan dan mengidentifikasi sasaran penyuluhan sosial baik peserta 

maupun lokasi penyuluhan ; 
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d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan serta koordinasi 

kegiatan pembinaan kepahlawanan perintis dan kejuangan serta penyuluhan 

sosial; 

e. menyaipkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan 

RKA/DPA kegiatan Kepahlawanan dan Penyuluhan Sosial ; 

f. menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, 

usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Kepahlawanan dan Penyuluhan 

Sosial ;  

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan 

evaluasi ;  

h. mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan ; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsi. 

 

F.  Tupoksi Bidang Rehabilitasi Sosial 

Bidang rehabilitasi sosial mempunyai tugas menyusun bahan/ materi penyusunan 

kebijakan srategis, koordinasi, pembinaan fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, 

pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 

bidang Sosial kegiatan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Korban Penyalahgunaan 

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan 

Korban Perdagangan Orang serta Rehabilitasi Sosial anak dan Lanjut Usia. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang rehabilitasi sosial 

menyelenggarakan fungsi : 

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan strategis pembinaan dan pengendalian 

kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban Penyalahgunaan 

Narkotika, Psikotropika dan Zat Aiktif lainnya, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan 

Korban Perdagangan Orang serta Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia ; 

2. menyusun bahan pelaksanaan pembinaan, petunjuk teknis dan bimbingan teknis 

kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial ; 

3. menyusun bahan pelaksanaan administrasi kegiatan Rehabilitasi Sosial ;  

4. menyusun bahan identifikasi sasaran rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan 

korban penyalahgunaan Napza ;  
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5. menyusun bahan criteria dan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, 

bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak 

kekerasan, Eks tuna susila dan kelompok minoritas/waria serta orang dengan HIV dan 

Aids (ODHA) ; 

6. menyusun bahan criteria dan pelaksanaan rehabilitasi sosial Anak Balita Terlantar, 

Anak Terlantar/anak Jalanan, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Anak 

memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dan Lanjut Usia ;  

7. menyusun usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA 

kegiatan Rehabilitasi Sosial ; 

8. menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan 

PLLD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Rehabilitasi Sosial ; 

9. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi ; 

10. mendistribusi tugas dan menilai kinerja bawahan ; 

11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsi. 

 

Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi : 

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya 

Seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan korban penyalahgunaan 

narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya mempunyai tugas menyiapkan 

bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pembinaan, fasilitas, 

rencana/program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Sosial kegiatan Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat 

Adiktif lainnya. 

Rincian tugas seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, adalah sebagai 

berikut : 

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengendalian 

kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban Penyalahgunaan 

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; 
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b. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi sasaran rehabilitasi sosial 

penyandang disabilitas dan korban penyalahgunaan Napza ; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaa dan petunjuk teknis kegiatan 

rehabiliasi sosial dan korban penyalahgunaan napza; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi kegiatan rehabilitasi sosial 

penyandang disabilitas dan korban penyalahgunaan napza ; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi kegiatan rehabilitasi sosial 

penyandang disabilitas dan korban penyalahgunaan Napza ; 

f. menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan 

RKA/DPA kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan korban 

penyalahgunaan Napza ; 

g. menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, 

usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang 

disabilitas dan korban penyalahgunaan Napza ;  

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan 

evaluasi ;  

i. mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan ; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsi. 

 

2. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang 

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan rencana 

program dan kegiatan, pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang. 

Rincian tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan 

Orang, adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan pengkajian program kerja Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 

dan Korban Perdagangan Orang ; 

b. Menyiapkan bahan penyusunan criteria rehabilitasi  sosial gelandangan, pengemis, 

bekas warga binaan permasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak 
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kekerasan, Eks tuna susila dan kelompok monoritas/Waria serta orang dengan 

HIV dan Aids (ODHA); 

c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan 

Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang ; 

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi kegiatan rehabilitasi sosial tuna 

susila dan korban perdagangan orang ; 

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan adminstrasi kegiatan Rehabilitasi Sosial 

Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang ; 

f. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan 

RKA/DPA kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial  dan Korban Perdagangan 

Orang ; 

g. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, 

usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 

dan Korban Perdagangan Orang ; 

h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitas, monitoring dan 

evaluasi ; 

i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan ; 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsi. 

 

3. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia 

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas menyiapkan 

bahan perumusan kebijakan, penyusunan rencana program dan kegiatan, pembinaan, 

koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan 

Lanjut Usia. 

Rincian tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, adalah sebagai 

berikut : 

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengendalian 

kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia ; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta petunjuk teknis 

pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar 
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/Anak Jalanan, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Anak Memerlukan 

Perlindungan Khusus (AMPK) dan Lanjut Usia ; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi kegiatan  Rehabilitasi Sosial 

Anak dan Lanjut Usia ; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi kegiatan rehabilitasi sosial 

anak dan Lanjut Usia ; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan 

usaha-usaha kesejahteraan Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar/ Anak Jalanan, 

Anak Berhadapan deng Hukum (ABH), Anak Memerlukan Perlindungan Khusus 

(AMPK) dan Lanjut Usia ; 

f. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan 

RKA/DPA kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia ; 

g. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, 

usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak dan 

Lanjut Usia ; 

h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitas, monitoring dan 

evaluasi ; 

i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan ; 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsi. 

 

G. Tupoksi Bidang Penanganan Fakir Miskin 

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyusun bahan/materi 

penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pembinaan, fasilitas, rencana/ program, 

pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan dibidang Sosial kegiatan Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, Penanganan 

Perdesaan dan Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau kecil. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Penanganan Fakir Miskin 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Penanganan Fakir Miskin; 

2. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Penanganan Fakir Miskin ; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanganan Fakir Miskin ; 
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4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Penanganan Fakir Miskin; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas. 

 

Bidang Penanganan Fakir Miskin membawahi: 

1.   Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan 

Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan mempunyai tugas menyiapkan bahan/ 

materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pembinaan, fasilitas, 

rencana/program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Penanganan Fakir Miskin Perkotaan. 

Rincian tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengendalian 

kegiatan Penanganan Fakir Miskin Perkotaan ; 

b. menyiapkan bahan pengelolaan data fakir miskin perkotaan cakupan daerah 

provinsi ;  

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan verifikasi, validasi data fakir 

miskin dan penjajagan lokasi fakir miskin di perkotaan ; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan/pemantapan terhadap 

pendamping kube fakir miskin perkotaan ; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, petunjuk teknis serta 

bimbingan teknis/pemantapan terhadap pelaksanaan penanganan fakir miskin 

perkotaan ; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi kegiatan  Penanganan Fakir 

Miskin Perkotaan ; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi kegiatan Penanganan Fakir 

Miskin Perkotaan ; 

h. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan 

RKA/DPA kegiatan Penanganan Fakir Miskin Perkotaan ; 

i. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, 

usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Penanganan Fakir Miskin 

Perkotaan ; 

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitas, monitoring dan 

evaluasi ; 
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k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan ; 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsi. 

 

2.   Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan 

Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan mempunyai tugas menyiapkan bahan 

/materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pembinaan fasilitasi, 

rencana/program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial kegiatan Penanganan Fakir 

Miskin Perdesaan. 

Rincian tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, adalah sebagai 

berikut: 

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengendalian 

kegiatan Penanganan Fakir Miskin Perdesaan ; 

b. menyiapkan bahan pengelolaan data fakir miskin perdesaan cakupan daerah 

provinsi ;  

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan verifikasi, validasi data fakir 

miskin dan penjajagan lokasi fakir miskin di perdesaan ; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan/pemantapan terhadap 

pendamping kube fakir miskin perdesaan ; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, petunjuk teknis serta 

bimbingan teknis/pemantapan terhadap pelaksanaan penanganan fakir miskin 

perdesaan ; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi kegiatan  Penanganan Fakir 

Miskin Perdesaan ; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi kegiatan Penanganan Fakir 

Miskin Perdesaan ; 

h. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan 

RKA/DPA kegiatan Penanganan Fakir Miskin Perdesaan ; 

i. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, 

usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Penanganan Fakir Miskin 

Perdesaan ; 



 

 

32  

Laporan Tahunan  2018 

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitas, monitoring dan 

evaluasi ; 

k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan ; 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsi. 

 

3.    Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 

Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menyiapkan bahan 

/materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pembinaan fasilitasi, 

rencana/program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial kegiatan Penanganan Fakir 

Miskin Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 

Rincian tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 

adalah sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengendalian 

kegiatan Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan pulau-pulau Kecil ; 

b. menyiapkan bahan pengelolaan data fakir miskin Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ;  

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan/pemantapan terhadap 

pendamping kube fakir miskin pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan verifikasi, validasi data fakir 

miskin dan penjajagan lokasi fakir miskin di pesisir dan pulau-pulau kecil; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, petunjuk teknis serta 

bimbingan teknis/pemantapan terhadap pelaksanaan penanganan fakir miskin 

pesisir dan pulau-pulau kecil ; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi kegiatan identifikasi sasaran 

dan penjajagan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil ; 

g. menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan 

RKA/DPA kegiatan Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan pulau-pulau kecil; 

h. menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, 

usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Penanganan Fakir Miskin 

Pesisir dan pulau-pulau kecil ; 
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i. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitas, monitoring dan 

evaluasi ; 

j. mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan ; 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsi. 

 

H.  Tupoksi Kepala UPTD 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada 

di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat 

sebanyak 8 (delapan) UPTD dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai 

berikut: 

1. Balai Sosial Asuhan Anak “Generasi Harapan” Mataram. 

Kepala Balai Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan Mataram mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dibidang sosial meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, bakat dan kemampuan serta 

keterampilan bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu yang kurang mampu dan terlantar 

agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.  

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Balai Sosial Asuhan Anak “Generasi 

Harapan” Mataram menjalankan fungsi : 

a. penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi ; 

b. pengkajian dan analisis teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial ; 

c. pengujian dan penerapan pelayanan dan rehabilitasi sosial ; 

d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis pelayanan rehabilitasi sosial ; 

e. pelaksanaan tahapan pekerja sosial berupa observasi, identifikasi, pengungkpaan 

masalah, pemahaman masalah, penetapan masalah dan pemecahan masalah; 

f. pelaksanaan penjangkauan awal, sosialisasi, seleksi, motivasi, home visit, 

resosialiasi, rujukan dan pembinaan lanjut ;  

g. pengasramaan dan perawatan serta pelayanan kesejahteraan sosial berbasis 

keluarga dan masyarakat ; 
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h. pembinaan dan bimbingan fisik, mental, spiritual, sosial, dan keterampilan kerja/ 

usaha ; 

i. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan ; 

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program ; 

k. pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektoratau sistem sumber ; 

l. pembinaan dan bimbingan temporary shelter (jangka pendek) dan protection 

home (jangka panjang) bagi pelayanan perlindungan khusus ; 

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.  

 

Kepala Balai Sosial Asuhan Anak “Generasi Harapan” Mataram 

membawahi : 

a.  Sub Bagian Tata Usaha 

Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Sosial Asuhan Anak “Generasi Harapan” 

Mataram mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan 

administrasi ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, administrasi surat 

menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan dokumentasi. 

Adapun rincian tugas Sub bagian Tata Usaha pada Balai Sosial Asuhan Anak 

“Generasi Harapan” Mataram sebagai berikut : 

1) menyiapkan penyusunan kebijakan, dan perencanaan program kerja dan 

kegiatan ketatausahaan ; 

2) penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan 

kantor ; 

3) menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan ketatausahaan 

berdasarkan prioritas RPJMD Renstra ; 

4) menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, meliputi : 

a) Pengadaan ATK Pakai Habis dan ATK Tidak Habis Pakai 

b) Bahan Pengelolaan surat menyurat 

c) Bahan penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis 

kantor serta memelihara perlengkapan. 

5) Menyelenggarakan pelayanan aadministrasi umum, pengelolaan barang atau 

asset, pengelolaan kearsipan, data dan informasi secara sistematis ; 

6) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi : 
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a) Pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kopetensi, 

pembinaan disiplin 

b) Bahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun dan mutasi 

c) Penyiapan dan pengurusan administrasi cuti. 

7) Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan: kenaikan gaji berkala, 

perjalanan dinas, keuangan dan lainnya ; 

8) Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan mengolah data untuk :  

a) Bahan penyusunan analisa data dan informasi serta evaluasi program 

b) Bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan 

kegiatan 

c) Bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara 

bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan 

9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan. 

 

b.  Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penyaluran 

Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penyaluran pada Balai Sosial 

Asuhan Anak “Generasi Harapan” Mataram mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan program, perumusan teknis operasional, koordinasi, 

fasilitas teknis pelayanan kesejahteraan dan penyaluran anak yatim, piatu, yatim 

piatu dan anak terlantar. Adapun rincian tugas Seksi Pelayanan Kesejahteraan 

Sosial dan Penyaluran pada Balai Sosial Asuhan Anak “Generasi Harapan” 

Mataram sebagai berikut : 

1) menyusun rencana kerja tahunan pada Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan 

Sosial dan Penyaluran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

petunjuk untuk bahan pedoman kerja ; 

2) membuat konsep Standar Operating Prosedur (SOP) Seksi Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial dan Penyaluran ; 

3) membuat konsep rencana kerja dan anggaran (RKA) pada seksi Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial dan Penyaluran ; 

4) membagi tugas kepada bawahan dengan membuat disposisi agar bawahan 

memahami tugas dan tanggungjawabnya ; 



 

 

36  

Laporan Tahunan  2018 

5) member petunjuk kerja dan arahan kepada bawahan tentang tupoksi untuk 

menghindari kesaahan-kesalahan dalam pelaksanaan tugas ; 

6) mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar pekerjaan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku ; 

7) menilai hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerjanya dengan mencatat 

dalam buku harian pegawai sebagai bahan pembuatan SKP setiap akhir tahun; 

8) mempelajari petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan bidang tugas pokok sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ; 

9) menyiapkan bahan konsep juklak dan juknis penyantunan bagi anak asuh 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai penentu 

kebijakan atasan ; 

10) menyiapkan bahan konsep konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja atau 

instansi terkait dengan bidang tugas berdasarkan data dan petunjuk untuk 

kelancaran dan pelaksanaan tugas ; 

11) menyiapkan bahan kegiatan penjangkauan awal dan sosialisasi sesuai dengan 

petunjuk dan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; 

12) menyiapkan bahan kegiatan seleksi sesuai dengna petunjuk dan peraturan 

untuk melancarkan pelaksanaan tugas ; 

13) menyiapkan bahan kegiatan identifikasi dan registrasi sesuai dengan petunjuk 

dan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; 

14) menyiapkan bahan pelayanan, permakanan, pengasramaan dan pelayanan 

kesehatan sesuai dengan petunjuk dan peraturan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas ; 

15) menyiapkan bahan resosialisasi anak asuh sesuai dengan petunjuk dan 

peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; 

16) menyiapkan bahan kegiatan rujukan sesuai dengan petunjuk dan peraturan 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; 

17) menyiapkan bahan penyaluran anak asuh sesuai dengan petunjuk dan 

peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; 

18) menyiapkan bahan terminasi anak asuh sesuai dengan petunjuk dan 

peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; 
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19) menyiapkan bahan pelayanan kesejahteraan sosial berbasis keluarga dan 

masyarakat bagi anak asuh sesuai dengan petunjuk dan peraturan untuk 

kelancaran  pelaksanaan tugas ; 

20) menyiapkan bahan kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan petunjuk dan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; 

21) membuat telaahan tentang pertimbangan pelaksanaan tugas kepada atasan 

sesuai dengan kondisi, kendala, tantangan dan harapan sebagai bahan 

penentu kebijakan atasan ; 

22) menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai per triwulan 

kepada atasan ; 

23) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan penentu 

kebijakan atasan ; 

24) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

c.  Seksi Bimbingan, Pendidikan dan Keterampilan 

Seksi Bimbingan, Pendidikan dan Keterampilan pada Balai Sosial Asuhan 

Anak “Generasi Harapan” Mataram mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penyusunan program, teknis operasional, koordinasi, fasilitas pelayanan, 

bimbingan teknis usaha kesejahteraan sosial anak yatim, piatu dan yatim piatu 

yang kurang mampu dan anak terlantar. Adapun rincian tugas Seksi Bimbingan, 

Pendidikan dan Keterampilan pada Balai Sosial Asuhan Anak “Generasi Harapan” 

Mataram sebagai berikut : 

1) mempelajari peraturan perundang-undangan (Perpu PP dan Perda, Pergub) 

sebagai bahan acuan pedoman kerja ; 

2) mengelola, mengkoordinir pekerjaan yang ada di Seksi Bimbingan, Pendidikan 

dan Keterampilan ; 

3) memberikan petunjuk dan arahan pada bawahan ; 

4) membagi tugas dan pekerjaan pada bawahan ; 

5) mengajukan permintaan biaya atau dana melalui Kasubag Program TU sesuai 

program kegiatan yang ada di Seksi Bimbingan ; 

6) menyiapkan uang untuk biaya ATK, bahan praktik, LKS, transport les, 

transportasi sekolah, uang saku anak asuh ; 
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7) menyiapkan instruktur-instruktur les dan bimbingan ; 

8) melakukan pengawasan dan monitoring terhadap bimbingan dengan 

keterampilan anak asuh ; 

9) menyiapkan bahan kebutuhan pendidikan, bimbingan sosial, bimbingan fisik, 

mental dan spiritual ; 

10) menyiapkan bahan untuk sarana dan prasarana, pendidikan bimbingan dan 

keterampilan anak asuh ; 

11) menyiapkan bahan kebutuhan rehabilitasi sosial anak asuh ; 

12) menyiapkan vahan monitoring sekolah, home visit dengan bimbingan lanjut 

anak asuh dengan bimbingan ; 

13) menyiapkan vahan kerja sama dengan lintas sector ; 

14) menyiapkan vahan observasi, identifikasi, pengungkapan masalah, 

pemahaman masalah, penetapan masalah dan pemecahan masalah ; 

15) menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan secara pertriwulan kepada atasan ; 

16) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

 

2. Balai Sosial Karya Wanita “Mirah Adi” Mataram. 

Kepala Balai Sosial Karya Wanita “Mirah Adi” Mataram mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dibidang Rehabilitasi Sosial meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, mengubah sikap 

dan tingkah laku, pelatihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi 

Wanita Tuna Susila, Wanita Rawan Tindak Asusila, Korban Tindak Kekerasan, Wanita 

Korban Trafficking dan Orang dengan HIV atau AIDS (ODHA) agar mamou berperan 

aktif dalam kehidupan bermasyarakat. 

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Balai Sosial Karya Wanita ”Mirah 

Adi” Mataram menjalankan fungsi : 

1) penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial; 

2) pengkajian dan analisis teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial; 

3) pengujian dan penerapan pelayanan dan rehabilitasi sosial; 

4) pelaksanaan kebijaksanaan teknis pelayanan rehabilitasi sosial; 
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5) pelaksanaan tahapan intervensi pekerjaan sosial berupa observasi, identifikasi, 

pengungkapan masalah, pemahaman masalah, penetapan masalah, pemecahan 

masalah ; 

6) pelaksanaan penjangkauan awal, sosialisasi, seleksi, motivasi, home visit, 

resosialisasi, rujukan dan pembinaan lanjut ; 

7) pengasramaan dan perawatan serta pelayanan kesejahteraan sosial berbasis 

keluarga dan masyarakat ; 

8) pembinaan dan bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan kerja/ usaha; 

9) penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan ; 

10) pelaksanaan monitoring dan evaluasi program ; 

11) pelaksanaan koordinasi dengan lintas sector atau sistem sumber ; 

12) perlindungan dan advokasi sosial berupa pembinaan dan bimbngan temporary 

shelter (jangka pendek) dan protection home (jangka panjang) bagi pelayanan 

perlindungan khusus ; 

13) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Kepala Balai Sosial Karya Wanita “Mirah Adi” Mataram membawahi : 

a. Sub Bagian Tata Usaha 

Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Sosial Karya Wanita “Mirah Adi” Mataram 

mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi 

ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, administrasi surat menyurat, 

kearsipan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan dokumentasi. Adapun rincian 

tugas Sub bagian Tata Usaha pada Balai Sosial Karya Wanita “Mirah Adi” Mataram 

sebagai berikut : 

1) menyiapkan penyusunan kebijakan, dan perencanaan program kerja dan 

kegiatan ketatausahaan ; 

2) penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan 

kantor ; 

3) menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan ketatausahaan 

berdasarkan prioritas RPJMD Renstra ; 

4) menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, meliputi : 

a) Pengadaan ATK Pakai Habis dan ATK Tidak Habis Pakai 
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b) Bahan Pengelolaan surat menyurat 

c) Bahan penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis 

kantor serta memelihara perlengkapan. 

5) Menyelenggarakan pelayanan aadministrasi umum, pengelolaan barang atau 

asset, pengelolaan kearsipan, data dan informasi secara sistematis ; 

6) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi : 

a) Pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kopetensi, 

pembinaan disiplin 

b) Bahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun dan mutasi 

c) Penyiapan dan pengurusan administrasi cuti. 

7) Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan: kenaikan gaji berkala, 

perjalanan dinas, keuangan dan lainnya ; 

8) Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan mengolah data untuk :  

d) Bahan penyusunan analisa data dan informasi serta evaluasi program 

e) Bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan 

kegiatan 

f) Bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara 

bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan 

9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan 

 

b. Seksi Perlindungan dan Penyantunan 

Seksi Perlindungan dan Penyantunan pada Balai Sosial Karya Wanita “Mirah 

Adi” Mataram mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan 

program, perumusan teknis operasional, koordinasi, fasilitas teknis perlindungan 

dan penyantunan Wanita Tuna Susila, Wanita Rawan Tindak Asusila, Korban 

Tindak Kekerasan, Wanita Korban Trafficking dan Orang dengan HIV atau AIDS 

(ODHA). Adapun rincian tugas Seksi Perlindungan dan Penyantunan pada Balai 

Sosial Karya Wanita “Mirah Adi” Mataram sebagai berikut : 

1) menyusun rencana kerja tahunan pada Seksi Perlindungan dan Penyantunan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk untuk bahan 

pedoman kerja ; 
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2) membuat konsep Standar Operating Prosedur (SOP) Seksi Perlindungan dan 

Penyantunan ; 

3) membuat konsep rencana kerja dan anggaran (RKA) pada seksi Perlindungan 

dan Penyantunan ; 

4) membagi tugas kepada bawahan dengan membuat disposisi agar bawahan 

memahami tugas dan tanggungjawabnya ; 

5) member petunjuk kerja dan arahan kepada bawahan tentang tupoksi untuk 

menghindari kesaahan-kesalahan dalam pelaksanaan tugas ; 

6) mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar pekerjaan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku ; 

7) menilai hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerjanya dengan mencatat 

dalam buku harian pegawai sebagai bahan pembuatan SKP setiap akhir 

tahun; 

8) mempelajari petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan bidang tugas pokok sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ; 

9) menyiapkan bahan konsep juklak dan juknis penyantunan bagi anak asuh 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai penentu 

kebijakan atasan ; 

10) menyiapkan bahan konsep konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja atau 

instansi terkait dengan bidang tugas berdasarkan data dan petunjuk untuk 

kelancaran dan pelaksanaan tugas ; 

11) menyiapkan bahan kegiatan penjangkauan awal dan sosialisasi sesuai dengan 

petunjuk dan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; 

12) menyiapkan bahan kegiatan seleksi sesuai dengna petunjuk dan peraturan 

untuk melancarkan pelaksanaan tugas ; 

13) menyiapkan bahan kegiatan identifikasi dan registrasi sesuai dengan 

petunjuk dan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; 

14) menyiapkan bahan pelayanan, permakanan, pengasramaan dan pelayanan 

kesehatan sesuai dengan petunjuk dan peraturan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas ; 

15) menyiapkan bahan resosialisasi sesuai dengan petunjuk dan peraturan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas ; 
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16) menyiapkan bahan kegiatan rujukan sesuai dengan petunjuk dan peraturan 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; 

17) menyiapkan bahan penyaluran sesuai dengan petunjuk dan peraturan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas ; 

18) menyiapkan bahan terminasi sesuai dengan petunjuk dan peraturan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas ; 

19) menyiapkan bahan kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan petunjuk dan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; 

20) membuat telaahan tentang pertimbangan pelaksanaan tugas kepada atasan 

sesuai dengan kondisi, kendala, tantangan dan harapan sebagai bahan 

penentu kebijakan atasan ; 

21) menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai per triwulan 

kepada atasan ; 

22) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan penentu 

kebijakan atasan ; 

23) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

c. Seksi Bimbingan dan Advokasi Sosial 

Seksi Bimbingan dan Advokasi Sosial pada Balai Sosial Karya Wanita ”Mirah 

Adi” Mataram mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan 

program, perumusan teknis operasional, koordinasi, fasilitas pelayanan, 

bimbingan teknis dan advokasi usaha kesejahteraan sosial Wanita Tuna Susila, 

Wanita Rawan Tindak Asusila, Korban Tindak Kekerasan, Wanita Korban 

Trafficking dan Orang dengan HIV atau AIDS (ODHA). Adapun rincian tugas Seksi 

Bimbingan dan Advokasi Sosial pada Balai Sosial Karya Wanita “Mirah Adi” 

Mataram sebagai berikut : 

1) Mempelajari peraturan perundang-undangan (Perpu PP dan Perda, Pergub) 

sebagai bahan acuan pedoman kerja ; 

2) Mengelola, mengkoordinir pekerjaan yang ada di Seksi Bimbingan dan 

Advokasi ; 

3) Memberikan petunjuk dan arahan pada bawahan ; 

4) Membagi tugas dan pekerjaan pada bawahan ; 
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5) Meyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan secara triwulan dan semester kepada 

atasan ; 

6) Mengajukan SPJ untuk biaya operasional bimbingan dan advokasi sosial 

7) Menyiapkan instruktur bimbingan sosial dan keterampilan ; 

8) Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap bimbingan sosial dan 

keterampilan kelayan ; 

9) Menyiapkan bahan kebutuhan bimbingan sosial  dan bimbingan keterampilan ; 

10) Menyiapkan vahan kebutuhan rehabilitasi sosial kelayan ; 

11) Menyiapkan vahan monitoring, home visit dan bimbingan lanjut kelayan  

12) Menyiapkan vahan kerjasama dengan lintas sector ; 

13) Menyiapkan vahan observasi, identifikasi, pengungkapan masalah, 

pemahaman masalah, penetapan masalah, dan pemecahan masalah ; 

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

 

3. Balai Sosial Lanjut Usia “Mandalika” Mataram. 

Kepala Balai Sosial Lanjut Usia “Mandalika” Mataram mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dibidang pelayanan dan perawatan jasmani dan rohani kepada orang lanjut usia yang 

terlantar agar para lanjut usia dapat hidup secara wajar. 

