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1 PENDAHULUAN       
A. LATAR BELAKANG 

 
Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik,  

merupakan  pertanggungjawaban  atas  mandat  yang melekat  pada  suatu  

lembaga.  Laporan  Kinerja  Instansi Pemerintah adalah perwujudan 

kewajiban instansi pemerintah untuk menjelaskan capaian output dan 

outcome dalam periode waktu tertentu dikaitkan sumber daya dan dana 

yang diserap. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan 

sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih dan 

bertanggung jawab, serta bebas dari berbagai praktik korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (KKN). 

 
Sistem pertanggungjawaban tersebut sejalan dengan asas 

akuntabilitas yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme, bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang 

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 

29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Perpres ini mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur 

penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, 

fungsi, serta kewenangan dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang 

dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (strategic 

planning) yang ditetapkan. 

 

Dalam sistem pertanggungjawaban tersebut, setiap instansi 

pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan capaian tujuan dan 

sasaran strategis organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Oleh karena itu Dinas Sosial 

Kota Bukittinggi, menyampaikan LKIP Tahun 2017 ini, sebagai perwujudan 

akuntabilitas kinerjanya sebagaimana diwajibkan di dalam Instruksi 

Presiden tersebut. 

 
 

 

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 
 

1. Kedudukan 
 
 

Dinas Sosial sebagai salah satu unit kerja/ Satuan Kerja Perangkat 

Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, merupakan unsur 

pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial sesuai dengan Peraturan 

Walikota Kota Bukittinggi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kedudukan, 

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial. 

 
2. Tugas Pokok dan Fungsi 

 
 

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan 

urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang sosial. 

 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial 

menyelenggarakan fungsi: 

 
a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi 

pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial yang meliputi 

rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan 

pemberdayaan sosial; 
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b. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas 

bidang sosial; 

 
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

 
d. Pembinaan Administrasi Dinas, dan; 

 
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. 

 

3. Susunan Organisasi 
 
 

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bukittinggi ditetapkan 

dengan Susunan sebagai berikut: 

 
a. Kepala Dinas; 

 
b. Sekretariat, membawahi: 

 

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
 

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 
 

c. Bidang Bidang, terdiri dari: 

 

1. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, 

membawahi : 
 

a. Seksi Rehabilitasi Sosial; 
 

b. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; 
 

c. Seksi Perlindungan Korban Bencana alam dan sosial. 
 

2. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi: 

 
a. Seksi Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan 

sosial; 

 
b. Seksi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial; 

 
c. Seksi Kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kepahlawanan; 

 
 

 

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 44 

Tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi 

serta tata kerja Dinas Sosial adalah sebagai berikut : 
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1) Kepala Dinas 
 

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas 

pembantuan di bidang sosial; 
 

Dalam melaksanakan tugas, kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : 
 

a. Pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan, penyelenggaraan, 

pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang sosial; 
 

b. Pembinaan, pegawasan dan pengendalian urusan 

kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas; 
 

c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis 

meliputi bidang sosial; 
 

d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan 

anggaran Dinas; 
 

e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja 

Dinas dan; 
 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
 
 

2) Sekretariat 
 

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan 

umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan. 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
 

a. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumah 

tanggaan, dan asset; 
 

b. Pengkoordinasian perencanaan serta pelaporan program dan 

kegiatan dilingkup Dinas; 
 

c. Pengkoordinasian perumusan rencana kerja sesuai dengan 

renstra Dinas; 
 

d. Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan anggaran Dinas; 
 

e. Pengelolaan anggaran dan keuangan Dinas; 
 

f. Penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah dilingkup Dinas; 

dan 
 

g. Pelaksanaan tugas kedinasaan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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1. Sub bagian umum dan kepegawaian 
 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum 

dan kepegawaian Dinas. Dalam melaksanakan tugas, sub bagian 

umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi ; 
 

a. Penyusunan recana kerja sub bagian sesuai dengan rencana 

kerja sekretaris; 
 

b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, 

menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta 

melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan 

dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian; 
 

c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; 
 

d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian; 
 

e. Pelaksanaan pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, 

perpustakaan, komunikasi, pengetikan/ penggandaan/ 

pendistribusian seta menerima tamu, kehumasan dan 

protokoler; 
 

f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/ prasana 

serta kebersihan Dinas dan lungkungan; 
 

g. Pengelolaan asset di lingkungan Dinas; 
 

h. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, 

pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, 

perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja dan; 
 

