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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan 

Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Dinas Sosial 

Kota Salatiga telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Kota Salatiga Tahun 2020. 

Penyusunan LKjIP ini adalah sebagai wujud 

pertanggungjawaban Dinas Sosial Kota Salatiga dalam mencapai 

misi dan tujuannya serta dalam rangka perwujudan good 

governance dalam pelaksanaan Pemerintahan yang lebih 

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. 

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Harapan kami, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota 

Salatiga (LKjIP) Dinas Sosial  Kota Salatiga Tahun 2020, dapat 

bermanfaat bagi kita semua. Mengingat berbagai keterbatasan yang 

ada, kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih terdapat 

kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran dari 

semua pihak kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan 

LKjIP yang akan datang. 

 

Salatiga,       Januari 2021 

KEPALA DINAS SOSIAL 

KOTA SALATIGA 

 

 

 

Dra. GATI SETITI, M,Hum 
          Pembina Utama Muda   

                                  NIP. 19650207 199512 2 001 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LkjIP) Organisasi Perangkat Daerah Sosial Kota Salatiga 

Tahun 2020 ini dilaksanakan berdasarkan peraturan presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk 

teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas 

LKjIP. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem 

Akuntabilitas guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan 

yang baik (Good Governance) di Indonesia. Dengan disusunnya LKjIP 

Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2020 diharapkan dapat : 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi 

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas 

Sosial Kota Salatiga  

2. Mendorong Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan 

perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung 

jawabkan kepada masyarakat. 

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial 

Kota Salatiga  untuk meningkatkan kinerjanya. 

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas 

Sosial Kota Salatiga  di dalam pelaksanaan program/kegiatan 

dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

1.2. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kota 

Salatiga  adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban 

pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan selama 

satu tahun sebelumnya, disamping laporan LKjIP ini juga menjadi 
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alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota 

Salatiga dimasa yang akan datang. Selanjutnya LKjIP juga menjadi 

salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholder demi 

perbaikan kinerja Dinas Sosial Kota Salatiga, identifikasi 

keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, 

menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan 

program dan kegiatan yang akan datang, dengan pendekatan ini, 

LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dan perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk 

meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan 

publik. 
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BAB I 

A. GAMBARAN UMUM 

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial 

Dinas Sosial Kota Salatiga mempunyai tugas pokok membantu 

Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah bidang sosial dan tugas pembantuan yang 

diberikan kepada Daerah. 

Uraian fungsi dan tugas masing-masing jabatan sesuai 

Peraturan Walikota Salatiga  Nomor 112 tahun 2020 Tanggal 

14 Desember 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Salatiga 

sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

di atas, Kepala Dinas menyelengarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan bidang sosial; 

b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota 

sesuai dengan lingkup tugasnya. 

Kepala Dinas dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana 

dimaksud mempunyai uraian tugas: 

a. merumuskan kebijakan bidang sosial berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 

kebijakan Daerah; 

b. menyelenggarakan kebijakan bidang sosial melalui 

koordinasi lintas sektor berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 

c. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang sosial 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam 
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rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas 

pelaksanaan tugas;  

d. menyelenggarakan administrasi Dinas berpedoman 

pada ketentuan yang berlaku dalam rangka 

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; 

dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota 

sesuai dengan lingkup tugasnya; 

 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan 

koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan 

kebikakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanan 

kebijakan, serta pelayanan administratif Dinas dilingkup 

perencanaaan, keuangan, umum, dan kepegawaian. 

Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  di  

atas,   Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 

a. pengoordinasian perumusan kebijakan bidang sosial 

sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat; 

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang sosial 

sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat; 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat; 

d. pelayanan administratif Dinas; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. 

Sekretaris dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana 

dimaksud mempunyai uraian tugas: 

a. mengoordinasikan perumusan kebijakan sesuai dengan 

lingkup tugas Sekretariat melalui usulan Bidang 

sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah; 

b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan sesuai 

dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada 
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ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan 

sinergitas pelaksanaan kebijakan; 

c. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas 

Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku 

dalam rangka meningkatkan efektivitas dan 

akuntabilitas pelaksanaan kebijakan; 

d. menyelenggarakan pelayanan administratif Dinas 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam 

rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. 

 

Subbagian Perencanaan dan Keuangan 

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas 

melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi 

pelaksanaan kebikakan, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanan kebijakan, serta pelayanan administratif Dinas 

dilingkup perencanaaan dan keuangan. 

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai 

uraian tugas: 

a. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan 

anggaran berdasarkan usulan Bidang dalam rangka 

meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan; 

b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam 

rangka meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan;  

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program dan anggaran berpedoman pada ketentuan 
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yang berlaku dalam rangka meningkatkan pembinaan 

dan pengendalian pelaksanaan kebijakan; 

d. melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan kinerja 

dan laporan keuangan berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas 

kinerja Dinas;  

e. melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam 

rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib 

administrasi pengelolaan keuangan; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan lingkup tugasnya. 

 

Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan administratif Dinas dilingkup 

umum dan kepegawaian. 

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai 

uraian tugas: 

a. melaksanakan urusan persuratan dan tata usaha 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam 

rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib 

administrasi penyelenggaraan naskah dinas; 

b. melaksanakan pengelolaan kearsipan berpedoman 

pada ketentuan yang berlaku dalam rangka 

meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi 

penyelenggaraan kearsipan;  

c. melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan 

protokol berpedoman pada ketentuan yang berlaku 

dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi 

publik dan kelancaran pelaksanaan tugas; 
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d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam 

rangka meningkatkan tertib administrasi kepegawaian; 

e. melaksanakan fungsi pengelolaan barang milik Daerah 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam 

rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib 

administrasi pengelolaan barang milik Daerah; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya. 

 

3. Bidang Pemberdayaan Sosial 

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan 

pemberdayaan sosial dan sub urusan taman makam 

pahlawan dilingkup pemberdayan sosial perorangan dan 

keluarga miskin, dan kelembagaan, kepahlawanan dan 

restorasi sosial, serta pemberdayaan potensi dan sumber 

kesejahteraan sosial. 

Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan bidang sosial sesuai dengan 

lingkup tugas Bidang; 

b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial sesuai dengan 

lingkup tugas Bidang; 

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala Dinas 

sesuai dengan lingkup tugasnya. 

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam 

menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

mempunyai uraian tugas: 

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai 

dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi 

sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah; 
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b. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup 

tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku 

dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan 

bidang sosial; dan  

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. 

 

Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga 

Miskin 

Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga 

Miskin mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang 

sosial sub urusan pemberdayaan sosial dilingkup 

perorangan dan keluarga miskin. 

Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan 

Keluarga Miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud mempunyai uraian tugas: 

a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai 

dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan 

urusan pemerintahan bidang sosial;  

b. melaksanakan pengembangan potensi sumber 

kesejahteraan sosial Daerah berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan 

urusan pemerintahan bidang sosial ; 

c. melaksanakan penguatan dan bantuan stimulant 

perorangan dan keluarga miskin berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan 

urusan pemerintahan bidang sosial; dan 

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan lingkup 

tugasnya. 
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Seksi  Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial  

Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial 

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan 

Taman Makam Pahlawan dilingkup kepahlawanan dan 

restorasi sosial serta sub urusan pemberdayaan sosial 

dilingkup kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial. 

Kepala Seksi  Kepahlawanan dan Restorasi Sosial dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai 

uraian tugas: 

a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai 

dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 

kebijakan Daerah;  

b. melaksanakan pemeliharaan taman makam pahlawan 

nasional di Daerah berpedoman pada ketentuan yang 

berlaku dalam rangka melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang sosial; 

c. melaksanakan keperintisan dan pelestarian nilai-nilai 

kepahlawanan sosial berpedoman pada ketentuan yang 

berlaku dalam rangka melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang sosial; 

d. melaksanakan pengusulan pengangkatan gelar 

kepahlawanan serta pemberian penghargaan bidang 

sosial berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam 

rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

sosial; 

e. melaksanakan pembinaan Lembaga Konsultasi 

Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya 

di Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku 

dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan 

bidang sosial; 
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f. melaksanakan penyusunan rekomendasi izin 

pengumpulan sumbangan dalam Daerah berpedoman 

pada standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai 

bahan penerbitan izin; 

g. melaksanakan penyusunan rekomendasi izin dan 

fasilitasi persiapan akreditasi Lembaga Kesejahteraan 

Sosial berpedoman pada standar pelayanan yang telah 

ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin; 

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi 

penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan barang (PUB) 

dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) berpedoman pada 

standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan 

penerbitan izin ; 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

 

Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan 

Sosial  

Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan 

Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang 

social sub urusan pemberdayaan sosial di lingkup 

pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. 

Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber 

Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas: 

a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai 

dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 

kebijakan Daerah;  

b. melaksanakan pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan (TKSK) berpedoman pada ketentuan yang 
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berlaku dalam rangka melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang sosial ; 

c. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam 

rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

sosial; 

d. melaksanakan pemberdayaan Komite Daerah Lanjut 

Usia berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam 

rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

sosial; dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan lingkup 

tugasnya. 

 

4. Bidang Rehabilitasi Sosial 

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

bidang sosial sub urusan rehabilitasi sosial dan sub 

urusan penanganan warga negara migran korban tindak 

kekerasan dilingkup rehabilitasi sosial penyandang 

disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban 

perdagangan orang serta rehabilitasi sosial anak dan usia 

lanjut . 

Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan bidang sosial sesuai dengan 

lingkup tugas Bidang; 

b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial sesuai dengan 

lingkup tugas Bidang; 

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala Dinas 

sesuai dengan lingkup tugasnya. 
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Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam menyelenggarakan 

fungsi sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas: 

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai 

dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi 

sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah; 

b. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup 

tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang 

berlaku dalam rangka melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang sosial; dan  

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. 

 

Seksi  Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub 

urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.  

Kepala Seksi  Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

mempunyai uraian tugas: 

a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai 

dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 

kebijakan Daerah;  

b. melaksanakan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk 

bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang 

dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired 

Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan 

rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang 

berhadapan dengan hukum sesuai dengan lingkup 

tugas seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku 

dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan 

bidang sosial; dan 
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c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan lingkup 

tugasnya. 

 

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban 

Perdagangan Orang  

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban 

Perdagangan Orang mempunyai tugas  melaksanakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

bidang sosial sub urusan penanganan warga negara migran 

korban tindak kekerasan dan sub urusan rehabilitasi sosial 

tuna sosial dan korban perdagangan orang.  

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban 

Perdagangan Orang dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas: 

a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai 

dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 

kebijakan Daerah;  

b. melaksanakan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk 

bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang 

dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired 

Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan 

rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang 

berhadapan dengan hukum sesuai dengan lingkup 

tugas seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku 

dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan 

bidang sosial; 

c. melaksanakan pemulangan warga negara migran 

korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah 

untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam 
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rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

sosial; 

d. melaksanakan manajemen sosial rumah singgah 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam 

rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

sosial; dan  

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan lingkup 

tugasnya. 

 

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut  

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut mempunyai 

tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan rehabilitasi 

sosial dilingkup rehabilitasi sosial anak dan usia lanjut. 

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai 

uraian tugas: 

a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai 

dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 

kebijakan Daerah;  

b. melaksanakan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk 

bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang 

dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired 

Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan 

rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang 

berhadapan dengan hukum sesuai dengan lingkup 

tugas seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku 

dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan 

bidang sosial; dan  
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c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan lingkup 

tugasnya. 