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Balai Sosial Lanjut Usia 

“Mandalika” Mataram menjalankan fungsi : 

a. penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial; 

b. pengkajian dan analisis teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial; 

c. pengujian dan penerapan pelayanan dan rehabilitasi sosial; 

d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis pelayanan rehabilitasi sosial; 

e. pelaksanaan tahapan pekerjaan sosial berupa observasi, identifikasi, 

pengungkapan masalah, pemahaman masalah, penetapan masalah, pemecahan 

masalah ; 

f. pelaksanaan penjangkauan awal, sosialisasi, seleksi, motivasi, home visit, 

resosialisasi, rujukan dan pembinaan lanjut ; 

g. pengasramaan dan perawatan serta pelayanan kesejahteraan sosial berbasis 

keluarga dan masyarakat ; 
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h. pembinaan dan bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan kerja/ usaha; 

i. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan ; 

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program ; 

k. pelaksanaan koordinasi dengan lintas sector atau sistem sumber ; 

l. perlindungan dan advokasi sosial berupa pembinaan dan bimbngan temporary 

shelter (jangka pendek) dan protection home (jangka panjang) bagi pelayanan 

perlindungan khusus ; 

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Kepala Balai Sosial Lanjut Usia “Mandalika” Mataram membawahi : 

a. Sub Bagian Tata Usaha 

Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Sosial Lanjut Usia “Mandalika” Mataram 

mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi 

ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, administrasi surat menyurat, 

kearsipan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan dokumentasi. Adapun rincian 

tugas Sub bagian Tata Usaha pada Balai Sosial Lanjut Usia “Mandalika” Mataram 

sebagai berikut : 

1) menyiapkan penyusunan kebijakan, dan perencanaan program kerja dan 

kegiatan ketatausahaan ; 

2) penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan 

kantor ; 

3) menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan ketatausahaan 

berdasarkan prioritas RPJMD Renstra ; 

4) menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, meliputi : 

a) Pengadaan ATK Pakai Habis dan ATK Tidak Habis Pakai 

b) Bahan Pengelolaan surat menyurat 

c) Bahan penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis 

kantor serta memelihara perlengkapan. 

5) Menyelenggarakan pelayanan aadministrasi umum, pengelolaan barang atau 

asset, pengelolaan kearsipan, data dan informasi secara sistematis ; 

6) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi : 
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a) Pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kopetensi, 

pembinaan disiplin 

b) Bahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun dan mutasi 

c) Penyiapan dan pengurusan administrasi cuti. 

7) Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan: kenaikan gaji berkala, 

perjalanan dinas, keuangan dan lainnya ; 

8) Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan mengolah data untuk :  

a) Bahan penyusunan analisa data dan informasi serta evaluasi program 

b) Bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan 

kegiatan 

c) Bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara 

bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan 

9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan. 

 

b. Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan 

Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan pada Balai Sosial Lanjut Usia 

“Mandalika” Mataram mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan 

program, perumusan teknis operasional, koordinasi, fasilitas pelayanan, 

bimbingan teknis usaha-usaha pelayanan dan perawatan jasmani dan rohani 

kepada orang lanjut usia yang terlantar agar para lanjut usia dapat hidup secara 

wajar. Adapun rincian tugas Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan pada Balai 

Sosial Lanjut Usia “Mandalika” Mataram sebagai berikut : 

1) menyusun rencana kerja tahunan pada Seksi Bimbingan Sosial dan 

Keterampilan sesuai data dan ketentuan atau petunjuk untuk melaksanakan 

tugas ; 

2) membagi tugas kepada bawahan dengan membuat disposisi agar bawahan 

memahami tugas dan tanggungjawabnya ; 

3) member petunjuk kerja dan arahan kepada bawahan tentang tupoksi untuk 

menghindari kesaahan-kesalahan dalam hal penyelesaian pekerjaan ; 

4) mengawasi pelaksanaan tugas bawahan secara langsung atau tidak langsung 

untuk mengetahui pekerjaan yang sudah, sedang dan belum dilaksanakan serta 

mengetahui hambatan yang timbul ; 
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5) memeriksa dan meneliti hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerjanya 

untuk bahan pembuatan SKP ; 

6) membuat program pelayanan berdasarkan Case Conference ; 

7) membuat jadual pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbinginan ; 

8) menyediakan bahan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan ; 

9) melaksanakan kunjungan motivasi atau pembinaan keluarga kelayan ; 

10) mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas serta 

mencari alternative berdasarkan data dan petunjuk untuk bahan penentuan 

kebijakan atasan ; 

11) membuat laporan secara berkala tentang hasil kerja sesuai dengan data dan 

ketentuan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

12) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

c. Seksi Penyantunan dan Penyaluran 

Seksi Penyantunan dan Penyaluran pada Balai Sosial Lanjut Usia 

“Mandalika” Mataram mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan 

program, perumusan teknis operasional, koordinasi, fasilitas teknis usaha-usaha 

penyantunan dan penyaluran kepada orang lanjut usia yang terlantar agar para 

lanjut usia dapat hidup secara wajar. Adapun rincian tugas Seksi Penyantunan dan 

Penyaluran pada Balai Sosial Lanjut Usia “Mandalika” Mataram sebagai berikut : 

1) Menyusun rencana kerja tahunan pada Seksi Penyantunan dan Penyaluran 

sesuai data dan ketentuan atau petunjuk untuk melaksanakan tugas ; 

2) membagi tugas kepada bawahan dengan membuat disposisi agar bawahan 

memahami tugas dan tanggungjawabnya ; 

3) member petunjuk kerja dan arahan kepada bawahan tentang tupoksi untuk 

menghindari kesaahan-kesalahan dalam hal penyelesaian pekerjaan ; 

4) mengawasi pelaksanaan tugas bawahan secara langsung atau tidak langsung 

untuk mengetahui pekerjaan yang sudah, sedang dan belum dilaksanakan serta 

mengetahui hambatan yang timbul ; 

5) memeriksa dan meneliti hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerjanya 

untuk bahan pembuatan SKP ; 
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6) menyiapkan bahan konsep pelaksanaan penerimaan dan penyaluran kelayan 

sesuai dengan ketentuan untuk bahan penentuan kebijakan pimpinan ; 

7) menyiapkan bahan petunjuk teknis penyantunan dan penyaluran berdasarkan 

data dan ketentuan perundang-undangan ; 

8) menyediakan bahan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyantunan dan 

penyaluran ; 

9) mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas serta 

mencari alternative berdasarkan data dan petunjuk untuk bahan penentuan 

kebijakan atasan ; 

10) membuat laporan secara berkala tentang hasil kerja sesuai dengan data dan 

ketentuan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

11) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

4. Balai Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri” Bengkel. 

Kepala Balai Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri” Bengkel mempunyai tugas 

memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan tugas Balai 

Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri” Bengkel sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 

oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat serta ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Balai Sosial Bina Remaja ”Karya 

Mandiri” Bengkel menjalankan fungsi : 

a. penyusunan rencana rehabilitasi dan pemberdayaan sosial meliputi anak terlantar 

dan remaja rentan permasalahan sosial ; 

b. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis rehabilitasi dan pemberdayaan 

sosial anak terlantar dan remaja rentan permasalahan sosial;  

c. penyelenggaraan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial anak terlantar dan remaja 

rentan permalsahan sosial dalam bentuk pelayanan di dalam balai, penjangkauan 

komunitas dan pelayanan harian ; 

d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan masalah kesejahteraan sosial anak 

terlantar dan remaja rentan permasalahan sosial ; 

e. penyelenggaraan prototype balai rehabilitasi dan pemberdayaan sosial anak 

terlantar dan remaja rentan permasalahan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat ; 
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f. penyelenggaraan fungsi sosialisasi, konsultasi dan koordinasi ; 

g. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi ; 

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Kepala Balai Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri” Bengkel membawahi: 

a. Sub Bagian Tata Usaha 

Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri” 

Bengkel mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan 

administrasi ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, administrasi surat 

menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan dokumentasi. 

Adapun rincian tugas Sub bagian Tata Usaha Balai Sosial Bina Remaja “Karya 

Mandiri” Bengkel sebagai berikut : 

1) menyiapkan penyusunan kebijakan, dan perencanaan program kerja dan 

kegiatan ketatausahaan ; 

2) penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan 

kantor ; 

3) menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan ketatausahaan 

berdasarkan prioritas RPJMD Renstra ; 

4) menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, meliputi : 

a) Pengadaan ATK Pakai Habis dan ATK Tidak Habis Pakai 

b) Bahan Pengelolaan surat menyurat 

c) Bahan penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis 

kantor serta memelihara perlengkapan. 

5) Menyelenggarakan pelayanan aadministrasi umum, pengelolaan barang atau 

asset, pengelolaan kearsipan, data dan informasi secara sistematis ; 

6) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi : 

a) Pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kopetensi, 

pembinaan disiplin 

b) Bahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun dan mutasi 

c) Penyiapan dan pengurusan administrasi cuti. 

7) Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan: kenaikan gaji berkala, 

perjalanan dinas, keuangan dan lainnya ; 
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8) Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan mengolah data untuk :  

a) Bahan penyusunan analisa data dan informasi serta evaluasi program 

b) Bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan 

kegiatan 

c) Bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara 

bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan 

9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan. 

 

b. Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial 

Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial pada Balai Sosial Bina Remaja 

“Karya Mandiri” Bengkel mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan 

peralatan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dibidang 

rehabilitasi dan pemberdayaan sosial anak terlantar dan remaja rentan 

permasalahan sosial di lingkup Balai Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri” Bengkel. 

Adapun rincian tugas Seksi Rehabilitasi dan Pembedayaan Sosial pada Balai Sosial 

Bina Remaja “Karya Mandiri” Bengkel sebagai berikut: 

1) menyiapkan rencana kerja tahunan sebagai pedoman kerja Seksi Rehabilitasi 

dan Pemberdayaan Sosial dalam bentuk pelayanan di dalam balai, 

penjangkauan komunitas dan pelayanan harian ; 

2) menyiapkkan konsep panduan materi bimbingan fisik, sosial, mental, spiritual, 

keterampilan dan kegiatan kewirausahaan ; 

3) menyiapkan konsep surat keputusan penunjukkan instruktur bimbingan fisik, 

sosial, mental, spiritual, keterampilan dan kegiatan kewirausahaan; 

4) menyiapkan konsep akad kerjasama dalam kegiatan bimbingan fisik, sosial, 

mental, spiritual, keterampilan dan kegiatan kewirausahaan yang melibatkan 

pihak ketiga ; 

5) menyiapkan konsep jadual bimbingan fisik, sosial, mental, spiritual, 

keterampilan dan kegiatan kewirausahaan ; 

6) menyiapkan konsep kegiatan Praktek Belajar Kerja (PBK) yang meliputi 

pedoman PBK, pencarian tempat PBK, penemparan penerima manfaat pada 

tempat usaha dan penarikan dari tempat PBK ; 

7) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi ; 
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8) menyusun laporan triwulan, semester dan tahunan Seksi Rehabilitasi dan 

Pemberdayaan Sosial ; 

9) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

c. Seksi Penyantunan  

Seksi Penyantunan pada Balai Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri” Bengkel 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan peralatan yang dibutuhkan 

untuk pelaksanaan kegiatan penyantunan bagi anak terlantar dan remaja rentan 

permasalahan sosial di lingkup Balai Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri” Bengkel. 

Adapun rincian tugas Seksi Penyantunan pada Balai Sosial Bina Remaja “Karya 

Mandiri” Bengkel sebagai berikut : 

1) menyusun rencana kerja tahunan pada Seksi Penyantunan sebagai pedoman 

kerja ; 

2) menyiapkan konsep kegiatan identifikasi dan seleksi calon penerima manfaat ; 

3) melaksanakan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten / Kota se Provinsi 

Nusa Tenggara Barat mengenai anak terlantar dan remaja rentan 

permasalahan sosial ; 

4) menyiapkan konsep kegiatan registrasi, penerimaan, dan orientasi calon 

penerima manfaat ; 

5) menyiapkan konsep kegiatan penempatan penerima manfaat pada program 

pelayanan dalam bentuk pelayanan dalam balai, penjangkauan komunitas atau 

pelayanan harian ; 

6) menyusun konsep pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar yang 

meliputi permakanan, pengadaan pakaian, sepatu, tas sekolah, dan daily living; 

7) menyusun konsep pemberian palayanan kesehatan dasar ; 

8) menyusun konsep pemulangan atau terminasi bagi anak terlantar dan remaja 

rentan permasalahan sosial yang menerima pelayanan dalam balai ; 

9) menyusun konsep pelaksanaan kegiatan home visit dan pembinaan lanjut ; 

10) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi ; 

11) menyusun laporan triwulan, semester dan tahunan seksi penyantunan ; 

12) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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5. Balai Sosial Bina Laras “Mutmainnah” Selebung-Lombok Tengah 

Kepala Balai Sosial Bina Laras “Mutmainnah” Selebung-Lombok Tengah 

mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan 

pelaksanaan tugas Balai Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri” Bengkel sesuai dengan 

kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat serta 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Balai Sosial Bina Laras 

”Mutmainnah” Selebung-Lombok Tengah menjalankan fungsi : 

a. penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial; 

b. pengkajian dan analisis teknis pelayanan rehabilitasi sosial ; 

c. pengujian dan penerapan pelayanan dan rehabilitasi sosial ; 

d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis pelayanan rehabilitasi sosial ; 

e. pelaksanaan penjangkauan calon kelayan gelandangan pengemis dan bekas 

psikotik ; 

f. pelaksanaan motivasi, observasi, identifikasi dan penerimaan calon kelayan; 

g. pelaksanaan konsultasi, pengungkapan dan pemahaman masalah; 

h. penampungan, pengasramaan dan perawatan; 

i. pembinaan dan bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan kerja/ usaha; 

j. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan ; 

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 

 

Kepala Balai Sosial Bina Laras ”Mutmainnah” Selebung-Lombok Tengah 

membawahi : 

a. Sub Bagian Tata Usaha 

Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Sosial Bina Laras ”Mutmainnah” 

Selebung-Lombok Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan 

pelayanan publik dan administrasi ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, 

administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan 

dokumentasi. Adapun rincian tugas Sub bagian Tata Usaha Balai Sosial Bina 

Laras ”Mutmainnah” Selebung-Lombok Tengah sebagai berikut : 

1) menyiapkan penyusunan kebijakan, dan perencanaan program kerja dan 

kegiatan ketatausahaan ; 
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2) penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan 

kantor ; 

3) menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan ketatausahaan 

berdasarkan prioritas RPJMD Renstra ; 

4) menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, meliputi : 

a) Pengadaan ATK Pakai Habis dan ATK Tidak Habis Pakai 

b) Bahan Pengelolaan surat menyurat 

c) Bahan penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat 

tulis kantor serta memelihara perlengkapan. 

5) Menyelenggarakan pelayanan aadministrasi umum, pengelolaan barang atau 

asset, pengelolaan kearsipan, data dan informasi secara sistematis; 

6) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi : 

a) Pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kopetensi, 

pembinaan disiplin 

b) Bahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun dan mutasi 

c) Penyiapan dan pengurusan administrasi cuti. 

7) Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan: kenaikan gaji berkala, 

perjalanan dinas, keuangan dan lainnya ; 

8) Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan mengolah data untuk :  

a) Bahan penyusunan analisa data dan informasi serta evaluasi program 

b) Bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan 

kegiatan 

c) Bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara 

bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan 

9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan. 

 

b. Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan 

Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan pada Balai Sosial Bina Laras 

”Mutmainnah” Selebung-Lombok Tengah mempunyai tugas memberikan 

pelayanan bimbingan teknis usaha-usaha rehabilitasi sosial yang meliputi 

pembinaan fisik, mental, sosial, mengubah sikap dan tingkah laku, pelatihan 

keterampilan dan rasionalisasi serta pembinaan lanjut bagi para penyandang 
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cacat mental bekas psikotik dan gelandangan pengemis bekas psikotik. Adapun 

rincian tugas Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan pada Balai Sosial Bina 

Laras ”Mutmainnah” Selebung-Lombok Tengah sebagai berikut: 

1) Mempelajari perundang-undangan yang berlaku, pedoman juklak and juknis 

serta kebijakan lembaga dalam tugas Seksi Bimbingan Sosial dan 

Keterampilan ; 

2) menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan bimbingan sosial dan 

keterampilan ; 

3) merumuskan teknis operasional pelaksanaan bimbingan sosial dan 

keterampilan ; 

4) menyusun program-program yang berkaitan dengan bimbingan sosial dan 

keterampilan ; 

5) memfasilitasi kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan dengan cara 

melakukan koordinasi dengan Subbagian Tata Usaha dan Seksi Penyantunan 

dan Penyaluran serta Pekerja Sosial dalam memaksimalkan pelayanan kepada 

kelayan ; 

6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

c. Seksi Penyantunan dan Penyaluran 

Seksi Penyantunan dan Penyaluran pada Balai Sosial Bina Laras 

”Mutmainnah” Selebung-Lombok Tengah mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan program, perumusan teknis operasional, 

koordinasi, fasilitas teknis usaha-usaha penyantunan dan penyaluran bagi para 

penyandang cacat mental bekas psikotik dan gelandangan pengemis bekas 

psikotik. Adapun rincian tugas Seksi Penyantunan dan Penyaluran pada Balai 

Sosial Bina Laras ”Mutmainnah” Selebung-Lombok Tengah sebagai berikut : 

1) menyusun rencana atau program kegiatan penyantunan dan penyaluran; 

2) mengkoordinir dan menyiapkan bahan kebutuhan kelayan ; 

3) mengkoordinir dan menyiapkan bahan penerimaan kelayan ; 

4) mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyaluran kelayan ; 

5) menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan usaha-usaha teknis penyantunan 

dan penyaluran kelayan ; 
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6) mengeloa keuangan dan pertanggungjawaban penyantunan dan penyaluran 

kelayan ; 

7) mengoordinir dan menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan ; 

8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

6. Balai Sosial Bina Karya “Madani” Aikmel-Lombok Timur 

Kepala Balai Sosial Bina Karya “Madani” Aikmel-Lombok Timur mempunyai 

tugas melaksanakan tugas-tugas manajerial dan teknis operasional yang meliputi 

pelayanan dan rehabilitasi. 

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Balai Sosial Bina Karya ”Madani” 

Aikmel-Lombok Timur menjalankan fungsi : 

a. penyusunan rencana tahunan dan lima tahun ; 

b. penyelenggaraan pelayanan dan rehailitasi ; 

c. penyelenggaraan kegiatan administrasi ; 

d. penyelenggaraan pengendalian ; 

e. penyelenggaraan pembinaan ; 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

Kepala Balai Sosial Bina Karya ”Madani” Aikmel-Lombok Timur 

membawahi: 

a. Sub Bagian Tata Usaha 

Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Sosial Bina Karya ”Madani” Aikmel-Lombok 

Timur mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan 

administrasi ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, administrasi surat 

menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan dokumentasi. 

Adapun rincian tugas Sub bagian Tata Usaha Balai Sosial Bina Karya ”Madani” 

Aikmel-Lombok Timur sebagai berikut : 

1) menyiapkan penyusunan kebijakan, dan perencanaan program kerja dan 

kegiatan ketatausahaan ; 

2) penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan 

kantor ; 
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3) menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan ketatausahaan 

berdasarkan prioritas RPJMD Renstra ; 

4) menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, meliputi : 

a) Pengadaan ATK Pakai Habis dan ATK Tidak Habis Pakai 

b) Bahan Pengelolaan surat menyurat 

c) Bahan penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat 

tulis kantor serta memelihara perlengkapan. 

5) menyelenggarakan pelayanan aadministrasi umum, pengelolaan barang atau 

asset, pengelolaan kearsipan, data dan informasi secara sistematis; 

6) menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi : 

a) Pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kopetensi, 

pembinaan disiplin. 

b) Bahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun dan mutasi 

c) Penyiapan dan pengurusan administrasi cuti. 

7) menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan: kenaikan gaji berkala, 

perjalanan dinas, keuangan dan lainnya ; 

8) menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan mengolah data untuk :  

a) Bahan penyusunan analisa data dan informasi serta evaluasi program 

b) Bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan 

kegiatan 

c) Bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara 

bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan 

9) melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan. 