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 
 

 

2. Sub bagian perencanaan dan keuangan 
 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, perencaan, 

evaluasi, dan keuangan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, sub 

bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi : 
 

a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program 

kerja Dinas; 
 

b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi inventarisasi 

permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan 

mempermasalahan yang berkaitan dengan urusan 

perencanaan dan keuangan.
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c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan 

peraporan kegiatan Dinas; 
 

d. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang 

berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan, 

administrasi, keuangan yang meliputi evalusi semester, 

verifikasi dan pertanggungjawaban; 
 

e. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang 

berkaitan dengan urusan perancanaan program dan kegiatan, 
 

penatausahaan administrasi keuangan dan 

pertanggungjawaban keuangan Dinas; 
 

f. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup 

Dinas; 
 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan. 

 

 

3) Bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial 
 

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, perlindungan 

dan jaminan sosial. 
 

Dalam menyelenggarakan tugas, bidang rehabilitasi, perlindungan 

dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi : 
 

a. Penyusunan rencana kinerjarehabilitasi, perlindungan dan 

jaminan sosial; 
 

b. Penetapan petunjuk teknis penyelenggaraan rehabilitasi , 

perlindungan dan jaminan sosial; 
 

c. Pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

evaluasi dan laporan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang 

disabilitas sosial dan rehabilitasi tuna sosial; 
 

d. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraaan 

penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan 

rehabilitasi tuna sosial dengan unit kerja/ ahli/ instansi/ 

lembaga di tingkat kota/ provinsi/ pusat; 
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e. Pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

evaluasi dan pelaporan kegiatan fasilitasi perlindungan dan 

jaminan sosial serta perlindungan bencana alam dan bencana 

sosial; 
 

f. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan 

penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial dengan unut 

kerja/ ahli/ instansi/ lembaga lainnya; 
 

g. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang 

rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial; 
 

h. Penyelenggaraan koordinasi dan unit kerja terkait; dan 
 

i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan. 
 
 
 

1. Seksi rehabilitasi sosial 
 

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, 

dan melaporkan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, 

rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis, bekas warga 

binaan lembaga pemasyarakatan, tuna susila, orang dengan HIV 

AIDS, korban napza, waria, orang dengan ketelantaran melalui 

pendampingan, bimbingan, asistensi, pemulihan, pemulangan, 

rujukan panti/non panti/lembaga/balai. 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

seksi rehabilitasi sosisal menyelenggarakan fungsi : 
 

a. Melaksanakan program dan kegiatan rehabilitasi sosial 

melalui pendampingan, bimbingan, asistensi, pemulihan, 

aksesbilitas, rujukan panti/non panti/lembaga/balai; 
 

b. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang 

disabilitas fisik, eks psikotik, mental dan sensorik melalui 

pendampingan, bimbingan, asistensi, pemulihan, aksesbilitas, 

rujukan panti/non panti/lembaga/balai; 
 

c. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi gelandangan, 

pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, 

tunasusila, orang dengan HIV AIDS, korban napza, waria, 

orang dengan ketelantaran melalui pendampingan, 
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bimbingan,  asistensi, pemulihan,  pemulangan,  rujukan  
 

panti/ non panti/lembaga/balai; 
 

d. Melaksanakan penerbitan, pembinaan, bimbingan dan 

penyuluhan penyandang masalah kesejahteraan sosial, 

melaksanakan penyuluhan (media, temu ramah), sosialisasi 

dan bimbingan sosial gelandangan, pengemis bekas warga 

binaan lembaga kemasyarakatan, tunasusila, orang dengan 

HIV AIDS, korban Napza, waria dan orang dengan 

ketelantaran; 

 

e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 
 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 
 
 

2. Seksi perlindungan dan jaminan sosial 
 

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, 

dan melaporkan perlindungan dan jaminan sosial bagi warga yang 

beresiko sosial melalui bantuan sosial, advokasi sosial atau 

bantuan hukum. 
 