 

5. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan 

Fakir Miskin 

Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan 

Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang 

sosial sub urusan perlindungan dan jaminan sosial dan 

sub penanganan bencana dilingkup perlindungan sosial 

penanganan korban bencana, identifikasi dan penguatan 

kapasitas pengelolaan data fakir miskin, dan jaminan sosial 

keluarga. 

Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan 

Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan bidang sosial sesuai dengan 

lingkup tugas Bidang; 

b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial sesuai dengan 

lingkup tugas Bidang; 

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala Dinas 

sesuai dengan lingkup tugasnya. 

Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan 

Penanganan Fakir Miskin dalam menyelenggarakan fungsi 

sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas: 

a) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai 

dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi 

sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah; 

b) menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup 

tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang 

berlaku dalam rangka melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang sosial; dan  
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c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. 

 

Seksi  Perlindungan Sosial Penanganan Korban Bencana  

Seksi  Perlindungan Sosial Penanganan Korban Bencana 

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub 

urusan penanganan bencana dilingkup perlindungan sosial 

penanganan korban bencana. 

Kepala Seksi  Perlindungan Sosial Penanganan Korban 

Bencana dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud mempunyai uraian tugas: 

a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai 

dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 

kebijakan Daerah;  

b. melaksanakan peyediaan kebutuhan dasar dan 

pemulihan trauma bagi korban bencana berpedoman 

pada ketentuan yang berlaku dalam rangka 

melaksanakan urusan pemerintah bidang sosial; 

c. melaksanakan pemberdayaan masyarakat terhadap 

kesiapsiagaan bencana Daerah berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan 

urusan pemerintah bidang sosial; dan 

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan 

Fakir Miskin sesuai dengan lingkup tugasnya. 

 

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Pengelolaan 

Data Fakir Miskin 

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Pengelolaan 

Data Fakir Miskin mempunyai tugas  melaksanakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
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bidang sosial sub urusan perlindungan dan jaminan sosial 

dilingkup identifikasi dan penguatan kapasitas pengelolaan 

data fakir miskin. 

Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas 

Pengelolaan Data Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas 

pokok sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas: 

a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai 

dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 

kebijakan Daerah;  

b. melaksanakan pendataan dan pengelolaan data fakir 

miskin cakupan Daerah berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan 

pemerintah bidang sosial; dan  

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan 

Fakir Miskin sesuai dengan lingkup tugasnya. 

 

Seksi Jaminan Sosial Keluarga  

Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan 

perlindungan dan jaminan sosial dilingkup jaminan sosial 

keluarga. 

Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai 

uraian tugas: 

a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai 

dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 

kebijakan Daerah;  

b. melaksanakan pemeliharaan anak terlantar  

berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam 
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rangka melaksanakan urusan pemerintah bidang 

sosial; dan  

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan 

Fakir Miskin sesuai dengan lingkup tugasnya. 

2. Struktur Organisasi Dinas Sosial 

Dinas Sosial Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan 

Walikota Salatiga  Nomor 112 tahun 2020 Tanggal 14 

Desember 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Salatiga. 

Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Salatiga terdiri atas: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, yang membawahi: 

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan 

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Pemberdayaan Sosial, yang membawahi : 

1. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga 

Miskin; 

2. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi 

Sosial; dan 

3. Seksi Pemberdayaan Pemberdayaan Potensi dan 

Sumber Kesejahteraan Sosial. 

d. Bidang Rehabilitasi Sosial, yang membawahi: 

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; 

2. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban 

Perdagangan Orang; dan 

3. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut. 

e. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan 

Fakir Miskin, yang membawahi: 

1. Seksi Perlindungan Sosial Penanganan Korban Bencana; 
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2. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas  Pengelolaan 

Data Fakir Miskin; dan 

3. Seksi   Jaminan Sosial Keluarga 
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3. Sarana dan Prasarana Pendukung Dinas Sosial 

3.1 Sumber Daya Dinas Sosial Kota Salatiga 

Rekapitulasi Sumber Daya Aparatur Urusan Sosial 

No Kualifikasi PNS 
Non 

PNS 

Jumlah 

(orang) 

1. Pendidikan    

 a. SD 0 2 2 

 b. SMP 0 0 0 

 c. SMA 3 8 11 

 d. DIII 2 1 3 

 e. S1/DIV 21 8 29 

 f. S2 6 0 6 

 g. S3 0 0 0 

 Jumlah 32 19 51 

2. Pangkat/Golongan    

 a. Golongan I 0 0 0 

 b. Golongan II 2 0 2 

 c. Golongan III 24 0 24 

 d. Golongan IV 6 0 6 

 e. Non PNS 0 19 19 

 Jumlah 32 19 51 

3. Jabatan    

 a. Eselon I 0 0 0 

 b. Eselon II 1 0 1 

 c. Eselon III 4 0 4 

 d. Eselon IV 11 0 11 

 e. Jabatan Pelaksana 13 19 32 

 f. Jabatan Fungsional 

Tertentu 

- - - 

 • Pranata Komputer  3 0 3 

     

 Jumlah 32 19 51 
 

 

 

B. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

Perumusan isu-isu strategis disamping berdasarkan peluang dan 

ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga 
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memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Sosial 

Kota Salatiga  dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi 

sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan 

pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-undang No.25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu 

strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan 

kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2017-2022)  

Isu strategis pada Dinas Sosial Kota Salatiga adalah sebagai 

berikut: 

1. Masih Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Penangan PMKS 

(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). 

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang harus 

segera ditangani karena berdampak besar menimbulkan masalah-

masalah sosial lainnya. Kemiskinan juga menghambat pembangunan 

daerah, khususnya pembangunan di bidang sosial. Dampak dari 

kemiskinan menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang masalah 

kesejahteraan sosial, seperti anak nakal, anak terlantar, pengemis dan 

lain sebagainya. Masalah kemiskinan memerlukan penanganan lintas 

sektor agar tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan 

sosial dapat berjalan efektif dan efesien. 