 

b. Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan 

Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan pada Balai Sosial Bina Karya 

”Madani” Aikmel-Lombok Timur mempunyai tugas memberikan pelayanan 

bimbingan sosial dan keterampilan pada kelayan Balai Sosial Bina Karya 

”Madani” Aikmel-Lombok Timur. Adapun rincian tugas Seksi Bimbingan Sosial 

dan Keterampilan pada Balai Sosial Bina Karya ”Madani” Aikmel-Lombok Timur 

sebagai berikut : 

1) menyeleksi kelayan ; 
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2) melaksanakan registrasi ; 

3) melaksanakan koordinasi dengan Seksi penyantunan dan Penyaluran serta 

Kasubbag. Tata Usaha ; 

4) melaksanakan orientasi, pengenalan lingkungan dan Outbond ; 

5) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan instruktur 

bimbingan dan keterampilan ; 

6) membuat SK instruktur pendamping ; 

7) menjadualkan bimbingan mengadakan alat tulis kelayan ; 

8) melaksanakan pelatihan dan bimbingan ; 

9) mengadakan pakaian kerja kelayan ; 

10) mengadakan dan pembayaran honor instruktur dan pendamping ; 

11) membuat sertifikat ; 

12) melaksanakan Praktek Belajar Kerja (PBK) ; 

13) melaksanakan rekreasi ; 

14) membuka atau menutup kegiatan bimbingan pelatihan ; 

15) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

c. Seksi Penyantunan dan Penyaluran 

Seksi Penyantunan dan Penyaluran pada Balai Sosial Bina Karya ”Madani” 

Aikmel-Lombok Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

penyusunan program, perumusan teknis operasional, koordinasi, fasilitas teknis 

usaha-usaha penyantunan dan penyaluran kesejahteraan gelandangan dan 

pengemis. Adapun rincian tugas Seksi Penyantunan dan Penyaluran pada Balai 

Sosial Bina Karya ”Madani” Aikmel-Lombok Timur sebagai berikut : 

1) menyiapkan bahan penyusunan program, perumusan teknis operasional; 

2) mengkoordinasikan, memfasilitasi teknis usaha-usaha penyantunan dan 

penyaluran penyandang masalah kesejahteraan sosial ; 

3) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, 

ketentuan teori, pengetahuan dan potensi, yang berkaitan dengan kepala seksi 

penyantunan dan penyaluran ; 

4) menyusun rencana kegiatan ; 
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5) mengkonsultasikan rencana kegiatan kepada Kepala Balai untuk memperoleh 

pengarahan dan persetujuan ; 

6) melaksanakan koordinasi dengan kepaa Urusan Tata Ushas, para pejabat 

structural dan fungsional ; 

7) menyiapkan formulir, mengisi dan menghimpun data bagi kelayan mulai dari 

pendekatan awal sampai dengan proses bimbingan lanjut ; 

8) menjabarkan arahan teknis operasional yang diberikan oleh Kepala Balai 

anatar lain menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemberian pelayanan dan 

penyantunan bagi kelayan ; 

9) mengadakan dan memberikan tollkit ; 

10) menyampaikan alternative penyelesaian masalah yang timbul berkaitan 

dengan pelaksanaan fungsi seksi penyantunan dan penyaluran ; 

11) membagi tugas kepada staf dilingkungan seksi penyantunan dan penyaluran ; 

12) mengadakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan staf (DPPP); 

13) memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Balai ; 

14) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

7.  Balai  Sosial Perlindungan dan Petirahan Anak “Sasambo Matupa” Selat   

Lombok Barat 

Kepala Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Anak “Sasambo Matupa” Selat 

Lombok Barat mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, 

mengendalikan pelaksanaan tugas Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Anak 

“Sasambo Matupa” Selat-Lombok Barat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh 

Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Balai Sosial Perlindungan dan 

Petirahan Anak “Sasambo Matupa” Selat-Lombok Barat menjalankan fungsi : 

a. pelaksanaan rencana pelayanan kesejahteraan sosial anak melalui rehabilitasi 

sosial dan pengembangan sosial ; 

b. pengkajian dan analisis teknis pelayanan rehabilitasi sosial dan pengembangan 

sosial ; 

c. pengujian dan penerapan pelayanan rehabilitasi sosial dan pengembangan sosial ; 



 

 

58  

Laporan Tahunan  2018 

d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis pelayanan rehabilitasi sosial dan 

pengembangan sosial ; 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Kepala Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Anak ”Sasambo Matupa” 

Selat-Lombok Barat membawahi : 

a. Sub Bagian Tata Usaha 

Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan  Anak 

”Sasambo Matupa” Selat-Lombok Barat mempunyai tugas menyelenggarakan 

kegiatan pelayanan publik dan administrasi ketatausahaan, pelayanan 

administrasi umum, administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, 

perlengkapan kantor dan dokumentasi. Adapun rincian tugas Sub bagian Tata 

Usaha Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Anak ”Sasambo Matupa” Selat-

Lombok Barat sebagai berikut : 

1) menyiapkan penyusunan kebijakan, dan perencanaan program kerja dan 

kegiatan ketatausahaan ; 

2) penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan 

kantor ; 

3) menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan ketatausahaan 

berdasarkan prioritas RPJMD Renstra ; 

4) menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, meliputi : 

a) Pengadaan ATK pakai habis dan ATK tidak habis pakai 

b) Bahan Pengelolaan surat menyurat 

c) Bahan penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat 

tulis kantor serta memelihara perlengkapan. 

5) Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, pengelolaan barang atau 

asset, pengelolaan kearsipan, data dan informasi secara sistematis; 

6) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi : 

a) Pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kopetensi, 

pembinaan disiplin 

b) Bahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun dan mutasi 

c) Penyiapan dan pengurusan administrasi cuti. 
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7) Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan: kenaikan gaji berkala, 

perjalanan dinas, keuangan dan lainnya ; 

8) Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan mengolah data untuk :  

a) Bahan penyusunan analisa data dan informasi serta evaluasi program 

b) Bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan 

kegiatan 

c) Bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara 

bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan 

9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan. 

 

b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial Anak 

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial Anak pada Balai Sosial 

Perlindungan dan Petirahan Anak ”Sasanbo Matupa” Selat-Lombok Barat 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan program, perumusan 

teknis operasional, koordinasi, fasilitasi pelayanan, bimbingan teknis usaha-usaha 

pembinaan kesejahteraan sosial anak yang meliputi pembinaan fisik, mental, 

spiritual, sosial, emosional dan intelegensia serta bimbingan pengembangan 

kemampuan dan pemantapan sikap sosial bagi anak yang mengalami hambatan 

fungsi sosial sesuai statusnya karena menyandang masalah sosial serta 

pelaksanaan penyuluhan sosial anak. 

Adapun rincian tugas Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial Anak pada 

Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Anak ”Sasanbo Matupa” Selat-Lombok 

Barat sebagai berikut : 

1) memberikan petunjuk atau arahan kepada bawahan atau staf tentang tugas 

pokok dan fungsi Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial Anak ; 

2) membagi habis tugas bawahan atau staf, mengawasi dan memberikan 

penilaian pelaksanaan tugas atau DP3 ; 

3) memberikan arahan dan teguran atas pelaksanaan tugas staf atau bawahan ; 

4) mengkoordinir jalannya kegiatan Seksi bimbingan dan penyuluhan sosial 

anak; 

5) membuat program dan laporan bulanan sebagai bahan penyusunan rencana 

kerja berikutnya ; 
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6) melaksanakan petunjuk pimpinan berdasarkan juklak dan juknis Seksi 

Bimbingan dan Penyuluhan Sosial Anak ; 

7) merumuskan teknis operasional pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan 

sosial anak ; 

8) menyusun program-program yang berkaitan dengan Seksi Bimbingan dan 

Penyuluhan Sosial Anak : 

9) memfasilitasi pelayanan bimbingan sosial dan keterampilan dengan cara 

melakukan koordinasi dengan Subbagian Tata Usaha, Seksi Penyantunan dan 

Penyaluran serta Pekerja Sosial selaku petugas yang melaksanakan intervensi 

langsung usaha kesejahteraan sosial anak ; 

10) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

c. Seksi Penyantunan dan Perlindungan Sosial Anak 

Seksi Penyantunan dan Perlindungan Sosial Anak pada Balai Sosial 

Perlindungan dan Petirahan Anak ”Sasambo Matupa” Selat-Lombok Barat 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, perumusan 

teknis operasional, koordinasi, fasilitas teknis usaha-usaha penyantunan dan 

penyaluran bagi anak yang mengalami hambatan fungsi sosial sesuai statusnya 

karena menyandang masalah sosial serta pelaksanaan perlindungan khusus bagi 

anak yang mengalami korban tindak kekerasan perlakuan salah, penelantaran dan 

lain-lain. Adapun rincian tugas Seksi Penyantunan dan Perlindungan Sosial Anak 

pada Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Anak ”Sasambo Matupa” Selat-

Lombok Barat sebagai berikut : 

1) mempelajari dan memahami serta melaksanakan peraturan perundang-

undangan, pedoman, juklak, juknis dan referensi yang berkaitan dengan tugas 

penyantunan dan perlindungan sosial ; 

2) mengkonsultasiokan program seksi kepada Kepala Balai ; 

3) melakukan penanggungjawab pemanggilan, pemulangan, pengasramaan, 

penyediaan obat-obatan, pakaian dan perjalanan dinas bagi petugas motivasi 

dan sosialisasi ; 
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4) melakukan koordinasi dengan Subbagian Tata Usaha, Seksi bimbingan dan 

Penyuluhan Sosial Anak, serta pejabat fungsional dalam rangka proses 

penyantunan dan penyaluran ; 

5) mengarahkan staf pada pelaksanaan tugas-tugas seksi ; 

6) mengkoordinasikan staf dalam rangka pelaksanaan proses pelayanan balai 

(persiapan, pelaksanaan, pelayanan, monitoring dan evaluasi) ; 

7) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, Lembaga 

Pendidikan Tinggi dan Organisasi atau LSM guna peningkatan kualitas 

pelayanan serta mensosialisasikan program ; 

8) melaksanakan administrasi dan rumah tangga seksi ; 

9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

 

8. Balai Sosial Lanjut Usia “Meci Angi” Bima. 

Kepala Balai Sosial Lanjut Usia “Meci Angi” Bima mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dibidang pelayanan dan perawatan jasmani dan rohani kepada orang lanjut usia yang 

terlantar agar para lanjut usia dapat hidup secara wajar. 

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Balai Sosial Lanjut Usia “Meci 

Angi” Bima menjalankan fungsi : 

a. penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial; 

b. pengkajian dan analisis teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial; 

c. pengujian dan penerapan pelayanan rehabilitasi sosial; 

d. pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi 

sosial; 

e. pelaksanaan tahapan pekerja sosial berupa, observasi, identifikasi, pengungkapan 

masalah, pemahaman masalah, penetapan masalah, pemecahan masalah ; 

f. pelaksanaan penjangkauan awal, sosialisasi, seleksi, motivasi, home visit, 

resosialisasi, rujukan dan pembinaan lanjut ; 

g. pengasramaan dan perawatan serta pelayanan kesejahteraan sosial berbasis 

keluarga dan masyarakat ; 

h. pembinaan dan bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan kerja/ usaha; 

i. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan ; 
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j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program ; 

k. pelaksanaan koordinasi dengan lintas sector atau system sumber ; 

l. pembinaan dan bimbingan temporary shelter (jangka pendek) dan protection 

home (jangka panjang) bagi pelayanan perlindungan khusus ; 

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Kepala Balai Sosial Lanjut Usia “Meci Angi” Bima membawahi : 

a. Sub Bagian Tata Usaha 

Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Sosial Lanjut Usia “Meci Angi” Bima 

mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi 

ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, administrasi surat menyurat, 

kearsipan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan dokumentasi. Adapun rincian 

tugas Sub bagian Tata Usaha pada Balai Sosial Lanjut Usia “Meci Angi” Bima 

sebagai berikut : 

1) menyiapkan penyusunan kebijakan, dan perencanaan program kerja dan 

kegiatan ketatausahaan ; 

2) penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan 

kantor ; 

3) menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan ketatausahaan 

berdasarkan prioritas RPJMD Renstra ; 

4) menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, meliputi : 

a) Pengadaan ATK pakai habis dan ATK tidak habis pakai 

b) Bahan Pengelolaan surat menyurat 

c) Bahan penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat 

tulis kantor serta memelihara perlengkapan. 

5) menyelenggarakan pelayanan aadministrasi umum, pengelolaan barang atau 

asset, pengelolaan kearsipan, data dan informasi secara sistematis; 

6) menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi : 

a) Pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kopetensi, 

pembinaan disiplin. 

b) Bahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun dan mutasi 

c) Penyiapan dan pengurusan administrasi cuti. 
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7) menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan: kenaikan gaji berkala, 

perjalanan dinas, keuangan dan lainnya ; 

8) Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan mengolah data untuk :  

a) Bahan penyusunan analisa data dan informasi serta evaluasi program 

b) Bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan 

kegiatan 

c) Bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara 

bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan 

9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan. 

 

b. Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan 

Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan pada Balai Sosial Lanjut Usia 

“Meci Angi” Bima mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan 

program, perumusan teknis operasional, koordinasi, fasilitas pelayanan, 

bimbingan teknis usaha-usaha pelayanan dan perawatan jasmani dan rohani 

kepada orang lanjut usia yang terlantar agar para lanjut usia dapat hidup secara 

wajar. Adapun rincian tugas Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan pada Balai 

Sosial Lanjut Usia “Meci Angi” Bima sebagai berikut : 

1) Menyusun rencana kerja tahunan pada Seksi Bimbingan Sosial dan 

Keterampilan sesuai data dan ketentuan atau petunjuk untuk melaksanakan 

tugas ; 

2) membagi tugas kepada bawahan dengan membuat disposisi agar bawahan 

memahami tugas dan tanggungjawabnya ; 

3) memberikan petunjuk kerja dan arahan kepada bawahan tentang tupoksi 

untuk menghindari kesalahan dalam hal penyelesaian pekerjaan; 

4) mengawasi pelaksanaan tugas bawahan secara langsung atau tidak langsung 

untuk mengetahui pekerjaan yang sudah, sedang dan belum dilaksanakan serta 

mengetahui hambatan yang timbul ; 

5) memeriksa dan meneliti hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerjanya 

untuk bahan pembuatan SKP ; 

6) membuat program pelayanan berdasarkan Case Conference ; 

7) membuat jadual pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan; 
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8) menyediakan bahan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan ; 

9) melaksanakan kunjungan motivasi atau pembinaan keluarga kelayan ; 

10) mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas serta 

mencari alternatif berdasarkan data dan petunjuk untuk bahan penentuan 

kebijakan atasan ; 

11) membuat laporan secara berkala tentang hasil kerja sesuai dengan data dan 

ketentuan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

12) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

c. Seksi Penyantunan dan Penyaluran 

Seksi Penyantunan dan Penyaluran pada Balai Sosial Lanjut Usia 

“Mandalika” Mataram mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

penyusunan program, perumusan teknis operasional, koordinasi, fasilitas teknis 

usaha-usaha penyantunan dan penyaluran kepada orang lanjut usia yang terlantar 

agar para lanjut usia dapat hidup secara wajar. Adapun rincian tugas Seksi 

Penyantunan dan Penyaluran pada Balai Sosial Lanjut Usia “Meci Angi” Bima 

sebagai berikut : 

1) Menyusun rencana kerja tahunan pada Seksi Penyantunan dan Penyaluran 

sesuai data dan ketentuan atau petunjuk untuk melaksanakan tugas ; 

2) membagi tugas kepada bawahan dengan membuat disposisi agar bawahan 

memahami tugas dan tanggungjawabnya ; 

3) member petunjuk kerja dan arahan kepada bawahan tentang tupoksi untuk 

menghindari kesaahan-kesalahan dalam hal penyelesaian pekerjaan ; 

4) mengawasi pelaksanaan tugas bawahan secara langsung atau tidak langsung 

untuk mengetahui pekerjaan yang sudah, sedang dan belum dilaksanakan 

serta mengetahui hambatan yang timbul ; 

5) memeriksa dan meneliti hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerjanya 

untuk bahan pembuatan SKP ; 

6) menyiapkan bahan konsep pelaksanaan penerimaan dan penyaluran kelayan 

sesuai dengan ketentuan untuk bahan penentuan kebijakan pimpinan ; 

7) menyiapkan bahan petunjuk teknis penyantunan dan penyaluran berdasarkan 

data dan ketentuan perundang-undangan ; 



 

 

65  

Laporan Tahunan  2018 

8) menyediakan bahan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyantunan dan 

penyaluran ; 

9) mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas serta 

mencari alternative berdasarkan data dan petunjuk untuk bahan penentuan 

kebijakan atasan ; 

10) membuat laporan secara berkala tentang hasil kerja sesuai dengan data dan 

ketentuan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ; 

11) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN DINAS SOSIAL 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

A. Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan Melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan 

Anggaran (DPPA) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah Dana sebesar 

Rp. 40.591.826.072.,- (Empat Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu 

Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah) dengan 

rincian sebagai berikut :  

1. Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 21.647.092.800,- (Dua Puluh Satu 

Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Dua Ribu 

Delapan Ratus Rupiah). 

Belanja tidak langsung digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan antara lain : 

Gaji pokok PNS/Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, 

Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan 

PPh/ Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Uang Duka Wafat. Sementara untuk 

Tambahan penghasilan PNS antara lain : Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi 

kerja/ TKD dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya/ 

makan minum pegawai pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta pegawai 

pada 8 (delapan) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). 

2. Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 18.944.733.272,- (Delapan Belas Milyar 

Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga 

Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). 

1) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)  : Rp.  13.113.996.328,- 

a) BSBR ”Karya Mandiri” Bengkel   : Rp.     1.829.932.000,- 

b) BSKW ”Mirah Adi” Mataram  : Rp.     1.168.545.000,- 

c) BSLU ”Mandalika” Mataram  : Rp.     1.684.288.200,- 

d) BSPPA ”Sasambo Matupa” Selat  : Rp.     1.626.388.750,- 

e) BSAA ”Generasi Harapan” Mataram  : Rp.     1.972.015.848,- 

f) BSBL ”Mutmainnah” Selebung Loteng  : Rp.     1.665.867.030,- 

g) BSBK ”Madani” Aikmel  : Rp.     1.831.072.500,- 

h) BSLU ”Meci Angi” Bima  : Rp.     1.335.887.000,- 
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Belanja Langsung (BL) digunakan dalam rangka membiayai kegiatan pada Dinas Sosial 

Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta Unit Pelayanan Teknis Dinas, diantaranya adalah: 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

a) Penyediaan jasa surat menyurat ; 

b) Penyediaan  jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ; 

c) Penyediaan jasa administrasi keuangan ; 

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor ; 

e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ; 

f) Penyediaan alat tulis kantor ; 

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ; 

h) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor ; 

i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ; 

j) Penyediaan makanan dan minuman ; 

k) Penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah ; 

l) Penyediaan jasa adminstrasi dan teknis perkantoran ; 

m) Penyelarasan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

a) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor ; 

b) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional. 

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

a) Peningkatan mental dan fisik aparatur; 

b) Peningkatan iman dan taqwa aparatur. 

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;  

b) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun ; 

c) Penyusunan rencana kerja SKPD ; 

d) Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan akhir tahunan ; 

e) Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD. 

5) Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

a) Peningkatan Manajemen Asset / Barang Milik Daerah. 
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6) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 

a) Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping  sosial 

Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya; 

b) Pemberdayaan Fakir Miskin; 

c) Pemberdayaan KAT ; 

d) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 

7) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

a) Pelayanan dan perlindungan sosial; hukum bagi korban Eksploitasi;  

perdagangan perempuan dan anak ; 

b) Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk bagi korban 

bencana ; 

c) Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak (AT, Anjal dan Ancat) ; 

d) Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat 

dan kejadian luar biasa ; 

e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan ; 

f) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Paca.  

8) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma. 

a) Perlindungan dan rehabilitasi dalam Shelter Home. 

9) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 

a) Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha; 

b)  Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial; 

 

B. Rincian Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan Melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan 

Anggaran (DPPA) masing-masing Bidang pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat 

antara lain : 

1. Pelaksanaan Kegiatan Pada Sekretariat. 

a. Pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program. 

1) Penyusunan Rencana Kerja SKPD 

Berpedoman dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) serta memperhatikan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Nusa Tenggara 

Barat, Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusun Rencana Stategis 
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(Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang saat ini 

memasuki pelaksanaan tahun ke V (lima) RPJMD (2013 - 2018) dan RPJP tahun 

ke IV (empat) (2008 - 2025). 

Berdasarkan penjabaran dari dokumen perencanaan lima tahunan atau 

Renstra Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka disusun Rencana Kerja 

Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat (RENJA SKPD) dengan 

memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), arah dan kebijakan 

pembangunan Kesejahteraan Sosial. 

Program Prioritas dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam 

RPJMD 2013 - 2018, merupakan bahan dalam rangka penyusunan Rencana 

Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dan selanjutnya sebagai bahan 

atau panduan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan 

penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(DPA - SKPD). 

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun pada 

tanggal 5 Februari s/d 14 Februari 2018 selama 10 (sepuluh) hari dengan tim 

penyusun. 

Maksud dan Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai 

pedoman atau acuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. 

Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu 

serta berkualitas. 

2) Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan Tahun 2018. 

Penyusunan laporan tahunan ini dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran tertulis mengenai proses dan pelaksanaan berbagai program kegiatan 

pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Januari s/d Desember 2018. Sedangkan 

tujuan disusunnya laporan ini adalah sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala 

Dinas Sosial selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan sekaligus 

merupakan bahan evaluasi kegiatan operasional teknis/ non teknis dan 



 

 

70  

Laporan Tahunan  2018 

penyempurnaan untuk penyusunan laporan tahunan pada tahun berikutnya. 

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun pada tanggal 

18 Januari s/d 26 Januari 2018 selama 9 (sembilan) hari dengan panitia 

penyusun sebanyak 10 (sepuluh) orang. 

3) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

Dalam Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD terdapat kegiatan yaitu : 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  

Penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar laporan realisasi kinerja SKPD 

bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan, tingkat 

keberhasilan program dan sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan 

program kegiatan. 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dilaksanakan 

selama 1 (satu) bulan pada bulan Januari 2018 dengan panitia 10 (sepuluh) 

orang. 

4) Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 

Di dalam Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan dibutuhkan penyusunan RKA dan DPA dengan baik dan benar 

sehingga hasil dari penyusunan RKA dan DPA dapat dipergunakan dengan tepat. 

Adapun penyusunan RKAP/DPPA tahun 2018 dilaksanakan selama 10 

(sepuluh) hari dari tanggal 13 September s/d 28 September 2018 dengan jumlah 

penyusun 10 (sepuluh) orang dan penyusunan RKA/DPA tahun 2019 

dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 07 Nopember s/d 24 

Nopember 2018 dengan jumlah penyusun berjumlah 10 (sepuluh) orang.   

b. Pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum  

1) Penyediaan jasa surat menyurat; 

2) Penyediaan  jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 

3) Penyediaan jasa kebersihan kantor; 

4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; 

5) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor; 

6) Pembinaan mental dan fisik aparatur; 

7) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 
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8) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional; 

9) Peningkatan iman dan taqwa aparatur. 

c. Pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan 

1) Penyediaan jasa administrasi keuangan; 

Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan berupa pemberian 

honorarium kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan seperti pejabat 

penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, 

pembantu bendahara pengeluaran, pemegang umum barang dan pengurus 

barang bertujuan agar petugas yang telah ditunjuk dapat bekerja dengan 

maksimal sehingga kegiatan pengadministrasian keuangan menjadi lancar dan 

tertib. 

2) Penyediaan alat tulis kantor; 

Terlayaninya penyediaan ATK kantor untuk menunjang kegiatan 

administrasi perkantoran dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku. 

3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ; 

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran dapat berjalan dengan 

baik dan lancar serta hasilnya sesuai dengan kebutuhan kantor. 

4) Penyediaan bahan makanan dan minuman; 

5) Penyediaan jasa adminitrasi dan teknis perkantoran;   

6) Penyelarasan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; 

7) Penyediaan  bahan  bacaan  (koran) dan peraturan perundang- undangan; 

8) Pengadaan perlengkapan gedung kantor; 

9) Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik; 

10) Peningkatan manajemen asset/Barang Milik Daerah. 

 

2. Pelaksanaan Kegiatan Pada Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial terdiri dari: 

a. Pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 

meliputi : 

1) Kegiatan Silaturahmi Akses Kearifan Lokal. 

Adalah proses mengingatkan terhadap aspek-aspek dimensi kearifan lokal 

yang berada pada kelompok/ kelembagaan masyarakat yang memiliki kegiatan 

terstruktur untuk mendayagunakan kearifan lokal dalam rangka mencegah dan 
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menyelesaikan konflik sosial di Kabupaten/ Kota yang rentan terjadinya 

konflik. 