Dalam melaksanakan tugas, seksi perlindungan dann jaminan 

sosial menyelenggarakan fungsi : 
 

a. Melaksanakan program dan kegiatan perlindungan dan 

jaminan sosial bagi warga yang beresiko sosial melalui 

bantuan sosial, advokasi sosial dan atau bantuan hukum; 
 

b. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial 

bagi warga yang beresiko sosial melalui bantuan sosial, 

advokasi sosial dan atau bantuan hukum; 
 

c. Melaksanakan perencaan, pemantauan, pengawasan, 

pengkajian dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial 

masyarakat; 
 

d. Memberikan bantuan dan pelayanan serta pengembangan 

kesejahteraan sosial bagi fakir miskin; 
 

e. Mendata organisasi sosial kemasyarakatan dan melakukan 

bimbingan kepengurusan serta memfasilitasi program dan 

kegiatan pelayanan organisasi sosial masyarakat; 
 

f. Penetapan fasilitasi penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi 

pelatihan kesiapsiagaan perlindungan jaminan sosial; dan 
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g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. 
 
 

 
3. Seksi perlindungan korban bencana alam dan sosial 

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi 

dan melaporkan penanggulangan korban bencana alam dan sosial 

melalui mitigasi, avaluasi, tanggap darurat, pendampingan, 

pemulihan dan bantuan sosial korban bencana. 
 

Dalam melaksanakan tugas, seksi perlindungan korban bencana 

alam dan sosial penyelenggarakan fungsi : 
 

a. Melaksanakan program dan kegiatan perlindungan korban 

bencana alam dan sosial melalui mitigasi, evakuasi, tanggap 

darurat, pendampingan, pemulihan dan bantuan sosial 

korban bencana; 
 

b. Melaksanakan, perencanaan, mantauan, pengawasan, 

pengkajian dan evaluasi kegiatan perlindungan korban 

bencana alam dan sosial; 
 

c. Melaksanakan pengelolaan data penanggulangan korban 

bencana alam dan sosial melalui mitigasi, avakuasi, tanggap 

darurat, pendampingan, pemulihan dan bantuan sosial 

korban bencana; 
 

d. Pelaksanaan rekrultmen dan pelatihan kesiapsiagaan 

penanggulangan bencana; 
 

e. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan 

instansi terkait; dan 
 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan 

pimpinan. 

 

 

4) Bidang pemberdayaan sosial 
 

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

melaporkan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah 

kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber 

kesejahteraan sosial. 
 

Dalam melaksankan tugas, bidang pemberdayaan sosial 

menyelenggarakan fungsi : 
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a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan sosial bagi penyandang 

masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi 

potensi sumber kesejahteraan sosial; 
 

b. Penetapan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial bagi 

penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan 

sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial; 
 

c. Penetapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan 

sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan 

pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial; 
 

d. Pelaporan pelaksanaan dan koordinasi pelaksanaan 

pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan 

sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber 

kesejahteraan sosial; 
 

e. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraaan 

pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan 

sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber 

kesejahteraan sosial dengan unut kerja/ahli/instansi/lembaga 

lainnya; dan 
 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan. 
 
 
 

1. Seksi pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan 
 

sosial 
 

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi 

dan melaporkan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah 

kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial melalui 

peningkatan kemauan dan kemampuan, pengalian dan sumber 

daya, penggalian nilai nilai dasar, pemberian akses dan atau 

pemberian bantuan usaha. 
 