Sebagai salah satu lembaga dan aparat pemerintah yang berfungsi 

dan bertugas melaksanakan program di bidang sosial yang meliputi 

kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan pelayanan sosial maka Dinas 

Sosial  Kota  Salatiga  harus  memiliki  perencanaan, kebijakan dan  

tindakan untuk melaksanakan tugas penanganan permasalahan 

kesejahteraan sosial yang tepat dan efektif. 

Untuk mengatasi/menangani permasalahan sosial, khususnya 

PMKS baik secara kualitatif maupun kuantitatif, Dinas Sosial Kota 

Salatiga  menetapkan tujuan strategis berdasarkan Visi, Misi dan 

Faktor-faktor Kunci Keberhasilan. Sasaran-sasaran Strategis Dinas 

Sosial yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan 

strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang 

telah ditetapkan. Dengan adanya tujuan strategis dan sasaran yang 

tepat dapat mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan 
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sosial dan menekan angka kemiskinan di Kota Salatiga. Tujuan dan 

sasaran strategis Dinas Sosial sebagai berikut : 

Tujuan Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat 

dalam mencegah dan menangani PMKS.   

Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas penanganan 

PMKS 

 

2. Aparatur yang profesional dan memiliki integritas tinggi 

Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 menghendaki pergeseran peranan 

masyarakat yang lebih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan di Kota Salatiga . Dengan demikian, reformasi total 

menuntut perlunya segera melaksanakan rekonstruksi kelembagaan 

Dinas Sosial Kota Salatiga  berdasarkan prinsip good governance dengan 

tiga karakteristik utama, yaitu kredibilitas, akuntabilitas, dan 

transparansi.  

Kebijakan pembangunan dirancang secara transparan dan melalui 

debat publik, dilaksanakan secara transparan pula dan diawasi oleh 

publik, sedangkan pejabat pelaksana bertanggung jawab penuh atas 

keberhasilan dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, kebijakan 

pembangunan akan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat 

banyak dan bebas dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). 

Demokratisasi kebijakan pembangunan dan pencegahan KKN melalui 

good governance sangat bermanfaat untuk meminimalkan biaya 

ekonomi tinggi (high-cost economy) dan kegagalan pembangunan sebagai 

akibat dari kesalahan kebijakan. Dengan demikian, perekonomian akan 

lebih efisien dan pertumbuhan berbagai sektor pendukung akan 

dipercepat karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat/lapangan, 

bukan karena keinginan atau dukungan pemerintah. 

Dalam upaya menerapkan prinsip good governance beberapa hal 

harus diperhatikan, antara lain: 

a. Kualitas (professional) dan kuantitas pegawai Dinas Sosial yang 

memadai. 
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b. Perencanaan  pengembangan  sumber  daya  manusia  Dinas  Sosial 

seyogyanya terarah dengan baik yang ditunjukkan dengan jelasnya 

strategi pengembangan dan pelatihan (training & development), 

jenjang karir (career path), penilaian kinerja (performance 

management), serta sistem remunerasi dan kompensasi pegawai 

(compesation & benefit). Integrasi aspek-aspek tersebut merupakan 

kunci keberhasilan terciptanya sumber daya aparatur Dinas Sosial 

yang mampu menjawab kompleksitas permasalahan pembangunan 

dan dinamika perubahan yang terjadi dalam lima tahun ke depan. 

c. Penerapan Standar Operational Procedure (SOP) lingkup Dinas Sosial 

Kota Salatiga  yang mencakup: tata laksana rapat (pimpinan, bidang, 

sub bidang, kegiatan), tata laksana apel (pimpinan apel, komandan 

apel, peserta apel, waktu dimulai dan selesai apel), dan keamanan  

dan kenyamanan serta kebersihan gedung Dinas Sosial Kota Salatiga   

d. Penerapan insentif berbasis kinerja (IBK). 

Dinas Sosial sebagai salah satu lembaga pelayanan yang dapat 

memberikan arah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rencana 

pembangunan daerah dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan 

berjalan efisien dan efektif khususnya pembangunan dibidang 

kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan di 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan Dinas Sosial 

menjadi usaha yang sangat penting karena perencanaan yang 

berdaya guna dan berhasil guna sangat bergantung pada kualitas 

pengetahuan dan ketrampilan sumber daya aparaturnya. 

Komitmen semua insan Dinas Sosial untuk menjadikan 

lingkungan/organisasi pembelajaran (learning organization) dalam 

semua aspek termasuk penerapan good governance dan akademisi yang 

memungkinkan merekrut talenta-talenta terbaik untuk menjadi 

karyawan/karyawati Dinas Sosial. Terbentuknya Dinas Sosial yang 

berkualitas akan menjadikan magnet untuk merekrut dan 

mempertahankan talentan-talenta terbaik untuk mengembangkan 

karier dan berkontribusi di dunia perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan di Kota Salatiga. Selain itu, keberadaan Dinas Sosial 

sebagai pelaksana pembangunan bidang kesejahteran sosial akan 

diakui secara penuh oleh pemerintah daerah, stakeholders dan publik 

secara keseluruhan. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

2.1. Perencanaan Strategis 

Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Salatiga sebagaimana dengan 

Visi dan Misi Kota Salatiga yang tercantum dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-

2022 yaitu “Terwujudnya Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”yang 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Visi Kota Salatiga memiliki dua frase, yaitu kata HATI BERIMAN 

dan kata SMART. Kata HATI BERIMAN merupakan singkatan dari kata 

SEHAT, TERTIB, INDAH dan AMAN. Sementara itu kata SMART 

merupakan singkatan dari SEJAHTERA dan BERMARTABAT. Maka 

penjelasan yang dimaksud pada masing-masing kata dalam kalimat 

HATI BERIMAN yang SMART adalah sebagai berikut : 

Unsur Visi Penjelasan 

Hati Beriman  Secara harfiah “HATI BERIMAN’ megandung 

arti “Sejiwa dengan Sila I Pancasila Ketuhanan 

Maha Esa maka setiap penduduk/warga Kota 

Salatiga adalah insan yang percaya dan takwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama 

dan Kepercayaan masing-masing”. 