Dasar pelaksanaan kegiatan DPA SKPD Dinas Sosial Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Nomor : 11/DPA/TAPD/2018 tanggal 02 Januari 2018 

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 

2018. 

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah : 

a) Maksud menyamakan persepsi dan pemahaman tokoh agama, tokoh adat, 

tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aparat pemerintah dan aparat hukum 

tentang peran kearifan local dalam mencegah, menangani dan antisipasi 

terjadinya bencana sosial. 

b) Tujuan : 

(1) Meningkatnya peran kearifan lokal dalam mencegah terjadinya bencana 

sosial. 

(2) Terwujudnya harmonisasi sosial di lingkungan masyarakat. 

(3) Terwujudnya mekanisme penanganan konflik menggunakan 

pendekatan kearifan lokal, sehingga dapat melindungi masyarakat dan 

korban sebagaimana mestinya.  

Peserta kegiatan berjumlah 105 (seratus lima) orang yang berasal dari 

Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 

2018 di Hotel Fave Mataram. 

Hasil pelaksanaan kegiatan Silaturahmi Akses Kearifan lokal adalah:  

a) Seluruh peserta sebanyak 105 orang hadir dan dapat mengikuti pertemuan ; 

b) Pengarah dan Narasumber hadir tepat pada waktunya ; 

c) Materi pertemuan yang disampaikan oleh Narasumber dapat direalisasikan 

seluruhnya ; 

d) Semua peserta dapat memahami materi yang disampaikan Narasumber ; 

e) Para peserta dapat menyampaikan informasi tentang akses kearifan lokal di 

daerah masing-masing ; 

f) Peserta dapat mengetahui langkah-langkah dalam penanganan konflik 

melalui kearifan lokal. 
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b. Pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 

meliputi : 

1) Capacity Building Layanan Dukungan Psikososial (LDP) Pasca Bencana di 

Kabupaten Lombok Barat. 

Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah : DPPA SKPD Dinas Sosial 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 1.06.01.16.10.5.2 tanggal 1 Oktober 

2018. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2018 di Lapangan 

Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabuoaten Lombok Barat sebanyak 250 

orang anak. 

Maksud dan tujuan kegiatan Capacity Building Layanan Dukungan 

Psikososial (LDP) adalah : 

Maksud ; 

a) Menindaklanjuti informasi bahwa telah terjadi bencana gempa bumi yang 

terjadi di NTB; 

b) Melaksanakan dukungan psikososial oelh Tim Layanan Dukungan 

Psikososial Dinas Sosial Provinsi NTB terkait penanganan penanggulangan 

bencana alam pasca gempa Lombok; 

c) Melakukan kegiatan penguatan dan pemulihan korban bencana alam 

sehingga mengembalikan “keberfungsian sosial” korban bencana gempa 

Lombok dari kelompok rentan yaitu anak-anak. 

Sedangkan tujuan pelaksanaannya adalah : 

a) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana ; 

b) Memberikan layanan sosial dasar kepada korban bencana dengan segala 

metode dan pendekatan dukungan psikososial kepada para korban yang 

terdampak bencana alam agar mampu keluar dari kondisi traumatis dan 

dapat hidup wajar terutama kelompok rentan seperti anak-anak ; 

c) Mencari data para korban yang terdampak bencana gempa bumi di setiap 

titik yang terdampak di kabupaten/ kota yang terdampak gempa untuk 

dilaporkan sebagai bahan pertanggungjawaban ke Dinas Sosial Provinsi 

NTB bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial ; 
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d) Mendukung kinerja Dinas Sosial Provinsi NTB, bidang Perlindungan dan 

Jaminan Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten/ Kota di Provinsi NTB dalam 

Melaksanakan penanggulangan bencana pasca gempa Lombok. 

Kegiatan layanan dukungan psikososial kepada korban/penyintas gempa 

Lombok dilakukan setelah melalui beberapa tahapan mulai dari : 

a) Persiapan Tim LDP 

b) Koordinasi dengan para pihak (kontak dan kontrak) 

c) Assesmen (penggalian masalah dan kebutuhan) 

d) Menyusun rencana intervensi 

e) Melaksanakan rencana intervensi 

f) Monitoring dan Evaluasi 

g) Terminasi (Laporan, rekomendasi dan rujukan). 

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh tim layanan dukungan psikososial Dinas 

Sosial Provinsi NTB melalui teknik-teknik intervensi individu dan kelompok : 

a) Teknik Katarsis Mental, yaitu : memfasilitasi penyintas untuk 

mengungkapkan perasaan-perasaan yang dialami setelah mengalami 

bencana ; 

b) Teknik Support, yaitu : memberikan semangat bahwa apa yang sudah 

dialaminya bukanlah akhir dari kehidupannya ; 

c) Teknik debriefing, yaitu : memfasilitasi penyintas untuk mengungkapkan 

perasaan/kesedihan yang dialaminya sehubungan dengan bencana terjadi, 

kalau bisa kesedihan tersebut dialami secara utuh dan penuh, tidak 

tertunda ; 

d) Teknik Motivasi dan Support, yaitu : dukungan kepada korban bencana 

/penyintas anak untuk meningkatkan kembali motivasi bermain dan tidak 

tertunda ; 

e) Play Therapy, yaitu : bentuk-bentuk kegiatan seperti rekreasional : 

bernyanyi bersama, bermain, menggambar dan sebagainya dengan tyjuan 

menemukan kembali keceriaan pada anak-anak ; 

f) Edukasi kebencanaan, yaitu : memberikan penjelasan dan pemahaman 

tentang kebencanaan kepada anak-anak usia sekolah agar lebih mempunyai 
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wawasan berpikir tentang pentingnya menyikapi pencegahan/mitigasi 

bencana dan kesiapan menghadapi bencana. 

2) Capacity Building Layanan Dukungan Psikososial (LDP) Pasca Bencana di Kota 

Mataram. 

Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah : DPPA SKPD Dinas Sosial 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 1.06.01.16.10.5.2 tanggal 1 Oktober 

2018. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2018 di Lapangan 

Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dan SD 20 

Mataram sebanyak 250 orang anak. 

Maksud dan tujuan kegiatan Capacity Building Layanan Dukungan 

Psikososial (LDP) adalah : 

Maksud ; 

a) Menindaklanjuti informasi bahwa telah terjadi bencana gempa bumi yang 

terjadi di NTB; 

b) Melaksanakan dukungan psikososial oelh Tim Layanan Dukungan 

Psikososial Dinas Sosial Provinsi NTB terkait penanganan penanggulangan 

bencana alam pasca gempa Lombok; 

c) Melakukan kegiatan penguatan dan pemulihan korban bencana alam 

sehingga mengembalikan “keberfungsian sosial” korban bencana gempa 

Lombok dari kelompok rentan yaitu anak-anak. 

Sedangkan tujuan pelaksanaannya adalah : 

a) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana ; 

b) Memberikan layanan sosial dasar kepada korban bencana dengan segala 

metode dan pendekatan dukungan psikososial kepada para korban yang 

terdampak bencana alam agar mampu keluar dari kondisi traumatis dan 

dapat hidup wajar terutama kelompok rentan seperti anak-anak ; 

c) Mencari data para korban yang terdampak bencana gempa bumi di setiap 

titik yang terdampak di kabupaten/ kota yang terdampak gempa untuk 

dilaporkan sebagai bahan pertanggungjawaban ke Dinas Sosial Provinsi 

NTB bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial ; 
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d) Mendukung kinerja Dinas Sosial Provinsi NTB, bidang Perlindungan dan 

Jaminan Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten/ Kota di Provinsi NTB dalam 

Melaksanakan penanggulangan bencana pasca gempa Lombok. 

Kegiatan layanan dukungan psikososial kepada korban/penyintas gempa 

Lombok dilakukan setelah melalui beberapa tahapan mulai dari : 

a) Persiapan Tim LDP 

b) Koordinasi dengan para pihak (kontak dan kontrak) 

c) Assesmen (penggalian masalah dan kebutuhan) 

d) Menyusun rencana intervensi 

e) Melaksanakan rencana intervensi 

f) Monitoring dan Evaluasi 

g) Terminasi (Laporan, rekomendasi dan rujukan). 

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh tim layanan dukungan psikososial Dinas 

Sosial Provinsi NTB melalui teknik-teknik intervensi individu dan kelompok : 

a) Teknik Katarsis Mental, yaitu : memfasilitasi penyintas untuk 

mengungkapkan perasaan-perasaan yang dialami setelah mengalami 

bencana ; 

b) Teknik Support, yaitu : memberikan semangat bahwa apa yang sudah 

dialaminya bukanlah akhir dari kehidupannya ; 

c) Teknik debriefing, yaitu : memfasilitasi penyintas untuk mengungkapkan 

perasaan/kesedihan yang dialaminya sehubungan dengan bencana terjadi, 

kalau bisa kesedihan tersebut dialami secara utuh dan penuh, tidak 

tertunda ; 

d) Teknik Motivasi dan Support, yaitu : dukungan kepada korban bencana 

/penyintas anak untuk meningkatkan kembali motivasi bermain dan tidak 

tertunda ; 

e) Play Therapy, yaitu : bentuk-bentuk kegiatan seperti rekreasional : 

bernyanyi bersama, bermain, menggambar dan sebagainya dengan tyjuan 

menemukan kembali keceriaan pada anak-anak ; 

f) Edukasi kebencanaan, yaitu : memberikan penjelasan dan pemahaman 

tentang kebencanaan kepada anak-anak usia sekolah agar lebih mempunyai 
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wawasan berpikir tentang pentingnya menyikapi pencegahan/mitigasi 

bencana dan kesiapan menghadapi bencana. 

3) Capacity Building Layanan Dukungan Psikososial (LDP) Pasca Bencana di 

Kabupaten Lombok Utara. 

Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah : DPPA SKPD Dinas Sosial 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 1.06.01.16.10.5.2 tanggal 1 Oktober 

2018. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2018 di Yayasan 

Pendidikan Ponpes MTs Assyafi’iyah Menggala Kecamatan Pemenang 

Kabupaten Lombok Utara sebanyak 250 orang anak. 

Maksud dan tujuan kegiatan Capacity Building Layanan Dukungan 

Psikososial (LDP) adalah : 

Maksud ; 

a) Menindaklanjuti informasi bahwa telah terjadi bencana gempa bumi yang 

terjadi di NTB; 

b) Melaksanakan dukungan psikososial oelh Tim Layanan Dukungan 

Psikososial Dinas Sosial Provinsi NTB terkait penanganan penanggulangan 

bencana alam pasca gempa Lombok; 

c) Melakukan kegiatan penguatan dan pemulihan korban bencana alam 

sehingga mengembalikan “keberfungsian sosial” korban bencana gempa 

Lombok dari kelompok rentan yaitu anak-anak. 

Sedangkan tujuan pelaksanaannya adalah : 

a) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana ; 

b) Memberikan layanan sosial dasar kepada korban bencana dengan segala 

metode dan pendekatan dukungan psikososial kepada para korban yang 

terdampak bencana alam agar mampu keluar dari kondisi traumatis dan 

dapat hidup wajar terutama kelompok rentan seperti anak-anak ; 

c) Mencari data para korban yang terdampak bencana gempa bumi di setiap 

titik yang terdampak di kabupaten/ kota yang terdampak gempa untuk 

dilaporkan sebagai bahan pertanggungjawaban ke Dinas Sosial Provinsi 

NTB bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial ; 
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d) Mendukung kinerja Dinas Sosial Provinsi NTB, bidang Perlindungan dan 

Jaminan Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten/ Kota di Provinsi NTB dalam 

Melaksanakan penanggulangan bencana pasca gempa Lombok. 

Kegiatan layanan dukungan psikososial kepada korban/penyintas gempa 

Lombok dilakukan setelah melalui beberapa tahapan mulai dari : 

a) Persiapan Tim LDP 

b) Koordinasi dengan para pihak (kontak dan kontrak) 

c) Assesmen (penggalian masalah dan kebutuhan) 

d) Menyusun rencana intervensi 

e) Melaksanakan rencana intervensi 

f) Monitoring dan Evaluasi 

g) Terminasi (Laporan, rekomendasi dan rujukan). 

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh tim layanan dukungan psikososial Dinas 

Sosial Provinsi NTB melalui teknik-teknik intervensi individu dan kelompok : 

a) Teknik Katarsis Mental, yaitu : memfasilitasi penyintas untuk 

mengungkapkan perasaan-perasaan yang dialami setelah mengalami 

bencana ; 

b) Teknik Support, yaitu : memberikan semangat bahwa apa yang sudah 

dialaminya bukanlah akhir dari kehidupannya ; 

c) Teknik debriefing, yaitu : memfasilitasi penyintas untuk mengungkapkan 

perasaan/kesedihan yang dialaminya sehubungan dengan bencana terjadi, 

kalau bisa kesedihan tersebut dialami secara utuh dan penuh, tidak 

tertunda ; 

d) Teknik Motivasi dan Support, yaitu : dukungan kepada korban bencana 

/penyintas anak untuk meningkatkan kembali motivasi bermain dan tidak 

tertunda ; 

e) Play Therapy, yaitu : bentuk-bentuk kegiatan seperti rekreasional : 

bernyanyi bersama, bermain, menggambar dan sebagainya dengan tyjuan 

menemukan kembali keceriaan pada anak-anak ; 

f) Edukasi kebencanaan, yaitu : memberikan penjelasan dan pemahaman 

tentang kebencanaan kepada anak-anak usia sekolah agar lebih mempunyai 
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wawasan berpikir tentang pentingnya menyikapi pencegahan/mitigasi 

bencana dan kesiapan menghadapi bencana. 

4) Capacity Building Layanan Dukungan Psikososial (LDP) Pasca Bencana di 

Kabupaten Lombok Timur. 

Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah : DPPA SKPD Dinas Sosial 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 1.06.01.16.10.5.2 tanggal 1 Oktober 

2018. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2018 di Desa 

Madayin dan MI/MTs Obel-obel Kabupaten Lombok Timur sebanyak 250 

orang anak. 

Maksud dan tujuan kegiatan Capacity Building Layanan Dukungan 

Psikososial (LDP) adalah : 

Maksud ; 

a) Menindaklanjuti informasi bahwa telah terjadi bencana gempa bumi yang 

terjadi di NTB; 

b) Melaksanakan dukungan psikososial oelh Tim Layanan Dukungan 

Psikososial Dinas Sosial Provinsi NTB terkait penanganan penanggulangan 

bencana alam pasca gempa Lombok; 

c) Melakukan kegiatan penguatan dan pemulihan korban bencana alam 

sehingga mengembalikan “keberfungsian sosial” korban bencana gempa 

Lombok dari kelompok rentan yaitu anak-anak. 

Sedangkan tujuan pelaksanaannya adalah : 

a) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana ; 

b) Memberikan layanan sosial dasar kepada korban bencana dengan segala 

metode dan pendekatan dukungan psikososial kepada para korban yang 

terdampak bencana alam agar mampu keluar dari kondisi traumatis dan 

dapat hidup wajar terutama kelompok rentan seperti anak-anak ; 

c) Mencari data para korban yang terdampak bencana gempa bumi di setiap 

titik yang terdampak di kabupaten/ kota yang terdampak gempa untuk 

dilaporkan sebagai bahan pertanggungjawaban ke Dinas Sosial Provinsi 

NTB bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial ; 
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d) Mendukung kinerja Dinas Sosial Provinsi NTB, bidang Perlindungan dan 

Jaminan Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten/ Kota di Provinsi NTB dalam 

Melaksanakan penanggulangan bencana pasca gempa Lombok. 

Kegiatan layanan dukungan psikososial kepada korban/penyintas gempa 

Lombok dilakukan setelah melalui beberapa tahapan mulai dari : 

a) Persiapan Tim LDP 

b) Koordinasi dengan para pihak (kontak dan kontrak) 

c) Assesmen (penggalian masalah dan kebutuhan) 

d) Menyusun rencana intervensi 

e) Melaksanakan rencana intervensi 

f) Monitoring dan Evaluasi 

g) Terminasi (Laporan, rekomendasi dan rujukan). 

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh tim layanan dukungan psikososial Dinas 

Sosial Provinsi NTB melalui teknik-teknik intervensi individu dan kelompok : 

a) Teknik Katarsis Mental, yaitu : memfasilitasi penyintas untuk 

mengungkapkan perasaan-perasaan yang dialami setelah mengalami 

bencana ; 

b) Teknik Support, yaitu : memberikan semangat bahwa apa yang sudah 

dialaminya bukanlah akhir dari kehidupannya ; 

c) Teknik debriefing, yaitu : memfasilitasi penyintas untuk mengungkapkan 

perasaan/kesedihan yang dialaminya sehubungan dengan bencana terjadi, 

kalau bisa kesedihan tersebut dialami secara utuh dan penuh, tidak 

tertunda ; 

d) Teknik Motivasi dan Support, yaitu : dukungan kepada korban bencana 

/penyintas anak untuk meningkatkan kembali motivasi bermain dan tidak 

tertunda ; 

e) Play Therapy, yaitu : bentuk-bentuk kegiatan seperti rekreasional : 

bernyanyi bersama, bermain, menggambar dan sebagainya dengan tyjuan 

menemukan kembali keceriaan pada anak-anak ; 

f) Edukasi kebencanaan, yaitu : memberikan penjelasan dan pemahaman 

tentang kebencanaan kepada anak-anak usia sekolah agar lebih mempunyai 



 

 

81  

Laporan Tahunan  2018 

wawasan berpikir tentang pentingnya menyikapi pencegahan/mitigasi 

bencana dan kesiapan menghadapi bencana. 

5) Capacity Building Layanan Dukungan Psikososial (LDP) Pasca Bencana di 

Kabupaten Sumbawa. 

Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah : DPPA SKPD Dinas Sosial 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 1.06.01.16.10.5.2 tanggal 1 Oktober 

2018. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 15 Desember 2018 di SDN 

Labuan Alas Desa Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa sebanyak 250 

orang anak. 

Maksud dan tujuan kegiatan Capacity Building Layanan Dukungan 

Psikososial (LDP) adalah : 

Maksud ; 

a) Menindaklanjuti informasi bahwa telah terjadi bencana gempa bumi yang 

terjadi di NTB; 

b) Melaksanakan dukungan psikososial oelh Tim Layanan Dukungan 

Psikososial Dinas Sosial Provinsi NTB terkait penanganan penanggulangan 

bencana alam pasca gempa Lombok; 

c) Melakukan kegiatan penguatan dan pemulihan korban bencana alam 

sehingga mengembalikan “keberfungsian sosial” korban bencana gempa 

Lombok dari kelompok rentan yaitu anak-anak. 

Sedangkan tujuan pelaksanaannya adalah : 

a) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana ; 

b) Memberikan layanan sosial dasar kepada korban bencana dengan segala 

metode dan pendekatan dukungan psikososial kepada para korban yang 

terdampak bencana alam agar mampu keluar dari kondisi traumatis dan 

dapat hidup wajar terutama kelompok rentan seperti anak-anak ; 

c) Mencari data para korban yang terdampak bencana gempa bumi di setiap 

titik yang terdampak di kabupaten/ kota yang terdampak gempa untuk 

dilaporkan sebagai bahan pertanggungjawaban ke Dinas Sosial Provinsi 

NTB bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial ; 
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d) Mendukung kinerja Dinas Sosial Provinsi NTB, bidang Perlindungan dan 

Jaminan Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten/ Kota di Provinsi NTB dalam 

Melaksanakan penanggulangan bencana pasca gempa Lombok. 

Kegiatan layanan dukungan psikososial kepada korban/penyintas gempa 

Lombok dilakukan setelah melalui beberapa tahapan mulai dari : 

a) Persiapan Tim LDP 

b) Koordinasi dengan para pihak (kontak dan kontrak) 

c) Assesmen (penggalian masalah dan kebutuhan) 

d) Menyusun rencana intervensi 

e) Melaksanakan rencana intervensi 

f) Monitoring dan Evaluasi 

g) Terminasi (Laporan, rekomendasi dan rujukan). 

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh tim layanan dukungan psikososial Dinas 

Sosial Provinsi NTB melalui teknik-teknik intervensi individu dan kelompok : 

a) Teknik Katarsis Mental, yaitu : memfasilitasi penyintas untuk 

mengungkapkan perasaan-perasaan yang dialami setelah mengalami 

bencana ; 

b) Teknik Support, yaitu : memberikan semangat bahwa apa yang sudah 

dialaminya bukanlah akhir dari kehidupannya ; 

c) Teknik debriefing, yaitu : memfasilitasi penyintas untuk mengungkapkan 

perasaan/kesedihan yang dialaminya sehubungan dengan bencana terjadi, 

kalau bisa kesedihan tersebut dialami secara utuh dan penuh, tidak 

tertunda ; 

d) Teknik Motivasi dan Support, yaitu : dukungan kepada korban bencana 

/penyintas anak untuk meningkatkan kembali motivasi bermain dan tidak 

tertunda ; 

e) Play Therapy, yaitu : bentuk-bentuk kegiatan seperti rekreasional : 

bernyanyi bersama, bermain, menggambar dan sebagainya dengan tyjuan 

menemukan kembali keceriaan pada anak-anak ; 

f) Edukasi kebencanaan, yaitu : memberikan penjelasan dan pemahaman 

tentang kebencanaan kepada anak-anak usia sekolah agar lebih mempunyai 
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wawasan berpikir tentang pentingnya menyikapi pencegahan/mitigasi 

bencana dan kesiapan menghadapi bencana. 

 

c. Pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Jaminan Sosial Keluarga 

a) Melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan, kreatifitas dan kecerdasan 

anak keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan  berupa Gebyar 

PKH antara lain perlombaan balita sehat dan Musabaqah Tilawatil Quran 

(MTQ) khusus untuk anak Keluarga Penerima Manfaat (KMP). Kegiatan 

dilaksanakan di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota se Provinsi Nusa Tenggara 

Barat.  

 

3. Pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial 

a. Pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Komunitas Adat Terpencil (KAT) 

1) Pelaksanaan Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan 

Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan salah satu komunitas di 

Indonesia yang mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari Negara. 

Pengakuan dan perlindungan itu tercantum dalam pasal 18b ayat (2) UUD 1945 

berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 

hokum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yang diatur dengan Undamg-undang”. 

Didalam peraturan perundang-undangan itu, diwajibkan kepada Negara 

untuk melakukan pemberdayaan sosial terhadap komunitas adat terpencil. 

Filosofi dari pemberdayaan itu, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan 

Komunitas Adat Terpencil dan mengembangkan kemandiriannya agar mampu 

memenuhi kebutuhan dasarnya. Tujuan dari pemberdayaan itu adalah untuk 

mewujudkan : 

a) Perlindungan hak sebagai warga Negara ; 

b) Pemenuhan kebutuhan dasar ; 

c) Integrasi KAT dengan system sosial yang lebih luas, dan 

d) Kemandirian sebagai warga Negara. 
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Ada 4 (empat) tahap dalam mencapai tujuan di atas yaitu : 

a) Persiapan Pemberdayaan ; 

b) Pelaksanaan Pemberdayaan ; 

c) Rujukan ; 

d) Terminasi. 

Ada 6 (enam) kegiatan untuk melaksanakan tahap persiapan 

pemberdayaan salah satunya kegiatan Study Kelayakan. Study Kelayakan 

merupakan kegiatan untuk menganalisis tentang kondisi sosial ekonomi atau 

masalah-masalah yang dihadapi oleh KAT dan bagaimana memecahkan masalah 

tersebut. 

Kegiatan Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan dilaksanakan pada 

Kabupaten Bima pada Dusun So Soro, Desa Lere, Kecamatan Parado. Adapun 

tujuan dari kegiatan Penjajagan Awal dan Study Kelayakan yaitu : untuk 

mengetahui dan menganalisis tentang : 

a) Status Komunitas Adat Terpencil Dusun So Soro, Desa Lere, Kecamatan 

Parado, Kabupaten Bima ;  

b) Menentukan katagorisasi Komunitas Adat Terpencil Dusun So Soro, Desa 

Lere, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima. 

