
KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah. Puji Syukur kami haturkan kepada Allah SWT, karena berkat 

rahmat dan petunjuk-NYA, Petujuk Teknis Satuan Tugas P3S ( Pelayanan, 

Pengawasan dan Perlindungan Sosial ) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dapat diselesaikan tepat pada waktunya.  

Petunjuk Teknis ( Juknis ) ini merupakan instruksi tertulis yang di bakukan 

mengenai proses pelaksanaan Operasional Satuan Tugas P3S ( Pelayanan, Pengawasan 

dan Perlindungan Sosial ) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan Sosial Kepada 

Masyarakat menuju NTB Gemilang.  

Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Perlindungan Sosial adalah salah satu 

inovasi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya memberikan 

pelayanan terbaik dalam Perlindungan Sosial melalui respon cepat dan tepat dalam 

penanganan permasalahan sosial sesuai motto 4 CT ( Cepat Temu, Cepat Tanggap, 

Cepat Tindak dan Cepat Tuntas serta  mendukung penuh visi misi pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan NTB Gemilang melalui NTB 

Sejahtera dan  Mandiri dalam bingkai penanggulangan kemiskinan dan mengurangi 

kesenjangan. 

 Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada semua pihak 

yang telah membantu atas terbitnya juknis ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan 

guna perbaikan ke depan 

 

 Mataram,  Januari 2019  

Kepala Dinas Sosial Prov. NTB 

 

TTD 

H. AHSANUL KHALIK, S.Sos, MH 

 

  



I. LATAR BELAKANG 

Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sebagai wujud 

dan amanah pengamalan UUD 1945 yang dilaksanakan bersama-sama 

masyarakat, dunia usaha, pemerintah swasta, pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota secara terpadu, bertahap, berkelanjutan sehingga hasilnya dapat 

dirasakan oleh masyarakat sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 

tentang Kesejahteraan Sosial khususnya penyandang masalah kesejahteraan 

sosial dan masyarakat pada umumnya. Pembangunan kesejahteraan sosial harus 

mampu bersinergi dan terkoordinasi antara program yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial Republik 

Indonesia) melalui dana Angaran 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. 

Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai visi NTB Gemilang dalam 

melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial, menitikberatkan pada bidang 

pengentasan kemiskinan, keterlantaran, ketunaan, kecacatan, keterasingan dan 

penanggulangan bencana. 

Permasalahan sosial saat ini cenderung meningkat dilihat dari jumlah 

penyandang masalah kesejahteraan sosial maupun kompleksitasnya. Dalam 

melaksanakan penanganan dan pelayanan masalah kesejahteraan sosial bagi 

masyarakat bukan hanya merupakan tanggung jawab dari pemerintah saja. 

Pada sisi lain masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemerintah menyadari 

bahwa tanpa peran serta masyarakat mustahil permasalahan sosial dapat 

ditangani sesuai yang diharapkan. Untuk menanganinya tidak ada pilihan lain, 

seluruh potensi sumber kesejahteraan sosial harus bersatu padu, bersama-sama 

Pemerintah termasuk di antaranya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 

dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Namun pada kenyataannya masih 

banyak penanganan masalah kesejahteraan sosial  berjalan sendiri-sendiri 

sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga/institusi. 

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah 

baik pusat maupun daerah serta masyarakat selain harus terarah dan 

berkelanjutan, juga harus terpadu. 

Di Nusa Tenggara Barat menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 

(DTKS) yang merupakan wadah data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 

(PPKS) tahun 2020 berjumlah 2,861,819 jiwa.yang tersebar di 8 (delapan) 

Kabupaten dan 2 (dua) Kota. 

Jumlah dan kondisi PPKS yang ada tersebut di atas 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, 

  



Sementara itu, untuk mengimbangi adanya PPKS, Kementerian Sosial 

melalui Dinas Sosial Provinsi juga terus mengembangkan Potensi dan Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS). sampai tahun 2020 Potensi dan Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS) terus berkembang di Provinsi NTB. Jumlah 

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 2.931 (Dua ribu sembilan ratus tiga 

puluh satu) orang, Organisasi Sosial (ORSOS) 983 (Sembilan ratus delapan 

puluh tiga) Orsos, Karang Taruna (KT) sebanyak 710 (Tujuh ratus sepuluh) 

Kelompok, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 116 

(Seratus Enam Belas) orang dan Pekerja Sosial Program Keluarga Harapan 

1284 orang, Satuan Bhakti Pekerja Sosial 47 orang, Wahana Kesejahteraan 

Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) 48 (Empat Puluh Delapan) Kelompok. 

  Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ini dapat menjadi 

pendorong perbaikan dan upaya-upaya penanggulangan masalah sosial yang 

ada di provinsi NTB sehingga dapat dijadikan salah satu potensi dalam 

pembangunan Provinsi NTB yang didukung oleh semua pihak. 

Menyikapi hal tersebut Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat 

membuat satu gagasan atau rancangan dengan membuat wadah sebagai media 

untuk memberikan layanan terpadu penanganan masalah kesejahteraan sosial 

yang diwujudkan dalam wadah SATGAS P3S (Satuan Tugas Pelayanan, 

Pengawasan dan Perlindungan Sosial). 

Dengan adanya wadah/media tersebut diharapkan para Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat terfasilitasi dan terlayani sehingga 

mampu melaksanakan fungsi sosial secara mandiri bagi kesejahteraan 

hidupnya. 

Satuan Tugas Petugas Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial 

atau P3S dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor : 

019.4 tanggal 5 Januari 2017, akan menjadi garda terdepan dalam melayani 

dan mengawasi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) di 

Nusa Tenggara Barat. 

Petugas P3S memiliki komando terpusat di bawah kendali langsung 

Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tugasnya memberikan 

pelayanan, pengawasan, dan pengendalian tertib sosial kepada Pemerlu 

Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik itu merupakan perorangan, 

keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, 

ekonomi, sosial, atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya secara wajar.  

Dengan membentuk Satgas P3S, maka diharapkan : a) Penanganan 

masalah sosial khususnya masalah jalanan, gelandangan, pengemis, penderita 

bencana alam dan bencana sosial lainnya akan tertangani dengan lebih efektif 

dan efesien; b) Adanya respon cepat dan tepat dalam penanganan permasalahan 

sosial sesuai motto 4 CT ( Cepat temu, Cepat Tanggap, Cepat Tindak dan 

Cepat Tuntas); c) Mendukung visi misi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat dalam mewujudkan NTB Gemilang melalui NTB Sejahtera dan  

Mandiri dalam bingkai penanggulangan kemiskinan dan mengurangi 

kesenjangan. 

  



II. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dari Petunjuk Teknis Pembentukan Satgas P3S ini adalah sebagai 

acuan bagi pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam 

melakukan langkah-langkah pembentukan Satgas P3S di daerah, mekanisme 

kerja dan pembinaan terhadap Satgas P3S.  

Tujuan dari Penyusunan Petunjuk Teknis Pembentukan Satgas P3S adalah: a) 

Terwujudnya Pemahaman yang sama tentang mekanisme pelaksanaan kerja 

Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Perlindungan Sosial ( SATGAS P3S 

) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. b) Terwujudnya pelayanan 

Dinsos Prov NTB dengan motto 4 CT ( Cepat temu, Cepat Tanggap, Cepat 

Tindak dan Cepat Tuntas ) 

 

III. SASARAN 

Sasaran Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Perlindungan Sosial  

a) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial  ( PPKS )  

b) Seluruh masyarakat yang memerlukan pelayanan Sosial  

 

IV. SUMBER DANA 

Segala biaya dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Pelayanan, 

Pengawasan, dan PerlindunganSosial  bersumber dari Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran SKPD Dinas Sosial Provinisi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 

berjalan. 

 

V. DASAR HUKUM 

1. UU No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I 

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 

Miskin; 

4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 



8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan 

Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat; 

VI. PENGERTIAN 

Dalam Petunjuk Teknis Pembentukan Satgas P3S ini, yang dimaksud dengan : 

1.  Tertib sosial : Kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan 

teratur, sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, nilai, dan 

norma dalam interaksi sosial. Dalam hal ini, masyarakat bertindak sesuai 

dengan status dan perannya masing - masing 

2.  Pelayanan kesejahteraan sosial merupakan kegiatan yang dilaksanakan 

secara langsung dan terorganisasi, terutama bertujuan untuk membantu 

individu atau kelompok dan lingkungan sosial dalam upaya mencapai 

saling penyesuaian 

3.  PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, 

keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, 

kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, 

sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan 

sosial) secara memadai dan wajar 

4.  Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan 

sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat 

digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial. 

5.  Pengendalian sosial adalah mekanisme untuk mengarahkan anggota 

masyarakat dalam melaksanakan nilai dan normal sosial yang berlaku. 

6.  Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, 

dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan 

dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, 

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial 

7.  Penjangkauan sosial adalah serangkaian kegiatan yang mempertemukan 

kepentingan pelayanan antara PPKS dengan institusi yang melakukan 

pelayanan kesejahteraan sosial. 