“KOTA SALATIGA HATI BERIMAN” 

mempunyai makna “Terciptanya suasana dan 

kondisi kehidupan kota/masyarakat salatiga 

yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah dan Aman, di 

mana penduduk/warga kotanya adalah insan 

yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaannya 

masing-masing untuk mewujudkan cita-cita 

bangsa yaitu, masyarakat Indonesia yang adil 

dan makmur materiil –spiritual”. (Perda 

Kotamadya Salatiga No.10 Tahun 1993) 
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Unsur Visi Penjelasan 

Sejahtera   Mempunyai arti meningkatkan pemenuhan 

kebutuhan layanan dasar, fasilitas umum, 

pelayanan publik dan pembangunan berwawasan 

lingkungan 

Mandiri   Mengandung arti mewujudkan Kota 

Salatiga sebagai pusat kegiatan masyarakat yang 

berkemampuan serta berperan aktif dalam 

pembangunan, yang dilandasi oleh jiwa dan 

semangat kewirausahaan untuk meningkatkan 

potensi dan daya saing daerah. Di dalam 

keseluruhan makna dimaksud, mandiri juga 

mengandung arti  melestarikan nilai-nilai 

kearifan lokal dan mengutamakan keselarasan 

pembangunan, toleransi, dan hubungan antar 

pemangku kepentingan 

Bermartabat   Bermakna untuk mewujudkan Kota 

Salatiga sebagai pusat penyelenggaraan 

pemerintahan yang tunduk pada prinsip prinsip 

tata pemerintahan yang bersih, profesional, 

berwibawa, demokratis, menjunjung tinggi 

supremasi hukum dan penghormatan yang tinggi 

terhadap hak asasi manusia 

 

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi kerangka 

bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan 

menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi 

pembangunan Kota Salatiga Tahun 2017-2022. Untuk mencapai visi 

Kota Salatiga Hari Beriman yang Smart ditetapkan 9 (sembilan) misi 

seagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang 

handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.  

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan 

keluarga berencana  
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3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah  

4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan 

yang berwawasan lingkungan  

5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan 

permukiman kota 

6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha 

Menengah, Kecil dan Mikro.  

7. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi 

dan memperluas akses lapangan pekerjaan.  

8. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan 

perlindungan anak.  

9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance)  
 

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Sosial Kota 

Salatiga dengan Dokumen RPJMD 2017-2022, maka dalam penyusunan 

harus menjadikan dokumen perencanaan Jangka menengah tersebut 

sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Sosial harus diarahkan 

untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Sosial 

yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. 

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam 

rangka pencapaian Misi pemerintah Kota Salatiga, Dinas Sosial 

berkontribusi untuk mewujudkan misi ke-8 (delapan) dalam RPJMD 

sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dengan tujuan meningkatkan 

ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani PMKS, 

dan sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas penanganan PMKS.  

Indikator tujuan yang hendak capai ialah dengan menurunkan angka 

Kemiskinan masyarakat Kota Salatiga, sedangkan indikator sasaran 

ialah dengan meningkatkan cakupan pelayanan Masalah Kesejahteraan 

Sosial.  

Dinas Sosial Kota Salatiga  bertugas sebagai unsur perangkat 

daerah yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi 

daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

2.2.Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu 

tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi 
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pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas 

program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RENSTRA. 

Adapun IKU Dinas Sosial adalah: 

Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani 

 

2.3. Perencanaan Kerja 

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana 

kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah, dalam hal ini yaitu Dinas Sosial, melalui berbagai 

kegiatan tahunan. Penyusunan tersebut dilaksanakan seiring dengan 

agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan 

komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dan 

dalam perencanaan kinerja ini, ditetapkan rencana capaian kerja 

tahunan sesuai dengan indikator sasaran dari masing-masing program 

kegiatan. 

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang 

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada 

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui 

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan 

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur 

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya 

yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang 

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja 

(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun 

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga 

mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun tahun 

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap 

tahunnya.  

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :  

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah 

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan 

kinerja Aparatur.  
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2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja 

aparatur. 

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan 

dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan 

dan sanksi.  

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, 

evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja 

penerima amanah.  

5.  Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.  

Dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat Kota Salatiga, 

Dinas Sosial pada Tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja 

dengan Walikota Salatiga untuk mewujudkan target kinerja sesuai 

lampiran perjanjian ini (terlampir). Guna mewujudkan kinerja yang telah 

diperjanjikan, maka Dinas Sosial Kota Salatiga telah melaksanakan 12 

(dua belas) program 54 (lima puluh empat) kegiatan yang didukung oleh 

DPA Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 10.375.029.000 

(sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua puluh sembilan 

ribu rupiah). 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 

Secara umum Dinas Sosial Kota Salatiga  telah dapat 

melaksanakan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab 

organisasi. Dari sasaran yang telah ditetapkan semuanya 

mencapai target kinerja yang diharapkan. 

Penyusunan dokumen LKjIP berpedoman pada Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan 

rumus sebagai berikut: 

1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin 

tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan 

semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus: 

 

𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊

𝑹𝒆𝒏𝒄𝒂𝒏𝒂
𝒙𝟏𝟎𝟎% = 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒊𝒂𝒏 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓 𝑲𝒊𝒏𝒆𝒓𝒋𝒂 

 

2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin 

rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan 

semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:  

 

𝑹𝒆𝒏𝒄𝒂𝒏𝒂 − (𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 − 𝑹𝒆𝒏𝒄𝒂𝒏𝒂)

𝑹𝒆𝒏𝒄𝒂𝒏𝒂
𝒙𝟏𝟎𝟎% = 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒊𝒂𝒏 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓 𝑲𝒊𝒏𝒆𝒓𝒋𝒂 

Atau  

(𝟐𝒙𝑹𝒆𝒏𝒄𝒂𝒏𝒂) − 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊

𝑹𝒆𝒏𝒄𝒂𝒏𝒂
𝒙𝟏𝟎𝟎% = 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒊𝒂𝒏 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓 𝑲𝒊𝒏𝒆𝒓𝒋𝒂 