Sementara itu, yang menjadi tujuan dilakukan studi kelayanan terhadap 

KAT Dusun So Soro, Desa Lere, Kecamatan Parado Kabupaten Bima yaitu untuk 

mengatahui dan menganalisa : 

a) Masalah-masalah yang dihadapi oleh Komunitas Adat Terpencil So Soro, 

Desa Lere, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima; dan 

b) Potensi dan alternative pemecahan atau model pemberdayaan terhadap KAT 

Dusun So Soro, Desa Lere, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima. 

Adapun manfaat kegiatan Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan adalah 

memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat, Khususnya Kementerian RI, 

Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Bima agar dapat dilakukan 

pemberdayaan secara holistic (menyeluruh) dan terintegrasi terhadap Komunitas 

Adat Terpencil (KAT) Dusun So Soro, Desa Lere, Kecamatan Parado, Kabupaten 

Bima. 
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Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei s.d 

25 Mei 2017 oleh Tim Pelaksana yang berasal dari Dinas Sosial Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, Dinas Sosial Kabupaten Bima dan Supervisor Pusat 

(Kementerian Sosial RI).  

 

2)  Seminar dan Lokakarya (Semiloka) 

Semiloka merupakan kelanjutan dari serangkaian kegiatan persiapan 

pemberdayaan KAT dari Pemetaan Sosial (PS), Penjajakan Awal (PA), Studi 

Kelayakan (SK) dan Semiloka Daerah. Dimaksudkan untuk menggalang kerja 

sama serta dukungan dari lintas sector sehingga terwujud program aksi yang 

komprehensip sesuai karakteristik dan habitat Komunitas Adat Terpencil 

dengan berdasar pada asumsi, bahwa setiap lokasi memiliki karakteristik 

geografis, etnografis dan sosial budaya yang berbeda, yang membawa implikasi 

pada kebutuhan program pemberdayaan yang berbeda pula. 

Maksud diadakannya semiloka adalah untuk mencari dukungan dalam 

rangka sinergi program lintas sector Pemberdayaan KAT. Dan tujuan dari pada 

pelaksanaan KAT adalah tersusunnya program aksi yang tepat, relevan dan 

komprehensif dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan warga KAT. 

Waktu dan tempat pelaksanaan Kegiatan Semiloka kegiatan Pemberdayaan 

Komunitas Adat Terpencil melalui anggaran APBD Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Tahun 2018 dilaksanakan tanggal 5 Juli s.d 6 Juli 2018, bertempat di 

Hotel Camelia, Jl. Gajah Mada No. 10 Kota Bima, dengan sasaran lokasi yaitu : 

a) Dusun So Soro, Desa Lere, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima ; 

b) Dusun So Tolomoro/ Tanawu Desa Kuta Kecamatan Parado, Kabupaten 

Bima ; 

c) Dusun Fajar Bakti Desa Batu Rotok, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten 

Sumbawa. 

Organisasi pelaksana dan peserta : 

a) Penyelenggara Dinas Sosial Provinsi NTB dengan dana APBD Dinas Sosial 

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaa 

Anggaran Organisansi Perangkat Daerah (DPA OPD) Nomor : 

011/DPA/TAPD/2018, tanggal 2 Januari 2018. 
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b) Moderator, sebanyak 2 (dua) orang dari unsur Dinas Sosial Provinsi NTB 

dan Dinas Sosial Kabupaten Bima. 

c) Notulen, kegiatan ini 2 (dua) orang dari unsur Dinas Sosial Provinsi NTB. 

d) Narasumber, sebanyak 5 (lima) orang yang berasal dari Kementerian Sosial 

RI, unsur Dinas Sosial Provinsi NTB dan Perguruan Tinggi. 

e) Peserta berjumlah 26 (dua puluh enam) unsur PNS dan Non PNS, Unsur 

Provinsi, Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa. 

3) Pemetaan Sosial Pemmberdayaan Ekonomi Keluarga KAT 

Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) kriteria 

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang 

Pemberdayaan Sosial terhadap KAT diantaranya : 

a) Keterbatasan akses pelayanan sosial dasar (ditandai dengan belum 

tercukupinya pelayanan dibidang pemenuhan kebutuhan dasar) ; 

b) Tertutup, homogeny dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya 

alam (tertutup : merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan tingkat 

interaksi sosial yang ,asih terbatas dengan masyarakat lainnya. Homogen : 

keadaan ditandai adanya hidup dalam kesatuan suku yang relative sama. 

Penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam : ditandai dengan 

ketergantungan pada sumber daya alam yang relative tinggi) ; 

c) Marjinal di perdesaan dan perkotaan; dan / atau (ditandai oleh keterbatsan 

akses untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan administrasi 

pemerintahan) ; 

d) Tinggal di wilayah perbatasan antar Negara, daerah pesisir, pulau-pulau 

terluar, dan terpencil. 

Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah : untuk melakukan pemetaan Potensi 

Ekonomi Keluarga KAT purna Bina yang telah mendapatkan pemberdayaan. 

Sedangkan tujuannya adalah : memperoleh gambaran umum tentang kondisi 

kehidupan warga KAT dan Diperolehnya data tentang potensi dan kebutuhan 

masyarakat warga KAT dalam rangka pemberdayaan ekonominya. 

Sasaran kegiatan Potensi Ekonomi Keluarga KAT purna Bina yaitu : 

a) Warga KAT di Dusun Empori Lembo Desa Mangge Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima ; 
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b) Warga KAT di Dusun Kabela Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima ; 

c) Warga KAT di Dusun Kuang Jeringo Desa Lenangguar Kabupaten Kecamatan 

Lenangguar Kabupaten Sumbawa ; 

d) Warga KAT di Dusun Kuang Amo Desa Sempe Kecamatan Moyo Hulu 

Kabupaten Sumbawa. 

Lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : 

a) Lokasi kegiatan pemetaan sosial pemberdayaan ekonomi keluarga KAT 

dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa (Dusun Kuang Jeringo Desa 

Lenangguar Kabupaten Kecamatan Lenangguar dan Dusun Kuang Amo Desa 

Sempe Kecamatan Moyo Hulu), waktu pelaksanaan tanggal 1 April s.d 3 April 

2018 ; 

b) Lokasi kegiatan pemetaan sosial pemberdayaan ekonomi keluarga KAT 

dilaksanakan Kabupaten Bima (Dusun Empori Lembo Desa Mangge 

Kecamatan Lambu dan Dusun Kabela Desa Buncu Kecamatan Sape), waktu 

pelaksanaan tanggal 16 Maret s.d 18 Maret. 

Hasil yang ingin dicapai : 

a) Diperolehnya data Potensi dan Kebutuhan warga KAT ; 

b) Kesiapan warga KAT untuk mengikuti Pemberdayaan dalam rangka 

peningkatan ekonomi keluarga dalam bentuk pelatihan keterampilan sesuai 

bakat dan minat warga KAT serta adanya bantuan peralatan usaha ; 

c) Adanya dukungan dari Dnas Sosial Kabupaten setempat. 

 

b. Pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan 

restorasi Sosial. 

1) Peringatan Hari Pahlawan 

Sebagaimana tahun sebelumnya, peringatan hari pahlawan dilaksanakan disertai 

serangkaian kegiatan yang harapkan dapat menumbuhkan rasa kepedulian dan 

memantapkan wawasan kebangsaan bagi generasi muda agar dapat meneladani 

dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pahlawan. 

Tahun ini ada 4 (empat) lokasi pelaksanaan : Upacara Bendera di Lapangan 

Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Upacara ziarah nasional di TMPN Majeluk 

Mataram, Upacara tabur bunga di laut Lembar Selat Lombok dan ziarah ke 
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makam pahlawan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid di Pancor, 

Kabupaten Lombok Timur. 

2) Peringatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial Nasional  

Tujuan dari pada pelaksanaan BBKS adalah : 

a) Momentum untuk menumbuh kembangkan dan melestarikan nilai-nilai 

kesetiakawanan sosial untuk didayagunakan sehingga menjadi bagian dari 

sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan 

berbangsa. 

b) Mendayagunakan peran aktif masyarakat luas, khususnya masyarakat 

mampu, secara melembaga dan berkelanjutan baik jangka pendek maupun 

jangka panjang untuk mengatasi dan menanggulangi permasalahn sosial. 

Sasaran kegiatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial adalah : seluruh elemen 

masyarakat (TNI/POLRI, Pemuka Masyarakat dan Agama, Tagana, Orsos/ LSM, 

Generasi Muda, Dunia Usaha, Media Masa, Relawan Sosial, Penyendang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Warga Masyarakat serta Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS) Lainnya. 

 

4. Pelaksanaan Kegiatan Pada Bidang Rehabilitasi terdiri dari : 

a. Pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Korban 

Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. 

1) Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza 

Populasi korban penyalahgunaan napza menunjukkan kecenderungan meningkat 

baik jumlah, lokasi penyebaran, jenis, sifat maupun kualitasnya sehingga 

memerlukan adanya perhatian dan penanganan khusus lagi. 

Tujuan dari pada kegiatan ini adalah : 

a) Meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan sosial korban 

penyalahgunaan napza dengan memberikan bantuan Stimulan Usaha 

Ekonomi Produktif; 

b) Meningkatkan kepedulian masyarakat agar berperan aktif dalam penanganan 

korban penyalahgunaan napza ; 



 

 

89  

Laporan Tahunan  2018 

c) Adanya sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah 

kabupaten/kota dalam upaya penanganan korban penyalahgunaan napza 

sehingga dapat menekan tingkat korban penyalahgunan napza. 

2)  Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 

Penyandang disabilitas/ orang dengan kecacatan adalah setiap orang yang 

mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau 

merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara 

layaknya, yang terdiri dari : 

a) Penyandang disabilitas fisik (netra, tubuh, rungu wicara, eks penderita 

penyakit kronis) 

b) Penyandang disabilitas mental (retardasi dan eks psikotik) 

c) Penyandang disabilitas fisik an mental (disabilitas ganda) 

Saat ini penyandang disabilitas telah diberikan bantuan berupa alat bantu 

sebagai upaya meningkatkan kondisi penyandang disabilitas dalam menjalani 

keberfungsian sosialnya. 

 

b. Pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban 

Perdagangan Orang. 

1) Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan di Rumah Perlindungan Trauma Center 

(RPTC). 

Keberhasilan penangan berbagai permasalahan sosial, khususnya tidak 

kekerasan di masyarakat selalu dimulai dengan sosialisasi dengan pemahaman 

atau pengertian bagi korban tindak kekerasan, stakeholder serta melibatkan 

kesadaran masyarakat, sehingga mau berperan aktif dalam penanganan 

kesejahteraan sosial untuk memberikan perlindungan sosial bagi korban tindak 

kekerasan. 

Pelayanan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) adalah 

Rehabilitasi Psikososial Tindak Kekerasan yang mengalami traumatic 

dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif dengan tujuan agar para korban 

tindak kekerasan dapat pulih kembali keberfungsian sosialnya dan dapat 

direintegrasikan ke masyarakat.  

Tahapan-tahapan dalam pelayanan di RPTC meliputi : 
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a) Tahap Pelayanan Unit Informasi dan Advokasi  

(1) Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai cara-cara 

praktis mencegah terjadinya tindak kekerasan ; 

(2) Menyelenggarakan pelayanan melalui telepon secara langsung untuk 

memberikan layanan informasi, konsultasi dan menerima pengaduan 

tentang adanya tindak kekerasan ; 

(3) Mengadakan penjangkauan untuk mendatangi korban yang dilaporkan 

melalui pelayanan melalui telepon secara langsung ; 

(4) Mengadakan pendampingan dalam rangka pembelaan kepentingan 

korban dan melakukan pendekatan kepada unsur eksekutif dan legislatif 

untuk memperoleh komitmen politis, dukungan kebijakan, penerimaan 

gagasan, atau dukungan terhadap kepentingan terbaik bagi korban ; 

(5) Merujuk korban melalui proses penjangkauan ke unit pemulihan, 

apabila korban memerlukan bantuan pencegahan, penyelamatan atau 

perlindungan dan terulangnya tindak kekerasan ; 

b) Tahap pelayanan di unit pelayanan krisis. 

(1) Penjangkauan korban ; 

(2) Registrasi dan identifikasi ; 

(3) Asesmen Sosial ; 

(4) Rencana Intervensi ; 

(5) Intervensi ; 

(6) Rujukan. 

c) Tahap Pelayanan di Unit Pemulihan di Psikososial 

(1) Assesmen Sosial Lanjutan ; 

(2) Rencana Intervensi 

(3) Intervensi. 

d) Tahap Pelayanan Unit Resosialisasi dan Rujukan 

(1) Mengadakan langkah-langkah layanan lanjutan (after care) guna 

mempersiapkan eks korban kepada lembaga lain melalui proses rujukan. 

(2) Terminasi merupakan tahap pengakhiran pelayanan sosial kepada klien. 

Kegiatan ini dilakukan jika klien tidak membutuhkan pelayanan sosial 

lagi dari lembaga lain, klien meninggal dunia, klien telah selesai dan 
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dinyatakan pulih oleh lembaga atau klien memutuskan kontrak dengan 

lembaga ini. 

(3) Bimbingan lanjutan, dilaksanakan setelah klien sudah kembali kepada 

keluarganya (reunifikasi) dan diberikan bantuan sosial berupa Usaha 

Ekonomi Produktif (UEP) agar mantap klien dapat hidup mandiri dan 

berfungsi secara sosial. 

 

c. Pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Anak dan Lanjut Usia 

1) Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi korban Eksploitasi, 

Perdagangan Perempuan dan Anak dan Kegiatan Pembinaan, Kesejahteraan 

Sosial Anak (AT, Anjal dan Ancat). 

Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup dan berkembang secara 

maksimal sesuai potensinya. Secara berlapis dimulai dari lingkar keluarga dan 

kerabat, masyarakat sekitar, pemerintah pusat dan daerah, hingga masyarakat 

internasional yang berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan 

mengupayakan pemenuhan atas hak-hak anak. Hanya jika setiap lapisan 

pemangku tugas tersebut dapat berfungsi dengan baik dan mampu menjalankan 

kewajiban dan tanggungjawabnya, maka anak akan memiliki kehidupan 

berkualitas yang memungkinkan tumbuh kembang secara optimal sesuai 

potensinya. 

Pelanggaran terhadap anak, memunculkan berbagai kritik, saran dan juga 

kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk 

lembaga swadaya masyarakat. 

Untuk mencegah meluasnya permasalahan anak maka Pemerintah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat memberikan pelayanan dan penanganan terhdap anak 

(balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak dengan kecacatan, anak yang 

berhadapan dengan hokum, dan anak yang memperoleh perlindungan khusus) 

melalui Program Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak.   

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah One Day For Children dalam 

rangka Peringatan Hari Anak Nasional. Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini 

adalah : terdistribusinya bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak 

pemenuhan hak dasar anak, perlindungan anak, akses layanan dasar dan 
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penguatan keluarga, sedangkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut 

adalah: 

a) Terpenuhinya kebutuhan dasar anak-anak ; 

b) Terpenuhinya aksebilitas terhdap pelayan sosial dasar anak ; 

c) Terpenuhinya pengembangan potensi dan kreativitas anak ; 

d) Terlaksananya penguatan dan tanggung jawab orang tua / keluarga dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar. 

 

5. Pelaksanaan Kegiatan Pada Bidang Penanganan Fakir Miskin. 

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya, kegiatan pemberdayaan Fakir 

Miskin meliputi : Bantuan hibah barang bagi masyarakat/ kelompok usaha/ yayasan/ 

ponpes/ lembaga sosial/ orsos/ PMKS Lainnya, dialokasikan pada APBD Murni dan 

APBD Perubahan. Pengadaan hibah barang dari APBD Murni dan APBD Perubahan 

antara lain berupa : 

a. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Motor Roda 3 (Tiga) sebanyak 26 (dua 

puluh enam) unit ; 

b. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Peralatan Terop sebanyak 55 (lima puluh 

lima) paket; 

c. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Wireless sebanyak 27 (dua puluh tujuh) 

paket; 

d. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Kain Sarung sebanyak 14 (empat belas) 

unit; 

e. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Perlengkapan ibadah/Sarung sebanyak 26 

(dua puluh enam) paket; 

f. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Karpet sebanyak 1 (satu) paket; 

g. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Kursi Plastik sebanyak 21 (dua puluh 

satu) unit; 

h. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Peralatan Pemandian dan Pemakaman 

Jenazah sebanyak 2 (dua) paket; 

i. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Tandon Air sebanyak 1 (satu) paket; 
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j. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Sembako sebanyak 26 (dua puluh enam) 

paket; 

k. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Kendaraan Roda 4 (Empat) sebanyak 9 

(sembilan) unit; 

l. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Peralatan Terop sebanyak 9 (sembilan) 

paket; 

m. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Sound System sebanyak 18 (delapan 

belas) paket; 

n. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Alat Musik sebanyak 1 (satu) paket; 

o. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Peralatan Perbengkelan dan Las sebanyak 

15 (lima belas) paket; 

p. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Mesin/ Peralatan Genset sebanyak 7 

(tujuh) paket; 

q. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Alat Orkes sebanyak 1 (satu) paket; 

r. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Peralatan Menjahit sebanyak 5 (lima) 

paket; 

s. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Gerobak Usaha sebanyak 1 (satu) paket; 

t. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Alat Bantu Dengar sebanyak 1 (satu) 

paket; 

u. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Peralatan Babershop sebanyak 1 (satu) 

paket; 

v. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Peralatan Katering sebanyak 10 (sepuluh) 

paket; 

w. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Alat Banjar sebanyak 17 (tujuh belas) 

paket; 

x. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Peralatan Sablon sebanyak 1 (satu) paket; 

y. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Peralatan Percetakan sebanyak 1 (satu) 

paket; 

z. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Peralatan Pertukangan sebanyak 5 (lima) 

paket; 

å. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Tenda Pengungsi Bencana sebanyak 1 

(satu) paket; 
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ä. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Peralatan Karaoke sebanyak 1 (satu) 

paket; 

ö. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Speaker Aktif sebanyak 18 (delapan belas) 

paket ; 

aa. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Baju seragam sebanyak 1 (satu) paket ; 

bb. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Seragam Muslim Anak-anak sebanyak 1 

(satu) paket ; 

cc. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Jilbab sebanyak 1 (satu) paket ; 

dd. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Sejadah sebanyak 1 (satu) paket ; 

ee. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Alat Sholat sebanyak 1 (satu) paket; 

ff. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Genzet sebanyak 1 (satu) paket ; 

gg. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Alat-alat Prasmanan sebanyak 1 (satu) 

paket ; 

hh. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Alat masak  sebanyak 1 (satu) paket ; 

ii. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Alat Pembuatan Papan Reklame sebanyak 

1 (satu) paket ; 

Disamping belanja bantuan hibah barang ada juga belanja bantuan sosial barang yang 

diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, Bantuan Hibah Barang dalam rangka 

Penanganan Fakir Miskin Bagi KUBe Fakir Miskin, KUBe ODK, dan PMKS Lainnya 

(DBH-CHT) antara lain : 

a. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Peralatan Prosessing Makanan bagi Kube 

sebanyak 3 (tiga) paket; 

b. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Peralatan Prosessing Makanan/ Tata boga 

bagi PMKS sebanyak 1 (satu) paket; 

c. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Peralatan Perbengkelan dan Las bagi Kube 

sebanyak 5 (lima) paket; 

d. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Peralatan Katering bagi Kube sebanyak 1 

(satu) paket; 

e. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Peralatan Salon Kecantikan bagi KUBe 

sebanyak 5 (lima) paket; 

f. Pengadaan bantuan hibah barang berupa Peralatan Kecantikan/Salon sebanyak 3 

(tiga) paket; 
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C. Rincian Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) masing-masing Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat antara 

lain: 

1. Balai Sosial Lanjut Usia ”Mandalika” Mataram 

Penyantunan Lanjut Usia / Jompo terlantar di Balai Sosial Lanjut Usia 

“Mandalika” Mataram dengan sasaran kegiatannya sebagai berikut : 

a. Lanjut Usia umur 60 tahun keatas, tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk 

kelangsungan hidupnya, tidak mempunyai keluarga atau memiliki keluarga dan 

tidak mampu memelihara dirinya sendirinya yang sudah lanjut usia ; 

b. Keluarga yang karena sesuatu hal tidak dapat memelihara orang tua yang telah lanjut 

usia ; 

c. Masyarakat, yaitu masyarakat yang mau dan mampu untuk berpartisipasi dalam 

pembinaan kesejahteraan sosial lanjut usia (para dermawan, tokoh masyarakat dan 

organisasi sosial yang telah atau akan mendirikan PSTW). 

d. Dinas Instansi terkait seperti : Puskesmas Pagesangan, Dinas Kesehatan Kota 

Mataram, Rumah Sakit Umum Provinsi Mataram, Rumah Sakit Jiwa Mataram, Balai 

Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Mataram, Rumah Sakit Umum Kota Moh. 

Ruslan Kota Mataram, Kantor Departemen Agama Kota Mataram, Desa / Kelurahan, 

Kecamatan, Dinas Sosial Kota Mataram, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, 

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dan Dinas Sosial  Kabupaten Lombok 

Timur dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lombok 

Utara. 

Pelaksanaan kegiatan teknis operasional seksi bimbingan sosial dan keterampilan 

meliputi: 

a. Mekanisme Pelayanan 

Pola Pelayanan Lanjut Usia (LANSIA) di Balai Sosial Lanjut Usia “Mandalika” 

Mataram dilakukan dengan metode Cottage System yaitu kelayan ditempatkan 

dalam wisma secara berkelompok antara 4 s/d 6 orang kelayan di setiap wisma. Agar 

kegiatan pelayanan tersebut terselenggara dengan baik dan terarah, maka setiap 

wisma ditempatkan satu orang karyawan yang bertindak sebagai pengasuh wisma, 

sehingga dengan demikian kegiatan pelayanan situasinya seperti dalam lingkungan 
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rumah keluarga dan terkendali. Adapun bimbingan kebersihan lingkungan wisma 

bagi kelayan merupakan tugas dan tanggung jawab dari karyawan tersebut sebagai 

pembimbing di wisma masing-masing. Pelaksanaan kegiatan bimbingan diawasi 

langsung oleh Seksi bimbingan Sosial dan Keterampilan Balai Sosial Lanjut Usia 

“Mandalika” Mataram. 

b. Kegiatan Pelayanan 

1) Bimbingan Fisik 

Bimbingan fisik yang dimaksud adalah untuk meningkatkan kondisi fisik dan 

jasmani yang sehat bagi kelayan Lanjut Usia yaitu dengan melakukan Senam 

Kesehatan Jasmani Lansia secara rutin pada hari selasa dan jumat yang 

dikoordinasi oleh Seksi Bimbingan dan Keterampilan, Pekerja Sosial Fungsional 

serta dibimbing langsung oleh seluruh karyawan Balai Sosial Lanjut Usia 

“Mandalika” Mataram secara bergantian sesuai jadwal. 

2) Bimbingan Sosial dan Psikososial 

 Bimbingan Sosial 

Pemenuhan kebutuhan sosial Kelayan Lansia diupayakan melalui pembinaan 

Bimbingan Sosial yang dilaksanakan 1 (satu) kali seminggu yaitu setiap hari 

Selasa secara berkelompok maupun individual secara bergilir di masing-

masing wisma sesuai jadwal. Adapun Materi bimbingan yang diberikan 

antara lain adalah bimbingan mental dan spiritual, bimbingan kemampuan 

menyesuaikan diri, bimbingan kerjasama dan solidaritas, bimbingan sopan 

santun, bimbingan keramahan dan keakraban, bimbingan hubungan dengan 

sesama, bimbingan partisipasi kegiatan dan bimbingan pemahaman diri.  