8.  Satuan Tugas Petugas Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial 

atau P3S Provinsi NTB adalah satuan tugas di bawah Dinas Sosial 

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tugasnya memberikan pelayanan, 

pengawasan, dan pengendalian tertib sosial kepada Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik itu merupakan perorangan, keluarga, 

atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, 

ekonomi, sosial, atau budaya yang keanggotaanya diambil dari relawan 

sosial dan di SK kan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB 

  



VII. PRINSIP LAYANAN SATGAS 

Satgas P3S dalam memberikan layanan kepada pemerlu masalah 

kesejahteraan sosial dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai 

berikut :  

1. Non diskriminasi, artinya setiap anggota Satgas P3S berkewajiban 

memberikan layanan terhadap PPKS yang mengalami permasalahan, dengan 

tidak boleh membedakan layanan berdasarkan latar belakang ras, agama, 

kepercayaan suku dan bangsa serta status sosial.  

2. Hubungan setara dan menghormati, artinya Satgas P3S harus dapat 

menempatkan dirinya dalam bentuk ”teman aman”, yaitu orang yang dapat 

dipercaya oleh korban untuk menolong dan mengembalikan kepercayaan 

korban sehingga perempuan dan anak yang mengalami permasalahan 

dapatmenyampaikan perasaan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi. 

3. Memberi rasa aman dan nyaman, artinya Satgas P3S harus memastikan 

bahwa PPKS yang mengalami permasalahan dalam keadaan aman dan 

nyaman dalam mendapatkan pelayanan. 

4. Menghargai perbedaan individu (individual differences), artinya Satgas P3S 

harus memahami bahwa setiap PPKS yang mengalami permasalahan 

mempunyai latar belakang, pengalaman hidup dan coping mechanism (cara 

menghadapi stress) yang berbeda sehingga tidak boleh dibandingkan dengan 

yang lain dalam hal apapun.  

5. Tidak menghakimi, artinya Satgas P3S harus memastikan bahwa apapun 

kondisi PPKS yang mengalami permasalahan atau informasi yang diberikan 

tidak menghakimi atau mengadili, dan tidak menyalahkan atas kejadian yang 

dialami.  

6. Menggunakan bahasa sederhana dan dapat dimengerti, artinya Satgas P3S 

dalam melakukan identifikasi perlu menggunakan Bahasa yang dapat 

dimengerti dan diterima oleh PPKS.  

7. Empati, artinya Satgas harus menghayati dan memahami apa yang dirasakan 

oleh PPKS yang mengalami permasalahan 

VIII. MEKANISME KERJA 

 PATROLI  

Melakukan patroli rutin dalam wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara 

Barat guna melakukan pengawasan, penertiban dan penindakan anak 

jalanan gelandangan pengemis pengamen, orang dengan gangguan jiwa 

dan orang terlantar 

 

  



 PENJANGKAUAN  

Kegiatan penjangkauan di lakukan di wilayah kerja Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, dalam melaksanakan kegiatan penjangkauan Satuan 

Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Perlindungan Sosial dengan 

mekanisme sebagai berikut 

1. Instruksi kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat  

2. Laporan masyarakat melalui kontak whatsaap dan laporan media 

sosial  

 

  KESIAPSIAGAAN 

Sebagai komponen Kesiapsiagaan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara 

Barat dalam penanggulangan dan perlindungan sosial apabila terjadi 

bencana alam dan bencana sosial di wilayah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat. 

 

IX. MONITORING DAN EVALUASI 

Pemantauan dan evaluasi Satgas Pelayanan,Pengawasan dan Perlindungan 

Sosial dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat 

melaui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,Seksi Perlindungan Sosial 

Korban Bencana Sosial 

X. PELAPORAN  

Pelaporan di sampaikan secara tertulis dan melalui media sosial oleh Satuan 

Tugas Pelayanan Pengawasan dan Perlindungan Sosial Kepada Kelapa Seksi 

Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial di teruskan berjenjeng kepada 

Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat 

XI. PENUTUP 

Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Perlindungan Sosial adalah 

salah satu upaya Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam 

memberikan pelayanan terbaik dalam Perlindungan Sosial melaui respon cepat 

dan tepat dalam penanganan permasalahan sosial sesuai motto 4 CT ( Cepat 

Temu, Cepat Tanggap, Cepat Tindak dan Cepat Tuntas serta  mendukung 

penuh visi misi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan 

NTB Gemilang melalui NTB Sejahtera dan  Mandiri dalam bingkai 

penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 