 

Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Salatiga diukur dari 

tingkat keberhasilan pencapaian 89 (delapan puluh sembilan) 

sasaran pembangunan yang dituangkan. Guna menilai 

keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah 

Kota Salatiga tersebut digunakan skala ordinal sebagai berikut: 
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Tabel Kategori Pencapaian Sasaran 

 

Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian 

I. Diatas 85% Sangat Berhasil 

II. 70 % s/d kurang dari 
85% 

Berhasil 

III. 55% s/d kurang dari 70% Cukup Berhasil 

IV. Kurang dari 55% Kurang Berhasil 

 

Tahun 2020 Dinas Sosial Kota Salatiga, berdasarkan RPJMD Kota Salatiga 

Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial menetapkan 

sasaran startegis, selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 2 (Dua) Indikator 

Kinerja Utama. 

1. Cakupan Penanganan PMKS 

2. Prosentase penduduk miskin 

Rincian tingkat capaian kinerja indikator pada masing-masing 

sasaran, diuraikan sebagai berikut: 

Sasaran Strategis No Indikator 

Kinerja 

Target 

% 

Realisasi 

% 

Capaian 

Pengukuran 

Kinerja 

Ket 

Meningkatnya 

kualitas dan 

kuantitas 

penanganan PMKS 

dengan strategi 

memberdayakan 

masyarakat agar 

mandiri 

menyelesaikan 

masalah-masalah 

sosial yang timbul 

dilingkungannya 

1 Cakupan 

Penanganan 

PMKS 

19 89,19 469,42% Sangat 

Berhasil 

2 Prosentase 

Penduduk 

Miskin 

4,84 4,94 97,93% Baik 

 

Adapun analisis capaian kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut : 

1. Cakupan Penanganan PMKS 

Dari 12.298 PMKS di Kota Salatiga, 10.969 orang telah menerima 

penanganan oleh Dinas Sosial, berupa pemberian bantuan dan 

pembinaan, sehingga cakupan penanganan PMKS di Kota Salatiga 

mencapai 89,19%. 

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 

tahun ini;  

Realisasi kinerja pada tahun 2020 sebesar 89,19% telah 

memenuhi target capaian sebesar 19%. Sehingga Capaian 

Pengukuran Kinerja mencapai 469,42% atau Sangat Berhasil 

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;  
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Realisasi penanganan PMKS pada tahun ini sebesar 89,19 % 

meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 87,00 % 

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan 

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan strategis organisasi; 

Dibandingkan dengan target jangka menengah, Cakupan 

Penanganan PMKS Kota Salatiga pada tahun 2020 sudah tercapai, 

karena target akhir masa Renstra tahun 2022 adalah 21% 

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar 

nasional (jika ada); 

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah 

Kabupaten/Kota, Salah satu bentuk penanganan PMKS adalah 

Prosentase PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan 

sosial untuk  pemenuhan kebutuhan dasar adalah 80%, sehingga 

untuk realisasi penanganan PMKS di Kota Salatiga telah 

memenuhi target nasional. 

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta 

alternative solusi yang telah dilakukan;  

Beberapa faktor dalam perhitungan angka penanganan PMKS 

adalah jumlah PMKS yang berubah setiap saat, sehingga perlu 

diadakan pendataan berkala agar hasilnya benar-benar akurat. 

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 

- SDM 

Guna mendukung tercapainya target Cakupan Penanganan 

PMKS Kota Salatiga pada tahun 2020, Dinas Sosial didukung 

oleh 32 Orang PNS, 19 orang THL dan Dibantu oleh 4 Orang 

TKSK, 1 Orang Sakti Peksos, dan 12 Orang Tagana.  

- Sarana Prasarana 

Terdapat Sarana berupa Mobil TRCP2MKS yang difungsikan 

mendukung kelancaran kegiatan peningkatan pelayanan 

terhadap PMKS, antaranya evakuasi PMKS ke Rumah Sakit 

maupun Balai Reabilitasi, Penyaluran Bantuan bagi PMKS. 

Namun demikian ada sarana prasarana yang belum tersedia, 

yaitu Rumah singgah/shelter guna pembinaan dan perawatan 

PMKS secara langsung. 

g. Analisis Prgoram dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan 

Indikator 

Program yang mendukung meningkatnya cakupan PMKS, 

adalah: 
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• Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah 

• Program Perlindungan dan Jaminan Kemiskinan 

• Program Penanganan Fakir Miskin 

Dari ketiga program di atas dapat dijabarkan dalam beberapa 

kegiatan: 

• Penyaluran bantuan dhuafa 

• Santunan Kematian 

• Pelatihan bagi WRSE 

• Pelatihan Bagi Warga Miskin 

• Pelatihan bagi eks Penyandang Penyakit Sosial 

• Pelatihan anak terlantar 

• Pemberian bantuan bagi disabilitas 

• Pemberian bantuan lansia tidak potensial 

• Bantuan Korban Bencana 

• Pemberian BPNT dan PKH 

• Pembinaan dan Operasi PGOT 

 

2. Prosentase Penduduk Miskin 

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 

tahun ini;  

Realisasi kinerja pada tahun 2020 sebesar 4.94% memenuhi 

target capaian sebesar 4,84%. Capaian Pengukuran Kinerja 

mencapai 97,93 % atau Baik. 