 Bimbingan Psikososial 

Bimbingan Psikososial dilakukan bagi Lansia yang mengalami gangguan 

psikologis yang berkaitan dengan persepsi terhadap dirinya maupun orang 

lain yang secara laingsung atau tidak langsung mempengaruhi kehidupan 

sosialnya. Kegiatan ini dijadwalkan sesuai dengan kebutuhan permasalahan 

yang ada dengan memperhatikan seberapa besar masalah tersebut dan 

memperhatikan kesiapan lanjut usia dalam menjalani kegiatan ini. Seperti 

halnya Bimbingan Sosial, Bimbingan Psikososial juga dapat dilakukan secara 

berkelompok maupun individual.  
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3) Bimbingan Mental Spiritual 

Dalam upaya memenuhi kebutuhan mental spiritual keagamaan, maka dilakukan 

pembinaan melalui pelaksanaan sholat 5 (lima) waktu secara berjamaah dan 

pengajian empat kali dalam seminggu.  

4) Bimbingan Keterampilan 

Bimbingan keterampilan yang diberikan kepada para lanjut usia adalah upaya 

untuk mengisi waktu luang dengan tujuan agar para lansia tersebut terbiasa 

mengisi waktunya dengan kegiatan positif dan bermanfaat. Selain itu, kegiatan 

bimbingan keterampilan diharapkan dapat mengembangkan keahlian pada 

masing-masing lanjut usia. 

5) Bimbingan Kebersihan dan Kesehatan 

Bimbingan Kebersihan dan Kesehatan bertujuan untuk membimbing para lanjut 

usia dalam hal kebersihan pribadi seperti kebersihan badan dan pakaian, serta 

kebersihan lingkungan seperti tempat tidur, kamar, wisma dan sekitarnya. 

Adapun bimbingan ini dilaksanakan setiap hari kamis baik secara individual 

maupun gotong-royong. 

6) Bimbingan terapi kenangan dan pemutaran film 

Dalam rangka untuk mengingatkan kenangan para lansia diadakan bimbingan 

terapi kenanan dan pemutaran film dilaksanakan 1 (satu) kali sebulan yang 

merupakan sebagai hiburan kelayan merasa tenang dan nyaman. 

7) Bimbingan Ketertiban dan Keamanan 

Dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban para lanjut usia, Seksi 

Bimbingan dan Keterampilan membentuk kelompok kerja berikut jadwal piket 

petugas dibawah koordinator RT / Pengasuh Wisma.  

Selain itu, para lansia juga dibimbing mengenai pengamanan barang milik 

pribadi dan diminta untuk mengikuti kegiatan harian yang berkaitan dengan 

jadwal waktu makan, istirahat, sholat, pelaksanaan keterampilan dan kegiatan 

lainnya.   

8) Penanganan Kasus Lanjut Usia  

Penanganan kasus lanjut usia dimaksudkan agar lanjut usia tidak terbebani 

dengan kasus yang dapat merugikan dirinya sendiri dan juga panti. Selain itu, 

penanganan kasus lanjut usia juga bertujuan untuk mencegah timbulnya 
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permasalahan yang lebih besar sehingga tidak merugikan banyak orang dan 

mengganggu penanganan kasus lanjut usia lainnya. Penanganan kasus lanjut 

usia dilaksanakan melalui study kasus yang selanjutnya dikembangkan menjadi 

Case Conference (CC) yang dilakukan setiap saat bila dibutuhkan 

Pelaksanaan kegiatan tekhnis operasional seksi penyantunan dan penyaluran meliputi : 

a. Mekanisme Pelayanan 

Pola pelayanan lanjut usia di Balai Sosial Lanjut Usia “Mandalika” Mataram 

dengan COTTAGE SYSTEM, yaitu klayan lanjut usia ditempatkan dalam rumah / 

wisma secara berkelompok antara 8 – 11 orang pada setiap wisma / rumah. Agar 

kegiatan pelayanan tersebut terselenggara dengan baik dan terarah, maka setiap 

rumah / wisma ditempatkan 1 (satu) orang petugas yang bertindak sebagai pengasuh 

sehingga kegiatan pelayanan dan situasinya seperti dalam lingkungan rumah 

keluarga. Pengaturan makan dan minum, pemantauan kesehatan dan kebersihaan 

lingkungan wisma klayan adalah merupakan tugas dan tanggung  jawab pengasuh / 

karyawan. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut pengasuh berada di bawah 

pengawasan langsung Seksi Penyantunan dan Penyaluran. 

b. Kegiatan Pelayanan 

1) Melakukan Identifikasi / Registerasi berupa : 

- Mempersiapkan formulir / instrumen 

- Mempersiapkan data klayan 

- Formulir data klayan 

- Surat pernyataan keluarga 

- Surat pernyataan dari desa / kelurahan 

- Pernyataan kesanggupan diri klayan 

2) Menyediakan fasilitas berupa : 

- Tempat tidur, kasur dan bantal 

- Handuk dan selimut 

- Pakaian 

- Peralatan makan 

- Perlengkapan sholat 

3) Menyusun berkas biodata 76 orang klayan.  
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c. Koordinasi dengan Dinas Instansi Terkait 

1) Desa / Kelurahan : Menyelesaikan kelengkapan administrasi kelengkapan calon 

klayan yang disantun di Balai Sosial Lanjut Usia “Mandalika” Mataram dan 

sebagai pusat informasi calon klayan. 

2) Dinas Kesehatan Kota Mataram, Puskesmas Pagesangan, Rumah Sakit Jiwa 

Mataram, Rumah Sakit Umum Provinsi, dan BKMM Mataram, tentang 

pelayanan kesehatan klayan/lanjut usia mulai dari penyusunan menu makanan, 

tentang perawatan kesehatan, sampai dengan penanganan penyakit menular 

dan kelainan jiwa, perawatan / pengobatan mata selama klayan  menjadi 

penghuni panti. 

3) Dinas Sosial Kota Mataram, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, Dinas Sosial 

Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Sosial Lombok Timur dan Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lombok Utara untuk menyelesaikan surat 

– surat yang berkaitan dengan proses pelayanan dan administrasi calon klayan. 

4) Kantor Departemen Agama Kota Mataram : Bimbingan mental keagamaan. 

5) Perguruan Tinggi yang ada di Kota Mataram, antara lain : STIKES Mataram, 

Poltekes Kemenkes Mataram, Akper Pemprov Ntb, Akper Samawa, SMKN 8 

Mataram, Universitas NW, IAIN Mataram, dan Akper Yarsi,  mengadakan 

praktek dan penelitian di balai sosial lanjut usia “mandalika” Mataram yang 

bertujuan untuk mempraktekkan teori yang didapat di bangku kuliah sehingga 

mahasiswa dapat membandingkan antara teori dan prakyek lapangan/ 

kenyataan yang akan dihadapi di masyarakat khususnya para lanjut usia. Di 

akhir praktek mahasiswa membuat dan memaparkan laporan tentang 

Manajemen Pelayanan yg dilakukan panti serta pemaparan tentang salah satu 

jenis penyakit yang di derita klayan sehingga para petugas dapat menindak 

lanjuti perawatan penyakit yang diderita klayan serta hasil penelitian tersebut 

dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi Balai untuk tindakan selanjutnya. 

d. Pelayanan Kesehatan  

Perawatan kesehatan lanjut usia di Balai Sosial Lanjut Usia “Mandalika” 

Mataram bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram, Puskesmas 

Pagesangan, RSU Provinsi, RSJ Mataram dan BKMM Mataram. Adapun pelayanan 

kesehatan sehari – hari ditangani oleh : 
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1. Tenaga perawat PNS sebanyak 5 (lima) Orang 

2. Karyawan/Karyawati Balai Sosial Lanjut Usia “Mandalika” Mataram. 

Pelayanan Kesehatan dilaksanakan secara rutin setiap hari dilakukan oleh 

tenaga perawat dengan memanfaatkan Poliklinik Panti sehingga perkembangan 

kesehatan klayan dapat dipantau dan dievaluasi setiap hari, tenaga Dokter 

melakukan pemeriksaan kelayan 1 (satu) bulan 1 (satu) kali bersama tenaga 

kesehatan dari Puskesmas Pagesangan dan Puskesmas Dasan Agung. 

Masalah kesehatan lanjut usia yang memerlukan perawatan intensif di rujuk ke 

Rumah Sakit Umum Provinsi dengan membawa rujukan dari Puskesmas 

Pagesangan. Bagi klayan yang dinyatakan mempunyai penyakit menular oleh Dokter 

melalui pemeriksaan, selama menjalani terapi ditempatkan di wisma isolasi, apabila 

diperlukan penanganan lebih lanjut di rujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi. 

Sedangkan bagi klayan yang mengalami gangguan psikologis ditangani oleh Psikolog 

Balai Sosial Lanjut Usia “Mandalika” Mataram dan bila diperlukan penanganan lebih 

lanjut dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Mataram.  

e. Kegiatan Tambahan 

Balai Sosial Lanjut Usia “Mandalika” Mataram sebagai salah satu lokasi untuk 

pelayanan Day Care Services (Pelayanan Harian Lanjut Usia), ini dimulai sejak tahun 

2005 merupakan salah satu dari tiga Panti/Balai Sosial yang ada di Indonesia, 

merupakan suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi lanjut usia, bersifat 

sementara, dilaksanakan pada pagi hari dan tidak menginap. 

Adapun jenis kegiatan antara lain:  

1) Kebugaran antara lain : senam kesegaran jasmani lansia, senam osteoporosis, 

senam vitalisasi otak, dan senam  relaksasi, tenis meja, bulu tangkis, sepeda 

stationer, dll. 

2) Pemeriksaan kesehatan (setiap tiga bulan sekali diadakan pemeriksaan gula darah) 

3) Hiburan, antara lain : karaoke, rebana / kasidah, dll. 

4) Bimbingan rohani 

5) Bimbingan keterampilan 

6) Penyuluhan kesehatan dan gizi 

Peserta berasal dari  Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI, Pegawai Swasta dan 

Karang Lansia di Wilayah Kota Mataram. Jadwal kegiatan dilaksanakan setiap hari 
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Selasa dan Sabtu dari jam 07.00 s/d 11.00 Wita. Setiap kegiatan  sudah  terjadwal, 

peserta day care services disediakan  makan/snack dan minuman, kegiatan tambahan 

berupa diadakannya perlombaan, kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kerjasama 

dan  keakraban sesama peserta, konsultasi dengan pekerja sosial, psikolog, perawat 

dan ahli gizi bagi peserta yang mengalami permasalahan pribadi, keluarga, maupun 

kesehatan.  

Dalam rangka memeriahkan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) Tahun 2017, peserta 

day care services mengadakan berbagai lomba antara lain: lomba holahop, lomba 

memasukkan air ke dalam paralon, memasukkan paku kedalam botol, lomba 

menangkap belut, lomba memindahkan kelereng, joget balon, menggiring bola, lomba 

nasi tumpeng dan out bond. 

f. Terminasi 

Terminasi dibagi menjadi dua bagian yakni terminasi karena meninggal dunia dan 

karena diambil keluarga. Dalam bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 

2017, lanjut usia yang terminasi (meninggal dunia) sebanyak 12 orang, dari 12 orang 

tersebut, 4 orang dimakamkan di pemakaman balai dan 8 (delapan) orang 

dimakamkan di daerah asal sesuai dengan permintaan klayan/ keluarga. Sedangkan 

biaya pemakaman ditanggung/ dibantu oleh Balai Sosial Lanjut Usia “Mandalika” 

Mataram, sesuai dengan dana yang tersedia. 

Pelaksanaan Kegiatan Pekerja Sosial Fungsional Tahun 2018 yaitu : 

a. Masalah Kelayan 

Kelayan yang diterima di Balai Sosial Lanjut Usia “Mandalika” Mataram, 

dalam Tahun Anggaran 2018 terhitung bulan Januari sampai dengan bulan 

Desember 2018 secara keseluruhan merupakan pelimpahan dari : 

• Penyerahan Masyarakat    

• Penyerahan keluarga  

• Penyerahan diri/atas kesadaran dan kemauan sendiri 

Langkah awal Pekerja Sosial dalam penggalian data/informasi yang akurat 

mengenai keberadaan calon kelayan yang sebenarnya, dilaksanakan melalui 

wawancara dan pengamatan langsung terhadap kondisi obyektif kelayan dan 

lingkungan tempat asal kelayan tinggal, pada saat keluarga/masyarakat maupun 

calon kelayan itu sendiri memutuskan untuk mendapatkan pelayanan di Balai. 
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Untuk selanjutnya ditentukan identifikasi, motivasi dan seleksi dalam penetapan 

calon kelayan menjadi kelayan definitive. Untuk mencapai tingkat obyektivitas 

informasi/data yang diperoleh perlu dilaksanakan dan dicek berulang-ulang, melalui 

cross check antar Pekerja Sosial maupun Seksi Penyantunan dan Penyaluran serta 

Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan.  

Data yang diperoleh dijadikan dasar dalam menentukan diagnosa, therapy dan 

rencana pelayanan calon kelayan/kelayan, sehingga koordinasi antara Pekerja Sosial 

dan Seksi-Seksi yang ada dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kepentingan kelayan 

mulai dari Pendekatan Awal, Pemberian Pelayanan (Registrasi, Penempatan di 

Panti, Pemeliharaan Fisik dan Kesehatan, Assesment dan Penempatan pada 

Program); sampai pada tahap-tahap pemberian bimbingan (Fisik, Mental, Sosial dan 

Keterampilan); Resosialisasi; Penyaluran serta tahap Pembinaan dan Bimbingan 

Lanjut.  

Kelayan Balai Sosial Lanjut Usia “Mandalika” Mataram merupakan kelayan 

tetap, sampai kelayan mengakhiri masa pelayanannya yaitu sampai meninggal dan 

diserahkan kepada keluarga yang menginginkannya untuk  pemakamannya 

sepenuhnya oleh keluarganya maupun sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak Panti 

karena keluarga tidak mau menerima atau  tidak ada yang bertanggung jawab dan 

mengakuinya sebagai anggota keluarganya.  

b. Kriteria Permasalahan Kelayan 

1) Sebagian besar kelayan berasal dari keluarga secara ekonomi  kurang mampu 

dan kurang mampu merawat lansia, sehingga keluarga memutuskan untuk 

menitipkannya di Balai Sosial Lanjut Usia “Mandalika” Mataram.   

2) Lansia, yang berasal dari  keluarga yang tidak bertanggung jawab, yang benar-

benar tidak mau merawat mereka sehingga menimbulkan keputus asaan lansia 

dan memilih tinggal di Balai, hal ini pun berdampak terhadap kestabilan 

ekonomi dengan tidak dimilikinya pekerjaan dan sulit memperoleh pekerjaan 

dikarenakan kondisi fisik dan usianya yang lanjut. 

3) Permasalahan lainnya, berasal dari keluarga mampu secara ekonomi tapi tidak 

mampu merawat orang tua atau keluarganya karena kesibukan dalam 

pekerjaannya, sehingga menitipkan orang tua mereka di Balai. Atas kesadaran 
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sendiri, keluarga bersedia memberikan sumbangan untuk Panti sesuai 

kemampuan mereka. 

4) Menyatukan para lansia yang purna kerja atau para lansia yang ingin bergabung 

dalam kegiatan panti melalui pelayanan Harian Lanjut Usia untuk mengisi waktu 

luang mereka dengan kegiatan-kegiatan positif, sehingga mereka dapat 

bersosialisasi dengan sesama usia mereka  

c. Pelaksanaan Kegiatan dan Hasil yang dicapai 

Kegiatan-kegiataan yang sudah dilaksanakan dari Bulan Januari sampai 

dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2017, adalah  : 

1) Orientasi dan Konsultasi dalam bentuk : 

 Mengadakan pendekatan kepada sumber-sumber Usaha Kesejahteraan Sosial, 

melalui Koordinasi dan konsultasi dengan aparat Pemerintah Daerah 

setempat asal kelayan. 

 Memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan serta program kerja 

Balai Sosial Lanjut Usia “Mandalika” Mataram kepada tamu/pengunjung 

Balai. Para tamu yang datang, berasal dari berbagai tempat, tujuan dan 

maksud-maksud tertentu, seperti kunjungan, dari Instansi lain yang ingin 

mengetahui eksistensi panti  maupun kunjungan  Pelajar/Mahasiswa 

(Praktikan) yang melakukan bidang akademis seperti observasi, KKN dsb. 

Pengunjung lainnya adalah keluarga kelayan, baik orang tua maupun suami 

yang ingin mengetahui keberadaan kelayan. Adalah tugas Pekerja Sosial untuk 

menjelaskan kepada mereka, bahwa partisipasi dan dukungan mereka sangat 

diperlukan dalam rangka proses pelaksanaan program pelayanan dan 

rehabilitasi sosial, sehingga merupakan kebutuhan bagi kelayan dan 

keluarganya. 

2) Identifikasi, Motivasi dan Seleksi                                                

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan satu rangkaian kegiatan yang tidak dapat 

dipisahkan dan dilaksanakan dalam bentuk wawancara dan pengamatan 

terhadap kelayan guna memperoleh data yang akurat mengenai 

keberadaan/kondisi obyektif calon kelayan.  

Untuk lebih jelas, wawancara dan pengamatan dilaksanakan pula kepada 

keluarga yang berkunjung atau home visite terhadap keadaan lingkungan 
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keluarga, masyarakat maupun sumber-sumber yang tersedia dilingkungan asal 

kelayan, sekaligus memberikan motivasi tentang arti pentingnya pelayanan sosial 

sehingga menumbuhkan kepercayaan dan ketertarikan dan dukungan mereka 

terhadap program Balai. Setelah melalui analisa terhadap permasalahan-

permasalahan calon kelayan, dapat ditentukan bahwa calon kelayan tersebut 

memenuhi syarat/tidak sebagai kelayan definitive sesuai kriteria/syarat 

penerimaan calon kelayan, yang dilaksanakan melalui seleksi calon kelayan.  

Melalui kegiatan ini pula, calon kelayan diberikan kesempatan selama 2 minggu 

untuk mengikuti masa uji coba/orientasi. Apabila ternyata calon kelayan tidak 

merasa nyaman, maka calon kelayan berhak kembali kepada keluarganya.  

3) Registrasi 

Memasukkan data kelayan definitive hasil seleksi calon kelayan kedalam 

buku register kelayan Tahun Anggaran 2018 dan memberikan motivasi kepada 

kelayan dalam rangka persiapan memasuki asrama/ wisma. 

4) Melaksanakan kegiatan Penempatan di Balai, erat kaitannya dengan penerimaan 

dan penandatanganan kontrak pelayanan/Surat Pernyatan menjadi Kelayan 

Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika Mataram, memberikan bimbingan khusus 

baik individual maupun kelompok tentang penempatan kelayan dalam system 

pelayanan dan pengasuhan selama dalam Panti, yaitu dengan mempertemukan 

kelayan dengan Pekerja Sosial,  tempat dan fasilitas Panti, maupun kelompok 

kegiatan yang akan diikuti oleh kelayan. 

5) Pemeliharaan Fisik dan Kesehatan, dilaksanakan melalui pendataan jenis-jenis 

penyakit yang diderita kelayan setelah berada di Balai, memberikan bimbingan 

khusus tentang tata cara pemeliharaan fisik/kesehatan kelayan, terutama yang 

menderita penyakit kelamin yang perlu dibimbing. Koordinasi dan kerja sama 

dengan paramedis/perawat balai dalam mengusahakan tindakan-tindakan 

pencegahan maupun pengobatan bagi kelayan yang sakit dan membutuhkan 

pengobatan, termasuk penanganan terhadap beberapa orang kelayan yang 

mengidap penyakit  yang membutuhkan penanganan yang serius dilanjutkan 

dengan tindakan melalui rujukan ke Puskesmas Pagesangan, RSUP/RSU KOTA 

maupun ke BKMM untuk perawatan dan pengobatan khusus mata. 
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6) Penelaahan  dan  Pengungkapan  Masalah, melakukan wawancara dengan 

mempersiapkan data sebelumnya dan melakukan pengkajian sistematis  

terhadap kelayan maupun keluarga kelayan, yang datang ke Panti maupun 

Petugas yang mendatangi keluarga kelayan, dan mendiagnosa permasalahan 

kelayan. Kegiatan ini lebih tepat dilaksanakan melalui konseling Pekerja Sosial 

secara individual. 

7) Penempatan  Pada  Program,  dilaksanakan  berdasarkan analisa sumber daya 

untuk kebutuhan pelayanan dan rehabilitasi sosial dan rumusan rencana 

pelayanan kepada kelayan sesuai hasil assesment. 

8) Melaksanakan Sidang Pembahasan Kasus, yaitu : 

Sidang Pembahasan Kasus dilaksanakan kaitannya dengan : 

• Pembahasan seleksi kelayan dalam menentukan dan menetapkan kelayan 

definitif ; 

• Membahas kasus-kasus khusus yang membutuhkan penanganan  

seketika/darurat ; 

• Membahas rencana penempatan kelayan dalam program pelayanan ; 

• Membahas evaluasi/perkembangan/kemajuan kelayan baik secara fisik, 

mental maupun sosialnya. 

9) Melaksanakan Bimbingan Fisik, Mental, Sosial dan Keterampilan. 

Kegiatan ini sudah dilaksanakan semenjak bulan Januari 2018 sampai dengan 

bulan  Desember 2018, yang meliputi :   

a) Melaksanakan pemahaman terhadap kondisi obyektif kelayan, baik fisik, 

mental,  sosial,  maupun keterampilan (bakat, minat dan kemampuan) 

 Bimbingan Fisik 

Bimbingan ini dimaksudkan agar kelayan tetap berada dalam kondisi fisik 

yang sehat melalui kegiatan sebagai berikut : 

• Senam Lansia (dilaksanakan setiap Selasa dan Jum’at) ;  

• Kebersihan rutin, dilaksanakan setiap hari di masing-masing wisma, 

selain bertujuan untuk kebersihan dan keindahan lingukungan juga 

agar kreatifitas kelayan tetap terjaga di usianya yang semakin lanjut. 

• Gotong royong, dilaksnakan setiap hari kamis secara bersama-sama 

dengan pegawai. 



 

 

106  

Laporan Tahunan  2018 

• Kegiatan ketrampilan seperti: Pertanian didalam lahan Panti, 

Kerajinan membuat keranjang sampah, Membuat jajan kerupuk, 

Membuat telur asin dan Menanam apotik hidup disertai dengan 

jadwal dibuat oleh Seksi Bimbingan. 

 Bimbingan Mental Kerohanian/Mental Spiritual 

 Sholat berjamaah lima waktu sehari semalam didampingi petugas balai 

 Kegiatan pengajian oleh tokoh agama setempat 

 Bimbingan Sosial 

Kegiatan ini dilakukan melalui dua cara, yaitu : 

• Bimbingan wisma 

   Dilaksanakan di masing-masing wisma sesuai pembagian tugas dan 

tanggung  jawab wisma oleh seluruh petugas balai. 

• Bimbingan Individu 

   Dilaksanakan secara individual sebagai bentuk pendekatan dan motivasi 

kepada kelayan oleh Pekerja Sosial 

• Bimbingan Kelompok/Bimbingan social secara keseluruhan 

   Secara umum diberikan kepada seluruh kelayan secara bersamaan 

dengan tujuan untuk tetap mengingatkan tanggung jawab yang harus 

dilaksanakan selama berada dalam balai. 

b) Membuat case history dan case study masing-masing kelayan oleh masing-

masing Pekerja Sosial, disamping sebagai kelengkapan administrasi tekhnis 

kelayan juga sebagai bahan pertimbangan yang akan diangkat dalam sidang 

pembahasan kasus atau kemungkinan dilaksanakannya reveral/rujukkan 

kepada lembaga lain, untuk memperoleh penanganan kasus yang lebih tepat,  

c) Merumuskan program bimbingan penanganan kasus-kasus khusus (kelayan 

bermasalah), yang dilaksanakan secara individual oleh Pekerja Sosial melalui 

Bimbingan Konseling, dimana kelayan diberikan kesempatan untuk 

menyampaikan permasalahannya dan membantu kelayan menyelesaikan 

masalahnya.  

d) Mempersiapkan dan melaksanakan pemulangan kepada keluarga kelayan 

yang menginginkan kembali kepada keluarganya atau sebaliknya, keluarga 
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yang meminta orang tuanya  kembali berada ditengah-tengah mereka karena 

merasa sudah mampu untuk merawat orang tuanya. 