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;  

Realisasi Prosentase penduduk miskin pada tahun ini sebesar 

4,94% meningkat  dari tahun sebelumnya sebanyak 4,76% 

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan strategis organisasi; 

Dibandingkan dengan target jangka menengah, Prosentase 

Penduduk Miskin Kota Salatiga pada tahun 2020 telah memenuhi 

target hingga Tahun 2020, Target Tahun 2020 sebesar 4.94% dan 

Target Tahun 2019 adalah 4.84%. namun belum dapat 

memenuhi Target hingga masa akhir RPJMD pada tahun 2020 

yaitu 4.7%  

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar 

nasional (jika ada); 

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta 

alternative solusi yang telah dilakukan;  
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f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 

• SDM 

Guna mendukung tercapainya target penurunan angka 

prosentase penduduk miskin Kota Salatiga pada tahun 2020, 

Dinas Sosial didukung oleh oleh 32 Orang PNS, 19 orang THL 

dan Dibantu oleh 4 Orang TKSK, 1 Orang Sakti Peksos, dan 

12 Orang Tagana.  

• Sarana Prasarana 

Diperlukan beberapa sarana prasarana pendukung  guna 

mengurangi presentase penduduk miskin seperti membuka 

peluang investasi, peningkatan ilmu dan teknologi, perbaikan 

infrastruktur 

g. Analisis Prgoram dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan 

Indikator 

 Program yang mendukung mengurangi Prosentase Penduduk 

Miskin di Kota Salatiga, adalah: 

• Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah 

• Program Perlindungan dan Jaminan Kemiskinan 

• Program Penanganan Fakir Miskin 

 

3.2. Realisasi Anggran 

Realisasi Anggaran Dinas Sosial pada tahun 2020 adalah Rp 

9.454.156.498,00 dari Rp 10.375.029.000,00 atau 91,12%. Realisasi 

belanja Tidak langsung Rp 4.075.609.593,00 dari Rp 4.459.803.000,00 

atau 91.39% dan realisasi belanja langsung Rp 5.378.546.905,00 dari Rp 

5.915.226.000,00 atau 90.93%. 

Secara rinci realisasi anggaran Dinas Sosial per Program /Kegiatan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel Realisasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2020 

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % 

BELANJA DAERAH 10.375.029.000,00 9.454.156.498,00 91,12 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.459.803.000,00 4.075.609.593,00 91,39 

BELANJA PEGAWAI 4.459.803.000,00 4.075.609.593,00 91,39 

BELANJA LANGSUNG 5.915.226.000,00 5.378.546.905,00 90,93 

PROGRAM PELAYANAN 

ADMINISTRASI PERKANTORAN 

833.000.000,00 774.911.894,00 93,03 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.000.000,00 12.670.200,00 97,46 
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Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.000.000,00 89.498.600,00 99,44 

Penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan                                  

16.000.000,00 15.998.550,00 99,99 

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

12.000.000,00 11.996.000,00 99,97 

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

160.000.000,00 157.454.000,00 98,41 

Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga 

59.000.000,00 59.000.000,00 100,00 

Penyediaan Bahan Bacaan Dan 

Peraturan Perundang-undangan 

4.000.000,00 3.795.000,00 94,88 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.500.000,00 3.483.500,00 99,53 

Penyediaan Makanan dan Minuman 15.000.000,00 14.960.000,00 99,73 

Rapat-Rapat Koordinasi Dan 

Konsultasi Ke Luar Daerah 

150.000.000,00 149.094.000,00 99,40 

Penyediaan Jasa Administrasi 

Teknis dan Keamanan 

55.000.000,00 50.094.324,00 91,08 

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber daya air dan listrik 

59.000.000,00 46.648.979,00 79,07 

Penyediaan Jasa Jaminan Milik 

Daerah 

40.000.000,00 24.648.975,00 61,62 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional  

23.000.000,00 10.482.250,00 45,57 

Penyediaan jasa kebersihan kantor 133.500.000,00 125.087.516,00 93,70 

PROGRAM PENINGKATAN 

SARANA DAN PRASANA 

APARATUR 

920.000.000,00 887.036.135,00 96,42 

Pengadaan Mebeleur 168.000.000,00 162.199.000,00 96,55 

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Gedung Kantor 

80.000.000,00 79.829.300,00 99,79 

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

kendaraan Dinas/Operasional 

130.000.000,00 103.174.447,00 79,36 

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor 

5.000.000,00 3.525.000,00 70,50 

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor 

20.000.000,00 18.804.400,00 94,02 

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur 

8.000.000,00 7.760.000,00 97,00 

Pembangunan Gedung Kantor 544.200.000,00 534.024.000,00 98,13 
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Pemeliharaan rutin/berkala taman 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 

Kantor 

240.000.000,00 234.828.000,00 97,84 

Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor 

0,00 0,00 0,00 

Pengadaan Peralatan Gedung 

Kantor 

200.000.000,00 196.899.000,00 98,45 

PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 

DAN KEUANGAN 

35.000.000,00 33.607.200,00 96,02 

Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

20.000.000,00 18.908.300,00 94,54 

Pencapaian Pelaksanaan SPM dan 

Evaluasi Penyempurnaan SOP 

15.000.000,00 14.698.900,00 97,99 

PROGRAM PEMBERDAYAAN 

FAKIR MISKIN, KOMUNITAS 

ADAT TERPENCIL(KAT), DAN 

PMKS LAINNYA 

301.875.000,00 296.233.000,00 98,13 

Pelatihan keterampilan berusaha 

bagi keluarga miskin 

210.000.000,00 205.988.000,00 98,09 

Pelatihan keterampilan bagi 

penyandang masalah kesejahteraan 

sosial 

91.875.000,00 90.245.000,00 98,23 

PROGRAM PELAYANAN DAN 

REHABILITASI KESEJAHTERAAN 

DAERAH 

1.532.667.000,00 1.272.014.054,00 82,99 

Pelaksanaan KIE Konseling dan 

kampanye sosial bagi PMKS 

28.000.000,00 27.639.900,00 98,71 

Peningkatan Kualitas Pelayanan, 

Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS 

250.000.000,00 240.168.000,00 96,07 

Penanganan Masalah-Masalah 

Strategis yang Menyangkut 

Tanggap Cepat Darurat Dan 

Kejadian Luar Biasa 

      390.525.000,00       329.260.900,00   84,31 

Pendataan dan Validasi Data 

Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

317.467.000,00       257.627.754,00 81,15 

Peningkatan Kesejahteraan Bagi 

Lanjut Usia 

50.000.000,00 48.038.000,00 96,08 

Peningkatan Keamanan dan 

Keterlibatan bagi PMKS 

70.000.000,00 66.100.000,00 94,43 
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Sosialisasi Pengawasan dan 