 

2. Balai Sosial Asuhan Anak ”Generasi Harapan” Mataram. 

BSAA ”Generasi Harapan” Mataram adalah salah satu unit pelaksana teknis dinas 

(UPTD) yang memiliki tugas tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian tugas 

Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dibidang kesejahteraan sosial, meliputi 

pembinaan fisik, mental spiritual, sosial, bakat dan seni. 

Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial ditujukan terhadap anak yatim, piatu, 

yatim piatu dan terlantar dari keluarga miskin/kurang mampu. 

Target pelayanan kesejahteraan sosial di BSAA Generasi Harapan Mataram 

sebanyak 80 (delapan puluh) orang yang berasal dari Kabupaten/Kota se Nusa 

Tenggara Barat. 

Adapun kegiatan yang dilaksanakan di BSAA Generasi Harapan Mataram 

meliputi: 

a.  Program dan Kegiatan 

1) Program pelayanan administrasi perkantoran; 

2) Program   peningkatan   sarana dan prasarana peningkatan aparatur 

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian  kinerja & 

keuangan; 

b.  Program pembinaan anak terlantar. 

1) Pelayanan Kesejahteraan Sosial 

a) Pendidikan 

b) Informasi 

c) Penyediaan Bahan Ajar Anak asuh 

d) Kegiatan Pelayanan di dalam Panti 

e) Seleksi dengan Program Pikat NTB 

f) Uang Saku dan Transport 

g) Belanja barang pakai habis dan belanja cetak pengadaan 

h) Home Visit dan Monitoring 

i) Kegiatan Bimbingan Lanjut 

j) Kegiatan Resosialisasi 
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k) Pendampingan Hasil Seleksi 

l) Kegiatan Penyaluran dan Pendampingan 

m) Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar 

n) Kelengkapan Sarana Prasarana 

2) Pengelolaan Keuangan 

3) Pengelolaan Inventaris Barang 

Inventaris kekayaan panti baik bergerak maupun tidak bergerak dikeloa 

dan dicatat oleh panti melalui Pengurus Barang dan dilaporkan ke Biro 

Umum secara periodik baik laporan semester maupun laporan bulanan. 

Maksud dan tujuan dari target pelayanan yang diberikan adalah : 

c.  Agar anak bisa tumbuh kembang secara wajar; 

d.  Agar anak bisa melanjutkan sekolah; 

e.  Menghindar drop out; 

f.  Pemberdayaan orang tua/wali baik dalam bidang perekonomian maupunpengasuh 

sehingga mereka mampu untuk mengasuh dan menyekolahkan anak. 

 

3. Balai Sosial Karya Wanita ”Mirah Adi” Mataram 

BSKW “Mirah Adi” Mataram mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

teknis Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dibidang pelayanan rehabilitasi sosial 

yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, agama dan pelatihan keterampilan serta 

bimbingan lanjut bagi eks wanita tuna susila agar mampu berperan aktif dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

Balai Sosial Karya Wanita ”Mirah Adi” Mataram merupakan satu-satunya 

lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pembinaan dan rehabilitasi sosial 

terhadap Penyandang Masalah Sosial meliputi : 

a. Wanita Tuna Susila ; 

b. Wanita Rawan Tindak Asusila ; 

c. Wanita Korban Tindak Kekerasan ; 

d. Wanita Korban Traficking ; 

e. Wanita Sosial Rawan Ekonomi ; 

f. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). 
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Tugas Balai Sosial Karya Wanita ”Mirah Adi” Mataram adalah : melakukan 

pembinaan fisik, mental, sosial, mengubah sikap dan tingkah laku, pelatihan 

keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut terhadap kelayan agar mampu 

berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.  

Adapun pelaksanaan kegiatan teknis dalam menangani dan membina kelayan 

BSKW ”Mirah Adi” Mataram sebagai berikut : 

a. Seksi Bimbingan dan Advokasi Sosial 

1) Bimbingan sosial individu : bimbngan motivasi, bimbingan menggali bakat minat 

dan perhatian serta konsultasi. 

2) Bimbingan sosial kelompok : kegiatan belajar mengajar dan pengadaan sarana 

kegiatan belajar. 

3) Kegiatan bimbingan fisik 

4) Bimbingan mental agama 

5) Bimbingan pengasuh 

6) Bimbingan keterampilan (Tata Boga, Tata Busana, Tata Rias) 

7) Therapy Kelompok (Meeting Morning, Ceramah, Pengajian) 

8) Kegiatan Advokasi : untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami kelayan 

serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang BSKW ”Mirah Adi”  

9) Faktor Penghambat : masih ada kelayan yang malas dan masih kurangnya 

kerjasama antar pihak/instansi terkait. 

b. Seksi Perlindungan dan Penyantunan 

a. Pengadaan permakanan 

b. Kebutuhan khusus wanita dan pemeliharaan kesehatan 

c. Pemeriksanaan kesehatan 

d. Dana obat-obatan 

e. Pengadaan pakaian seragam, pakaian harian, pakaian olahraga dana sarana 

ibadah 

f. Penerimaan kelayan 

g. Widyawisata 

c. Sub Bagian Tata Usaha 

a. Kegiatan administrasi umum 

b. Kegiatan administrasi keuangan 
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c. Kegiatan administrasi kepegawaian 

d. Kegiatan administrasi perlengkapan 

Faktor pendukung dan penghambat didalam melaksanakan tugas dan fungsi dari 

Balai Sosial Karya Wanita ”Mirah Adi” Mataram adalah : 

1. Faktor Pendukung : 

a. Masyarakat semakin memahami bentuk pelayanan yang dilakukan di BSKW 

”Mirah Adi” Mataram. Hal ini terlihat dengan adanya kesadaran para orang tua 

kelayan yang menyerahkam anaknya untuk dibina di BSKW ”Mirah Adi” 

Mataram. 

b.  Adanya kerjasama dengan instansi dalam hal motivasi/ identifikasi calon 

kelayan untuk dibina di BSKW ”Mirah Adi” Mataram maupun pelaksanaan 

bimbingan dan pelatihan. 

c. Kemampuan dan minat yang tinggi dari kelayan untuk mengikuti keterampilan 

sesuai minat dan bakat. 

d. Adanya koordinasi pembagian tugas pada pegawai sehingga memudahkan untuk 

memberikan pelayanan. 

e. Adanya kerjasama antar perusahaan dalam penyaluran. 

f. Adanya kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi sosial 

untuk membina, memberikan bimbingan rohani dan ceramah-ceramah agama. 

2. Faktor Penghambat : 

a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana sebagai sarana penunjang terlaksananya 

tugas dan kegiatan kelayan dan pegawai balai. 

b. Masih adanya pemikiran negatif masyarakat terhadap BSKW ”Mirah Adi” 

Mataram. 

c. Masih terdapat pihak yang berkepentingan yang tidak menghendaki para kelayan 

berada di balai (para mucikari/germo). 

d. Terlambatnya pencairan dana dengan sistem DPA-SKPD tahun anggaran 2017 

sehingga pelaksanaan kegiatan banyak yang terhambat. 

e. Pengaruh terhadap kelayan cukup tinggi, sehingga proses pelayanan relatif 

terganggu, bahkan tidak jarang berdampak pada germo dan jaringannya. 

f. Kecenderungan kabur dan berupaya memperalat petugas. 
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g. Kelayan belum diidentifikasi secara komperehensif sudah dimasukkan ke BSKW 

”Mirah Adi” untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial (kelayan 

belum siap asuh). 

 

4. Balai Sosial Bina Remaja ”Karya Mandiri” Bengkel - Lombok Barat 

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sosial Provinsi Nusa 

Tenggara Barat di bidang pembinaan kesejahteraan sosial anak yang meliputi 

pembinaan fisik, mental, sosial, bakat dan kemampuan serta keterampilan kerja bagi 

anak terlantar putus sekolah agar mampu bekerja secara mandiri maupun kelompok 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

Tugas dari Balai Sosial Bina Remaja ”Karya Mandiri” adalah : melaksanakan program 

rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi anak atau remaja terlantar dan rentan 

permasalahan sosial. Dan fungsi dari Balai Sosial Bina Remaja ”Karya Mandiri” adalah :  

a. Penyusunan program kerja balai ; 

b. Penyusunan pedoman teknis dan pelayanan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial 

bagi anak atau remaja terlantar dan rentan permasalahan sosial agar dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya di keluarga dan masyarakat dalam rangka 

penanggulangan kemiskinan ; 

c. Penyelenggaraan fungsi sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelayanan ; 

d. Penyelenggaraan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi anak atau remaja 

terlantar dan rentan permaaslahan sosial secara terencana, terarah dan 

berkelanjutan dalam bentuk pelayanan di dalam balai, penjangkauan komunikasi 

dan pelayanan harian (day care service) ; 

e. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan maaslah kesejahteraan sosial anak 

terlantar dan remaja rentan permasalahan sosial ; 

f. Penyelenggaraan proto type balai rehabilitasi dan peberdayaan sosial anak terlantar 

dan remaja rentan permasalahan sosial di Provinsi NTB ; 

g. Penyeenggaraan fungsi konsultasi dan koordinasi ; 

h. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan ; 

i. Pelaksanaan ketatausahaan ; 

j. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang. 
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Adapun Kegiatan Per Sub Bagian /Seksi antara lain : 

a. Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha 

1) Administrasi Umum, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan; 

2) Kegiatan Urusan Keuangan; 

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian; 

4) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. 

b. Kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial  

Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan memiliki tugas penyusunan program, 

perumusan teknis, penyiapan bahan, koordinasi dan memberikan bimbingan fisik, 

mental, sosial dan keterampilan kerja agar anak bisa memiliki kepribadian dan 

kemampuan hidup sehingga anak mampu melaksanakan fungsi sosial serta mampu 

hidup mandiri ditengah-tengah masyarakat. 

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi : 

1) Kegiatan Bimbingan Fisik 

Kegiatan ini bisa melalui berbagai macam kegiatan yang bertujuan untuk 

menjaga daya tahan fisik anak asuh supaya tetap stabil, sehat dan dinamis antara 

lain; bimbingan Olah Raga dan Kesamaptaan. 

2) Kegiatan Bimbingan Mental 

Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan dan membentuk tingkah laku anak 

agar menjadi insan yang beriman dan bertaqwa, disiplin, jujur, 

bertanggungjawab dan berakhlak mulia sehingga mampu memiliki kepribadian 

yang sempurna dan paripurna, melalui berbagai macam cara baik kegiatan yang 

terjadwal maupun yang tidak terjadwal dengan bermacam materi antara lain; 

bimbingan iman dan taqwa, iqro’, bimbingan sholat, baca al-qur’an, tajwid, 

qiro’ah, penerapan sikap dan perilaku, pengembangan kepribadian, bimbingan 

kesehatan diri dstnya. 

3) Kegiatan Bimbingan Sosial 

Kegiatan ini bertujuan untuk bisa menumbuhkan kesadaran sosial 

kesetiakawanan dan kerjasama serta tanggung jawab bermasyarakat, 

pengembangan kepribadian dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri 

sehingga anak mampu menyesuaikan diri dimanapun berada dan mampu 
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melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar di masyarakat. Berbagai macam 

materi antara lain; kepemimpinan, berorganisasi, Kamtibmas dstnya. 

4) Kegiatan Bimbingan Keterampilan 

Sebagai penunjang agar anak bisa hidup mandiri maka pemberian keterampilan 

perlu dilakukan dengan mempertimbangkan minat dan kemampuannya serta 

kebutuhan pasar kerja dan kebutuhan lingkungan anak darimana anak berasal. 

Adapun jenis keterampilan meliputi : 

a) Keterampilan Tata Busana 

b) Keterampilan Tata Rias 

c) Keterampilan Tata Boga 

d) Keterampilan Otomotif 

e) Keterampilan Las 

f) Keterampilan Pendingin 

5) Kegiatan Karyawisata 

6) Praktek Belajar kerja (PBK) 

7) Bimbingan Kewirausahaan. 

b. Kegiatan Seksi Penyantunan  

Tugas dari Seksi Penyantunan adalah : melaksanakan kegiatan penyantunan bagi 

anak atau remaja terlantar dan rentan permasalahan sosial. 

Uraian kegiatan seksi penyantunan meliputi : 

1) Pelaksanaan Seleksi  

2) Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan dan Registrasi 

3) Pelaksanaan Kegiatan Orientasi Calon Penerima Manfaat 

4) Pelayanan Pengasramaan 

5) Pelayanan Permakanan 

6) Pelayanan Pakaian Olah Raga dan Seragam Belajar 

7) Pelayanan Kebersihan Diri 

8) Pelayanan Kesehatan 

9) Kegiatan Home Visit atau Kunjungan Rumah 

10) Penyaluran 

11) Pemulangan 

c. Kegiatan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial 
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Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh kelompok jabatan fingsional pekerja 

sosial yaitu : 

1) Membuat rencana kerja tahunan program kegiatan pelayanan sosial penerima 

manfaat; 

2) Menyusun rancangan sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial; 

3) Memberikan supervisi dalam identifikasi calon penerima program pelayanan 

kesejahteraan sosial; 

4) Menyusun rancangan kegiatan pemberian motivasi kepada calon penerima 

program pelayanan kesejateraan sosial; 

5) Menyusun rancangan kegiatan seleksi calon penerima program pelayanan 

kesejahteraan sosial; 

6) Menyusun pedoman wawancara untuk kegiatan penerimaan calon penerima 

manfaat; 

7) Merumuskan kesepakatan hak dan kewajiban antara pekerja sosial dengan 

penerma pelayanan; 

8) Melaksanakan asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima 

program  pelayanan kesejahteraan sosial; 

9) Melaksanakan kegiatan temu bahas hasil asesmen masalah, kebutuhan dan 

sistem sumber penerima program pelayanan kesejahteraan sosial sebagai 

penyajian dan peserta; 

10) Menyusun rencana kegiatan intervensi masalah bersama penerima program 

pelayanan kesejahteraan sosial dalam rencana kegiatan bimbingan sosial, 

psikososial dan advokasi; 

11) Memberikan motivasi kepada penerima manfaat; 

12) Melaksanakan kegiatan  bimbingan psikososial dan pengembangan masyarakat 

terhadap penerima program pelayanan kesejahteraan sosial; 

13) Memberikan supervisi dalam kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial di BSBR 

”Karya Mandiri” Mataram; 

14) Memantau kegiatan penerima manfaat; 

15) Menyusun instrumen evaluasi hasil program pelayanan kesejahteraan sosial; 

16) Melaksanakan temu bahas evaluasi hasil program pelayanan kesejahteraan 

sosial; 
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17) Menyusun laporan perkembangan penerima manfaat yang meliputi 

perkembangan fisik, sosial mental dan spiritual anak. 

 

5. Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak ”Sasambo Matupa” Selat – Lombok 

Barat. 

Sebagai Balai lingkup Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat yang 

melaksanakan Program Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial Anak sebagai prioritas 

Nasional yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Pembangunan Berkeadilan yang ditujukan untuk Memberikan Perlindungan dan 

Pelayanan bagi Pemenuhan Hak Dasar Anak. Adapun Visi dan Misi dari Balai Sosial 

Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak Sasambo Matupa adalah : 

Visi :  Kesejahteraan sosial yang adil menuju perwujudan kemandirian anak Nusa 

Tenggara Barat yang beriman, berbudaya dan Berdaya Saing. 

Misi Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak adalah : 

a. Melaksanakan pelayanan sosial untuk pemulihan dan penguatan psikososial anak 

yang beriman, berbudaya, berdaya saing dan sejahtera ; 

b. Menyelenggarakan kegiatan perlindungan dan jaminan tumbuh kembang anak 

untuk kemandirian ; 

c. Mengembangkan model pengembangan dan meningkatkan pelayanan di bidang 

kesejahteraan sosial anak untuk perwujudan kondisi kehidupan sosial anak yang 

kondusif bagi tumbuh kembang anak ; 

d. Melaksankaan upaya pembinaan usaha kesejahteraan sosial anak dalam kehidupan 

bermasyarakat dan berbudaya ; 

e. Meningkatkan profesionalisme manajemen, pelayanan kesejahteraan sosial anak ; 

f. Meningkatkan upaya pencapaian efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. 

Program pelayanan pada BSPPSA ”Sasambo Matupa” Selat, Lombok Barat terbagi dalam 

3 (tiga) program pelayanan yaitu : 

a. Pelayanan perlindungan sosial diberikan kepada anak yang membutuhkan 

perlindungan khusus ; 

1) Bentuk pelayanan 

a) Temporary shelter yaitu : Unit pelayanan perlindungan pertama yang bersifat 

responsif dan segera dengan jangka waktu pelayanan 1 (satu) bulan. 
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b) Protection Home yaitu : Unit pelayanan perlindungan lanjutan dari 

temporary shelter yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan 

psikososial, rehabilitasi dan reintegrasi bagi anak yang memerlukan 

perlindungan secara khusus sehingga anak dapat tumbuh kembang secara 

wajar. Waktu pelayanan selama 3 (tiga) bulan. 

2) Sasaran 

a) Anak berusia di bawah 18 tahun dalam situasi darurat, anak yang berhadapan 

dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak 

tereksploitasi secara ekanomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, 

anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, 

dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan 

perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang 

menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. 

b) Anak  dalam kandungan dengan kondisi rawan diterlantarkan orang tuanya. 

3) Tujuan Pelayanan 

a) Terlindunginya  anak dalam melaksanakan tugas-tugasnya kembali sebagai 

anak baik dirumah, sekolah maupun dalam situasi kehidupan sosial lainnya. 

b) Pulihnya kondisi fisik dan mental sehingga anak dapat mengatasi kesulitan-

kesulitan yang dihadapinya akibat tekanan maupun trauma. 

c) Berkembangnya relasi sosial secara wajar dengan orang-orang disekitarnya. 

d) Terwujudnya situasi kehidupan dan lingkungan yang mendukung 

keberfungsian sosial serta mencegah terungnya tindak kekerasan, perlakuan 

salah dan eksploitasi terhadap anak. 

b. Pelayanan Petirahan Anak 

Pelayanan petirahan sosial anak diberikan kepada anak usia Sekolah Dasar 

yang mengalami hambatan belajar karena adanya hambatan fungsi sosial yang 

berakar dari masalah sosial ekonomi, sosial psikologis dan sosial budaya keluarga. 

BSPPA ”Sasambo Matupa” Selat – Lombok Barat memberikan pelayanan petirahan 

sosial kepada 45 (empat puluh lima) anak setiap bulan/angkatan. Target sasaran 

pelayanan petirahan anak selama 1 (satu) tahun sebanyak 540 (lima ratus empat 

puluh) anak yang berasal dari 10 (sepuluh) kabupaten/ kota se Nusa Tenggara Barat.  
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1) Bentuk Pelayanan 

a) Pengasramaan  

b) Pengasuhan 

c) Pemenuhan kebutuhan fisik 

d) Pemeriksaan kesehatan 

e) Bimbingan pendidikan formal 

f) Bimbingan Sosial Dasar 

g) Bimbingan Sosial Inti 

h) Bimbingan Sosial Penunjang 

2) Sasaran Pelayanan 

a) Kriterianya : anak tingkat sekolah dasar/MI kelas IV, V, VI (usia 10-15 tahun) 

yang mengalami hambatan fungsi sosial atau kelainan tingkah laku (bandel, 

pemalu, agresif, hiperaktif, suka menyendiri, melamun, pemalas, suka bolos 

dstnya) yang berakar dari masalah sosial ekonomi, sosial psikologis dan 

sosial budaya keluarga yang mengakibatkan hambatan dalam belajar. 

b) Prestasi belajar menurun tetapi IQ rendah. 

c) Diprioritaskan dari golongan keluarga tidak mampu. 

3) Tujuan Pelayanan 

a) Memantapkan dan meningkatkan fungsi dan peran sosial anak agar tumbuh 

kembang secara optimal baik anak sebagai makluk ciptaan Tuhan YME, anak 

sebagai individu maupun anak sebagai makhluk sosial dan meningkatkan 

prestasi belajar. 

b) Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat 

dalam pembinaan kesejahteraan sosial anak. 

c) Mendorong peran serta keluarga dan masyarakat dalam Usaha Kesejahteraan 

Sosial Anak. 

d) Mencegah kelainan tingkah laku, kesulitan belajar dan mencegah putus 

sekolah serta mendukung program wajib belajar. 

c. Program Penyuluhan Sosial Anak 

Penyuluhan sosial anak yang ditujukan kepada anak, orang tua/keluarga dan 

masyarakat agar dapat meningkat pengetahuan, pemahaman dan peran sertanya 

dalam pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial Anak. 
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1) Bentuk Pelayanan 

a) Tempat informasi bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang memerlukan 

informasi terkait dengan program perlindungan dan petirahan sosial anak 

serta sistem penanganannya. 

b) Tempat konsultasi orang tua/keluarga terkait permasalahan dan penanganan 

anak yang mengalami hambatan fungsi sosialnya. 

c) Penyebaran informasi program perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial 

anak melalui penyuluhan langsung, leaflet dan media cetak lainnya. 

2) Sasaran Pelayanan 

a) Keluarga penerima manfaat 

b) TOGA dan TOMA 

c) Ormas/Orsos, LSM, Perangkat/aparat desa 

d) Masyarakat dipemukiman rawan masalah sosial. 

3) Tujuan Pelayanan 

a) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan tanggung jawab 

orang tua/ keluarga dan masyarakat dalam perwujudan perlindungan dan 

kesejahteraan sosial anak. 

b) Meningkatkan peran serta / partisipasi keluarga dan masyarakat dalam 

usaha kesejahteraan sosial anak. 

Permasalahan dan upaya pemecahannya meliputi : 

a. Program Pelayanan Perlindungan Khusus 

1) Permasalahan : Penerima manfaat pelayanan perlindungan khusus tahun 2018 

semuanya mengalami keterlantaran karena ketidakmampuan orang tua baik 

secara ekonomi maupun sosial. Pihak BSPPA Sasambo Matupa belum dapat 

menindaklanjuti dengan mengatasi akar permasalahan utamanya yaitu 

kemiskinan, karena balai tidak mempunyai kewenangan di bidang 

pemberdayaan ekonomi. 

2) Upaya pemecahan : Mengadakan koordinasi dan pendekatan dengan pihak 

terkaitguna memperolah dukungan berupa pemberdayaan keluarga/peningkatan 

kemampuan ekonominya. 

b. Program Pelayanan Petirahan Sosial Anak 

1) Permasalahan yang ada : 
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a) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai kualifikasi dan 

kebutuhan lembaga BSPPA ”Sasambo Matupa” Selat-Lombok Barat. 

b) Sarana gedung (kelas/ruang belajar, ruang makan, aula dan wisma) sudah 

kurang nyaman dan kurang layak dikarenakan kerusakan akibat usia 

bangunan dan efek bencana gempa bumi. 

c) Sarana dan prasarana belajar anak yang kurang memadai terutama 

perlengkapan untuk mengembangkan kreatifitas anak tetirah yang sangat 

minim jumlah maupun jenisnya. 

d) Sarana dan prasarana wisma anak kurang memadai seperti perlengkapan 

tidur anak tetirah yang sudah rusak. 

e) Kurangnya dukungan dana untuk melaksanakan berbagai kegiatan sesuai 

dengan tahapan pelayanan. 

f) Masih ada guru pendaping yang dikirim pihak sekolah yang tidak memenuhi 

kriteria sehingga proses belajar anak kurang maksimal. 

g) Data dasar anak tetirah sering kali tidak diisi lengkap oleh pihak sekolah 

sehingga data permasalahan, kebutuhan dan potensi anak tidak 

terindetifikasi lebih awal. 

h) DPA setiap tahun anggaran baru sering kali terlambat disyahkan sehingga 

pada bulan Januari kegiatan belum dilaksanakan. 