Penegakan Hukum terhadap 

Kesejahteraan Sosial 

23.000.000,00 23.000.000,00 100,00 

Fasilitasi Pemberian bantuan 

pangan 

108.800.000,00 85.359.000,00 78,45 

Pendataan dan Validasi Data 

Jaminan Kesehatan 

113.130.000,00 

 

89.397.500,00 79,02 

Pelaksanaan Mekanisme 

Pemutakhiran Mandiri 

181.745.000,00 105.423.000,00 58,01 

PROGRAM PEMBINAAN ANAK 

TERLANTAR 

130.000.000,00 128.054.900,00 98,50 

Pelatihan Ketrampilan dan Praktek 

Belajar Kerja bagi Anak terlantar 

45.000.000,00 44.699.900,00 99,33 

Pengembangan Bakat dan 

Ketrampilan Anak terlantar 

85.000.000,00 83.355.000,00 98,06 

PROGRAM PEMBINAAN PARA 

PENYANDANG CACAT DAN 

TRAUMA 

272.000.0000,00 259.244.900,00 95,31 

Pendayagunaan para penyandang 

cacat dan eks trauma 

272.000.000,00 259.244.900,00 95,31 

PROGRAM PEMBINAAN PANTI 

ASUHAN DAN PANTI JOMPO 

200.000.000,00 196.995.900,00 98,50 

Operasi dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana panti asuhan/jompo 

200.000.000,00 196.995.900,00 98,50 

PROGRAM PEMBINAAN EKS 

PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL 

60.500.000,00 60.394.650,00 99,83 

Pendidikan Dan Pelatihan 

Keterampilan Berusaha Bagi Eks 

Penyandang Penyakit Sosial 

60.500.000,00 60.394.650,00 99,83 

PROGRAM PEMBERDAYAAN 

KELEMBAGAAN 

KESEJAHTERAAN SOSIAL 

236.442.000,00 190.051.900,00 80,38 

Peningkatan Peran Aktif 

Masyarakat Dan Dunia Usaha 

25.600.000,00 25.060.000,00 97,89 

Peningkatan Kualitas SDM 

Kesejahteraan Sosial Masyarakat 

101.272.000,00 100.521.900,00 99.26 

Pengembangan Model Kelembagaan 

Perlindungan Sosial 

36.000.000,00 28.110.000,00 78,08 

Pengembangan dan perlindungan 

SDM lanjut usia 

37.000.000,00 0,00 0,00 

Sistem Layanan Rujukan Terpadu 36.570.000,00 36.360.000,00 99,43 

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN 570.517.000,00 508.276.960,00 89,09 
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JAMINAN SOSIAL 

Fasilitasi Pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan (PKH) 

109.865.000,00 69.205.960,00 62,99 

Jaminan Sosial Keluarga 460.652.000,00 439.071.000,00 95,32 

PROGRAM KEPAHLAWANAN, 

KEPERINTISAN, 

KESETIAKAWANAN DAN 

RESTORASI SOSIAL 

343.025.000,00 312.718.400,00 91,16 

Penanaman Kesetiakawanan Sosial 

dan Nilai Kepahlawanan 

95.275.000,00 73.510.800,00 77,16 

Penyediaan Sarana dan Prasarana 

TMP 

37.870.000,00 37.861.750,00 99,98 

Peningkatan Kesejahteraan Veteran 209.880.000,00 201.345.850,00 95,93 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat 

ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja 

Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2020, sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan dari rencana kegiatan Dinas Sosial Kota Salatiga  

yang disusun pada Tahun Anggaran 2020 telah mengakomodasi 

penerapan anggaran yang terpadu (unified budget) sebagaimana 

yang dimuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006. 

2. Dinas Sosial Kota Salatiga  telah menjalankan berbagai kegiatan 

terkait erat dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka 

menjalankan visi, misi yang diembannya, mampu menghasilkan 

penilaian Pencapaian Kinerja Sasaran. 

3. Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar 

91,12 %  

4. Berkaitan erat dengan hasil capaian atau realisasi yang telah 

diperoleh Dinas Sosial Kota Salatiga  untuk ke depan berusaha untuk 

bekerja secara professional dengan terus mengupayakan peningkatan, 

kemampuan sumber daya manusia, system atau mekanisme 

perencanaan sesuai dengan tuntutan perkembangan. 

5. Hal terpenting juga yang sangat menunjang adalah penyediaan 

fasilitas penunjang sesuai dengan perkembangan teknologi. 

6. Penjabaran hasil kinerja ini menjadi bahan untuk peningkatan 

capaian dalam masa ke depan dan menjadi acuan terutama bagi staf 

internal Dinas Sosial Kota Salatiga  untuk lebih memberikan arah 

pada sasaran-sasaran yang diharapkan untuk tahapan pembangunan 

selanjutnya. 

 

4.2. Saran-Saran 

1. Dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang mengacu kepada 

tujuan, visi dan misi organisasi Dinas Sosial Kota Salatiga  maka 

diperlukan adanya kerjasama yang lebih erat, terpadu agar lebih 

terfokus pada pencapaian tujuan yang diamanatkan oleh Pemerintah 

Kota Salatiga  dan pencapaian tujuan RPJMD 
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2. Laporan ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk menilai 

kinerja segenap insan Dinas Sosial selama setahun terakhir dan 

menjadi acuan bagi segenap stakeholder untuk lebih memberikan arah 

pada pencapaian sasaran-sasaran yang diharapkan pada tahapan 

pembangunan selanjutnya. 

 

 

 

Salatiga,        Januari 2020 
Kepala Dinas Sosial Kota Salatiga, 

 

 

 

Dra GATI SETITI, M.Hum 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650207 199512 2 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