2) Upaya Pemecahannya : 

a) Mengajukan surat permohonan penambahan pegawai sesuai dengan 

kualifikasi dan kebutuhan lembaga ke Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara 

Barat; 

b) Mengusulkan pada Pemerintah provinsi NTB agar mengalokasikan anggaran 

untuk pengadaan perlengkapan kreatifitas anak; 

c) Mengusulkan pada Pemerintah Provinsi NTB agar mengalokasikan anggaran 

untuk sarana dan prasarana wisma; 

d) Mengusulkan pada Pemerintah Provinsi NTB agar mengalokasikan anggaran 

untuk kegiatan-kegiatan petirahan sosial anak; 

e) Melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan 

sekolah calon peserta tetirah agar guru pendamping yang dikirim seusia 

dengan kriteria yang telah ditentukan. 
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f) Melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan 

sekolah calon peserta tetirah agar form data dasar anak diisi lengkap dan 

dikirim lebih awal; 

g) Melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi NTB dan Biro Keuangan 

Setda Provinsi NTB. 

c. Program Penyuluhan Sosial Anak 

1) Permasalahan 

Tidak tersedia anggaran khusus untuk melaksanakan penyuluhan sosial anak 

pada keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta 

tentang program perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial anak. 

2) Upaya pemecahannya 

a) Mengintegrasikan kegiatan Penyuluhan Sosial Anak dalam kegiatan 

Petirahan Sosial Anak sebagai upaya mengatasi keterbatasan anggaran. 

b) Mengusulkan kepada pihak Pemerintah Provinsi NTB agar mengalokasikan 

anggaran untuk Program Penyuluhan Sosial Anak. 

 

6. Balai Sosial Bina Laras ”Mutmainnah” Selebung- Lombok Tengah 

Keterbelakangan penyandang cacat mental eks psikotik dalam meraih kemajuan 

sangat dipengaruhi antara lain oleh adanya stigma dalam masyarakat yang menganggap 

kecacatan sebagai suatu aib yang harus disembunyikan, disisi lain kecacatan juga 

dipandang sebagai suatu hal yang harus dikasihani. Akibat perlakuan tersebut 

penyandang cacat mental eks psikotik menjadi kurang percaya diri dan hilangnya 

kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dalam rangka keikutsertaan mereka 

dalam berbagai aspek kehidupan. 

Untuk itu maka Balai Sosial Bina Laras “Muthmainnah” melalui program 

pelayanan dan rehabilitasi sosial berupaya untuk melaksanakan pembinaan fisik, 

mental, sosial mengubah sikap dan tingkah laku, pelatihan keterampilan, resosialisai 

serta pembinaan lanjut bagi para penyandang cacat mental eks psikotik agar mampu 

hidup selaras dengan lingkungannya dan berperan aktif dalam kehidupan 

bermasyarakat. Adapun penjelasan dari masing-masing kegiatan yang dimaksud adalah: 
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a. Kegiatan pelayanan dilaksanakan setiap hari dalam rangka memenuhi kebutuhan 

kelayan untuk makan, minum, perawatan kesehatan, pemeliharaan kebersihan 

kelayan dan kebersihan lingkungan sebanyak 100 orang. 

b. Kegiatan pembinaan fisik dilaksanakan setiap hari pada jam 07.00 pagi kecuali hari 

libur tidak dilaksanakan. Kegiatan ini dimaksudkan agar kelayan memperoleh 

kesegaran dan kebugaran jasmani melalui bimbingan olah raga dan lain-lain. 

c. Kegiatan bimbingan mental/agama dan psikologi dilaksanakan setiap hari. Kegiatan 

dimaksudkan agar kelayan mampu mempraktikkan ajaran agama yang diyakininya, 

memulihkan rasa percaya diri, harga diri dan memiliki kondisi psikologi yang sehat 

dalam berfikir, bersikap dan bertindak. 

d. Kegiatan bimbingan sosial dilaksanakan setiap hari, dengan tujuan untuk membina 

kesadaran dan tanggung jawab sosial agar kelayan mampu menyusuaikan diri 

dengan lingkungan sosialnya dan dapat membantu diri sendiri. 

e. Kegiatan bimbingan keterampilan usaha/kerja dilaksanakan setiap hari, kecuali 

pada hari libur. Pelaksanaan bimbingan keterampilan diberikan dalam bentuk teori 

dan praktik keterampilan kerja dengan tujuan agar kelayan memiliki kemampuan 

untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Jenis-jenis 

pelatihan keterampilan yang diikuti adalah : pembuatan keset, pembuatan 

kemoceng, keterampilan menjahit, keterampilan pertanian dan perkebunan. (Jadwal 

kegiatan terlampir) 

f. Kegiatan resosialisasi dan pembinaan lanjut dilaksanakan secara berkala dengan 

tujuan mempersiapkan kelayan, keluarga, dan lingkungan masyarakat agar terjadi 

interaksi sosial dalam hidup bermasyarakat serta dapat mengmbangkan usaha/kerja 

secara berkesinambungan sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. 

 

7. Balai Sosial Bina Karya ”Madani” Aikmel-Lombok Timur 

Balai Sosial Bina Karya ”Madani” yang berlokasi di Lenek Ramban Biak Kecamatan 

Aikmel Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu Balai sosial yang dimiliki Dinas 

Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana Balai tersebut menangani pelayanan dan 

rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis. 

Visi dan misi Balai Sosial Bina Karya ”Madani” Aikmel-Lombok Timur adalah : 

Visi : Kesejahteraan oleh dan untuk semua. 
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Misi : a. Mengembalikan harga diri, kepercayaan diri dan keberfungsian sosial ; 

   b. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup manusia ; 

   c. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam   

      penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar ; 

   d. Mencegah dan mengembalikan serta mengatasi permasalahan sosial  

                 gelandangan, pengemis dan orang terlantar. 

Langkah strategis yang telah dilaksanakan Balai Sosial Bina Karya ”Madani” Aikmel-

Lombok Timur antara lain : 

a. Terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi untuk 100 (seratus) gelandangan dan 

pengemis ; 

b. Peningkatan jumlah dan jenis sarana dan prasarana serta fasilitas pembelajaran baik 

berupa sarana fisik, bahan maupun alat pendukung utama lainnya; 

c. Pengembangan kemampuan pengelolaan dan penyediaan sarana Teknologi 

Informasi serta Akselerasi Komunikasi dan Informasi; 

d. Pemantapan koordinasi dan harmonisasi dengan instansi terkait Dinas Sosial 

Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan masyarakat; 

e. Menyediakan lahan praktek belajar kerja kepada para kelayan sebagai wahana 

perbandingan dan lahan berlatih yang komprehensif. 

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pada Balai Sosial Bina Karya ”Madani” Aikmel-

Lombok Timur mengacu pada prinsip-prinsip administrasi pelayanan rehabilitasi sosial 

dan operasional balai, untuk administrasi pelayanan rehabilitasi sosial meliputi : 

a. Penerimaan 

1) Identifikasi, tahap ini dilaksanakan mengawali proses rehabilitasi secara 

keseluruhan dimana kegiatannya dilaksanakan pada caloan kelayan masuk balai. 

2) Motivasi dan seleksi, untuk memberikan motivasi terhadap kelayan dalam 

memperoleh pelayanan dan proses rehabilitasi serta untuk menetapkan kelayan 

secara definitif. 

3) Registrasi, dilaksanakan setelah kelayan menjalani proses seleksi yang hasilnya 

dimasukkan dalam buku induk dan buku register. 

4) Assesment/ pengungkapan masalahan dan pemahaman masalah, untuk 

mengetahui potensi yang dimiliki kelayan sehingga bisa ditentukan jenis 

pelayanan yang diberikan sesuai dengan bakat dan minat kelayan. 
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5) Pengasramaan, selanjutnya penempatan kelayan dalam asrama 

b. Bimbingan mental sosial 

Kegiatan yang dilakukan meliputi : senam kesegaran jasmani, pelaksanaan imtaq, 

gotong royong dan pemeriksaan kesehatan. 

c. Bimbingan keterampilan 

Kelayan diberikan bimbingan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat mereka 

seperti : Pertukangan (batu, kayu/meubelair), Prosesing makanan, keterampilan 

otomotif, keterampilan elektronik dan keterampilan menjahit. 

Untuk pelayanan operasional meliputi : pendekatan awal, motivasi dan seleksi serta 

pemanggilan kelayan dan pemulangan kelayan. 

 

8. Balai Sosial Lanjut Usia “Meci Angi” Bima 

Visi BSLU “Meci Angi” Bima adalah “Terwujudnya Lanjut Usia yang Beriman dan 

Sejahtera”.   

Dari Visi tersebut di atas dijabarkan lebih lanjut dalam Misi Balai Sosial Lanjut Usia 

“Meci Angi” Bima sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai antara lain ; 

a. Meningkatkan kualitas penyantunan terhadap lanjut usia di dalam balai ; 

b. Meningkatkan efektifitas bimbingan terhadap lanjut usia di dalam balai ; 

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketatausahaan dan sumber daya aparatur. 

Dalam meningkatkan proses pengkajian, analisis dan pengembangan tekhnis 

Penyantunan Lanjut Usia / Jompo terlantar di Balai Sosial Lanjut Usia “Meci Angi” 

Mataram dengan sasaran kegiatannya sebagai berikut : 

Lanjut Usia umur 60 tahun keatas, tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk 

kelangsungan hidupnya, tidak mempunyai keluarga atau memiliki keluarga dan tidak 

mampu memelihara dirinya sendirinya yang sudah lanjut usia. Adapun pelaksanaan 

kegiatan di Balai Sosial Lanjut Usia Meci Angi Bima antara lain : 

a. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional seksi bimbingan sosial dan keterampilan 

meliputi: 

1) Mekanisme pelayanan 

Pola Pelayanan Lanjut Usia (LANSIA) di Balai Sosial Lanjut Usia “Mandalika” 

Mataram dilakukan dengan metode Cottage System yaitu kelayan ditempatkan 
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dalam wisma secara berkelompok antara 4 s/d 6 orang kelayan di setiap wisma. 

Agar kegiatan pelayanan tersebut terselenggara dengan baik dan terarah, maka 

setiap wisma ditempatkan satu orang karyawan yang bertindak sebagai pengasuh 

wisma, sehingga dengan demikian kegiatan pelayanan situasinya seperti dalam 

lingkungan rumah keluarga dan terkendali. Adapun bimbingan kebersihan 

lingkungan wisma bagi kelayan merupakan tugas dan tanggung jawab dari 

karyawan tersebut sebagai pembimbing di wisma masing-masing. Pelaksanaan 

kegiatan bimbingan diawasi langsung oleh Kasubag. Tata Usaha Balai Sosial 

Lanjut Usia Meci Angi Bima. 

2) Kegiatan pelayanan 

a) Bimbingan fisik 

b) Bimbingan Sosial dan psikososial 

c) Bimbingan mental spiritual 

d) Bimbingan Iqra’ 

e) Bimbingan keterampilan 

f) Kegiatan rekreasi 

g) Bimbingan kebersihan dan kesehatan 

h) Bimbingan ketertiban dan keamanan 

i) Penanganan kasus lanjut usia 

b. Kegiatan-kegiatan teknis yang dilaksanakan pada Seksi Penyantunan dan 

Penyaluran antara lain : 

1) Mekanisme Pelayanan 

2) Kegiatan Pelayanan  

3) Koordinasi dengan instansi terkait 

c. Pelaksanaan kegiatan fungsional perawat kesehatan 

Pelayanan kesehatan ; bekerja sama dengan Puskesmas Asakota dimana dilayani 

oleh tenaga perawat PNS sebanyak 4 (empat) orang serta karyawan karyawati Balai 

Sosial Lanjut Usia Meci Angi Bima. 

d. Pelaksanaan kegiatan Pekerja Sosial 

1) Masalah kelayan ; 

Kelayan yang diterima oleh BSLU Meci Angi pelimpahan dari : penyerahan 

masyarakat, penyerahan keluarga dan penyerahan diri/atas kesadaran dan 
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kemauan diri sendiri. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pekerja social antara 

lain : pendekatan awal, pemberian pelayanan, pemberian bimbingan, 

resosialisasi, penyaluran serta tahap pembinaan dan bimbingan lanjut. 

2) Kriteria Permasalahan Kelayan 

a) Sebagian besar kelayan berasal dari keluarga kurang mampu. 

b) Keluarga yang tidak mampu merawat lanjut usia, sehingga menitipkan orang 

tua mereka untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. 

c) Para lansia yang berkeinginan untuk bergabung dengan para lansia di Balai 

untuk menghabiskan masa tua bersama dengan para lansia di Balai. 
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BAB IV 

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM 

 

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, telah ditetapkan capaian Dinas Sosial Provinsi 

NTB. Realisasi kinerja Dinas Sosial berdasarkan capaian kinerja disajikan dalam tabel sebagai 

berikut : 

 

Tabel 4.1 

Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 

Indikator Satuan 2017 
2017 Oktober 2018 

Realisasi 
 

Target Realisasi 
Semester II 

Cakupan 
Penanganan 
Penyandang 

Masalah 
Kesejahteraan 

Sosial 

 

% 

 

2,20% 

 
 

5,07% 
 
 

 

2,42% 

 
 

22,42% 

 

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, Capaian Kinerja 

Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka penanganan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 2.42%. Sementara sampai 

dengan bulan Oktober 2018 (Semester II) Capaian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara 

Barat sebesar 22,42% atau 147.609 jiwa yang tertangani. Hal ini dikarenakan adanya 

Penyandang Masalah Kesehateraan SosialKorban Bencana Alam berupa gempa bumi yang 

terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alokasi dana bersumber dari alokasi APBN dan APBD 

dimana pada semester II s.d bulan Oktober 2018 penanganan PMKS melalui sumber dana 

APBD dapat menangani 13.773 jiwa PMKS (2,09%) dan melalui sumber dana APBN dapat 

menangani 133.861 jiwa PMKS (20,33%).  

Tingkat keberhasilan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Penanganan 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di tahun 2018 beserta Realisasi Keuangan Berdasarkan 

Sasaran Strategi Tahun 2018 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2017 

No Jenis PMKS Jumlah Yang sudah 

diberikan 

pelayanan 

% Sisa 

penanganan 

PMKS 

% 

1. Anak balita terlantar 2.308 Jiwa 70 Jiwa 03,03 2.238 Jiwa 96.97 

2. Anak Terlantar 99.800 Jiwa 7.656 Jiwa 7,67 92.144 Jiwa 92,33 

3. Anak Nakal/Anak Berhadapan Hukum 859 Jiwa 297 Jiwa 34,58 562 Jiwa 65,42 

4. Anak Jalanan 3.286 Jiwa  Jiwa 0 3.286 Jiwa 100 

5. Anak dengan Kedisabilitasan 4.830 Jiwa  Jiwa 0 4.830 Jiwa 100 

6. Anak yang menjadi Korban Tindak 

Kekerasan 

471 Jiwa  Jiwa 0 471 Jiwa 100 

7. Anak yang memerlukan perlindungan 

khusus (AMPK) 

49 Jiwa  Jiwa 0 49 Jiwa 100 

8. Lanjut Usia Terlantar 50.496 Jiwa 3.883 Jiwa 7,69 46.613 Jiwa 92,31 

9. Penyandang Disabilitas 12.776 Jiwa 1.169 Jiwa 9,15 11.607 Jiwa 90,85 

10. Tuna Susila 43 Jiwa 43 Jiwa 100  Jiwa 0 

11. Gelandangan 245 Jiwa 100 Jiwa 40,82 145 Jiwa 59,18 

12. Pengemis 67 Jiwa  Jiwa  67 Jiwa 100 

13. Pemulung 310 Jiwa  Jiwa 0 310 Jiwa 100 

14. Kelompok Minoritas 55 Jiwa  Jiwa  55 Jiwa 100 

15. Bekas Warga Binaan Lembaga 

Permasyaratan (BWBLP) 

6.495 Jiwa 57 Jiwa 0.88 6.438 Jiwa 99,12 

16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 212 Jiwa  Jiwa 0 212 Jiwa 100 

17. Korban Penyalahgunaan Napza 571 Jiwa  Jiwa  571 Jiwa 100 

18. Korban Traficking  Jiwa 98 Jiwa 0 0 Jiwa 0 

19. Korban Tindak Kekerasan 4.177 Jiwa 34 Jiwa 0,81 4.143 Jiwa 99,19 

20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 5.848 Jiwa  Jiwa  5.848 Jiwa 100 

21. Korban Bencana Alam 1.901 KK 127.86

3 

KK   KK  

22. Korban Bencana Sosial 6.334 KK 795 KK 12,55 5.539 KK 87,45 

23. Wanita Rawan Sosial Ekonomi 105.140 Jiwa  Jiwa 0 105.140 Jiwa 100 

24. Keluarga Fakir Miskin 348.722 KK 5.380 KK 1,54 343.342 KK 98,46 

25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 793 KK  KK 0 793 KK 100 

26. Komunitas Adat Terpencil (KAT) 2.610 KK 164 KK 6,28 2.446 KK 93,72 

 Jumlah 658,398 31,189 4,99 627,209 95,26 
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BAB V 

P E N U T U P 

 

A. Kesimpulan      

1. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat dilakukan melalui delapan (8) Balai Sosial yang merupakan Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penanganan di luar Balai Sosial 

dilakukan melalui program/ kegiatan pemberian bantuan/ advokasi sosial, 

pendampingan yang dilakukan oleh tenaga sosial dan penanganan tanggap darurat bagi 

korban bencana alam. 

2. Pada umumnya sasaran dan target penanganan masalah kesejahteraan sosial dapat 

dicapai sesuai dengan petunjuk dan rencana yang telah ditetapkan. 

3. Pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dapat 

berjalan lancar karena didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana kerja serta 

sarana operasional penunjang kegiatan (Dumlap, Tangki Air, Ranger, Truk, Perahu 

Karet, Speed Boat, Alat Komunikasi, Mobil UPSK, Alat Aksesibilitas, Mobil Penyuluhan 

Keliling, Poliklinik Kesehatan di UPTD dll). 

4. Pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dilakukan melalui kerjasama antar 

Dinas/ Instansi terkait baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan 

melibatkan peran serta mitra kerja di Kabupaten/ Kota seperti PSM, Karang Taruna, 

LSM/ Yayasan, Organisasi Sosial, Toga/ Toma yang peduli terhadap masalah sosial. 

5. Untuk memenuhi target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) lingkup 

Provinsi dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

memerlukan pendanaan yang tidak sedikit dan sampai saat ini masih bergantung pada 

kucuran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta APBN murni dari 

Kementerian Sosial RI.  

6. Dari realisasi hasil capaian kinerja tahun anggaran 2018 capaian penanganan PMKS 

sebesar 22,42% dengan jumlah PMKS sebanyak 147.609  jiwa, dengan rincian melalui 

dana APBD sebanyak 13.773 jiwa PMKS (2.09%) dan melalui APBN sebanyak 133.861 

jiwa PMKS (20,33%).   

7. Tahun anggaran 2018 capaian kinerja Dinas Sosial samapai dengan bulan Oktober 2018 

sebesar 22,42% atau 147.609 jiwa yang tertangani. Indikator RPJMD yang berkaitan 
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dengan urusan Sosial adalah cakupan penanganan PMKS yang telah ditetapkan tahun 

2018 sebesar 2,42% dengan arti bahwa target capaian kinerja di RPJMD dapat 

terlampaui. 

 

B. Permasalahan dan upaya penyelesaian  

1. Jangkauan pelayanan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di lokasi basis masyarakat 

PMKS/ PSKS yang secara geografis terisolir masih sangat terbatas, karena pelayanan 

masih terkonsentrasi di daerah pembinaan perkotaan atau pemukiman masyarakat 

umumnya. 

2. Tenaga Pekerja Sosial Kecamatan sebagai ujung tombak tenaga sosial sampai tingkat 

Desa/ Kelurahan, setelah otonomi daerah beralih menjadi Pejabat Pemerintah Daerah, 

yang fungsinya juga berubah sehingga konsekuensi penanganan Pembangunan 

Kesejahteraan Sosial di Desa/ Kelurahan menjadi terbatas terutama dalam pembinaan 

lanjut dan perolehan data otentik. 

3. Peningkatan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik secara 

kualitas maupun kuantitas belum sebanding dengan kapasitas penanganannya, sebagai 

akibat perubahan pergeseran nilai kehidupan, hal ini bisa dilihat tabel Data Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 

4. Masih kurangnya tenaga profesional yang diharapkan mampu memberikan pelayanan 

prima guna percepatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang 

bernuansa profesi pekerjaan sosial di dalam Balai Sosial. 

5. Belum berdayanya secara optimal Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada. 

Kendatipun secara kuantitas cukup banyak namun secara kualitatif belum berdaya 

secara maksimal dan  masih memerlukan pembinaan yang serius. 

6. Kurang tersedianya data yang akurat di Kabupaten/ Kota utamanya data by name by 

address sehingga Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial dalam hal pendataan 

penanganan masalah kesejahteraan sosial kurang akurat. 

7. Terbatasnya alokasi dana APBD untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

bidang sosial. 
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C. Rekomendasi   

1. Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, perlu kiranya peningkatan 

Pengawasan Melekat disemua jajaran termasuk pada UPTD. 

2. Dalam upaya lebih meningkatkan kualitas kemampuan dan pengetahuan aparatur, perlu 

kiranya diberikan kesempatan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur untuk 

selalu meningkatkan kemampuan diri melalui Pendidikan formal dan Lembaga Diklat 

Kesejahteraan Sosial. 

3. Guna lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi kelayan di dalam 

Balai Sosial, perlu upaya peningkatan kualitas manajemen pelayanan, Sumber Daya 

Manusia (SDM), kelembagaan dan infrastruktur pada delapan (8) Balai Sosial (UPTD). 

4. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah merupakan indikator penilaian bagi SKPD, 

oleh karena itu perlu penertiban administrasi keuangan, barang dan penggunaan asset 

baik milik Pemerintah Daerah maupun Kementerian Sosial RI yang diinventarisir secara 

baik dalam Neraca Barang. 

5. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemauan kerja keras untuk mengatasi 

persoalan dalam diri dan keluarganya, oleh karena itu keberadaannya perlu secara terus 

menerus dibina dan diberdayakan melalui program-program pemberdayaan, 

perlindungan dan rehabilitasi. 

6. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Orsos/ LSM yang secara kualitas dan 

kuantitas cukup memadai dan berkembang dengan pesat, sehingga perlu dibina, 

diberdayakan dan dijadikan mitra kerja untuk tetap peduli terhadap penanganan 

masalah sosial. 

7. Instansi Sosial Kabupaten/ Kota meskipun statusnya bagian dari Pemerintah 

Kabupaten/ Kota, tetapi masih sangat responsive dalam mendukung pelaksanaan 

program kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial baik melalui tingkat koordinasi 

maupun penerapan program kegiatan lainnya, oleh karena itu kerjasama antar instansi 

terkait dalam penanganan masalah sosial perlu ditingkatkan terus. 

8. Dukungan alokasi anggaran APBD Provinsi NTB dan instansi sosial Kabupaten/ Kota 

untuk pendampingan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Non 

Dekonsentrasi program-program Pemerintah Pusat khususnya kegiatan pembangunan 

kesejahteraan sosial sangat diperlukan. 
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9. Perlu adanya pembinaan yang berkesimbungan bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan 

Sosial (PSKS) seperti Organisasi Sosial (Orsos), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna (KT) dstnya yang 

secara kuantitas cukup banyak di Nusa Tenggara Barat, sehingga dapat memberikan 

kontribusi bagi kelancaran program.  
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