Dalam melaksanakan tugas, seksi penyandang masalah 

kesejahteraan sosial menyelenggarakan fungsi : 
 

a. Pelaksanaan pendataan dan pemuktakhiran data fakir miskin 

dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya; 
 

b. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan 

penyandang masalah kesejahteran sosial melalui peningkatan 
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kemauan dan kemampuan, penggalian potensi dan sumber 

daya, penggalian nilai-nilai dasar,pemberian akses dan atau 

pemberian bantuan usaha; 
 

c. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan, pengawasan, 

pengkajian dan evaluasi kegiatan pemberdayaan penyandang 

masalah kesejahteraan sosial; 
 

d. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan penyandang masalah 

kesejahteraan sosial; 
 

e. Penetapan petunjuk teknis pemberdayaan sosial bagi 

penyandang masalah kesejahteraan soaial dan pemberdayaan 

sosial melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, 

penggalian potensi dan sumber daya, penggalian nilai- nilai 

dasar, pemberian akses dan atau pemberian bantuan usaha; 
 

f. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan 

instansi terkait; dan 
 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan. 

 

 

2. Seksi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial 

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan 

dan fasilitasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial 

dilakukan melalui pelatihan, pembinaan, penguatan dan 

penggalian sumber dalam penanganan kesejahteraan sosial. 
 

Dalam melaksanakan tugas, seksi pemberdayaan potensi sumber 

kesejahteraan nasional menyelenggarakan fungsi : 
 

a. Melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan potensi 

sumber kesejahteraan sosial dilakukan melalui pelatihan, 

pembinaan, penguatan dan pengalian sumber dalam 

penanganan kesejahteraan sosial; 
 

b. Melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengawasan, 

pengkajian dan evaluasi kegiatan pemberdayaan potensi 

sumber kesejahteraan sosial melalui pelatihan, pembinaan, 

penguatan dan penggalian sumber dalam penanganan 

kesejahteraan sosial; 
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c. Pelaksanaan fasilitas pemberdayaan potensi sumber 

kesejahteraan sosial; 
 

d. Mendata organisasi sosial kemasyarakatan dan melakukan 

bimbingan kepeguruan serta memfasilitasi program dan 

kegiatan pelayanan organisasi sosial masyarakat, seperti 

tenaga kerja sosial, taruna siaga bencana (tagana), karang 

taruna, pekerja sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan 

sosial dan lain-lain; 
 

e. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan 

instansi terkait; dan 
 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan. 

 

 

3. Seksi kesejahteraan Sosial dan Nilai-Nilai Kepahlawanan 

mempunyai tugas menyelenggarakan program kesejahteraan 

sosial dan nilai-nilai kepahlawanan dalam arti melaksanakan 

pembinaan dan pengendalian kepahlawanan, penyusunan 

rencana lokasi areal pemakaman, taman makam pahlawan serta 

proses penyelenggaraan dan pemeliharaan dan motoring, evaluasi 

dan pelaporan. 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

seksi kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kepahlawanan 

menyelenggarakan fungsi : 
 

a. Pelaksanaan program dan kegiatan kesejahteraan sosial dan 

nilai-nilai kepahlawanan melalui pelatihan, pembinaan, 

penguatan dan penggalian sumber dalam penanganan 

kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kepahlawanan; 
 

b. Pelaksanaan perencnaan, pemantauan, pengawasan, 

pengkajian dan evaluasi kegiatan kesejahteraan sosial dan 

nilai-nilai kepahlawanan; 
 

c. Penyiapan bahan rencana pengembangan lokasi areal taman 

makam pahlawan kesuma bhakti sesuai program pemerintah 

dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan; 
 

d. Pendataan dan pengusulan keluarga pahlawan/ perintis 

kemerdekaan calon penerima penghargaan atau tunjangan; 
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e. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan 

instansi terkait; dan 
 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan. 

 
 
 

4. Susunan Organisasi 

 

Jumlah pegawai/ sumber daya aparatur Dinas Sosial Kota 

Bukittinggi Per 1 Desember 2017 adalah sebanyak 30 orang, terdiri dari 

25 orang Pegawai Negeri Sipil dan 5 orang Pegawai Kontrak/Pegawai 

Tidak Tetap. Pejabat struktural sebanyak 11 Orang, fungsional umum 

sebanyak 19 orang. 

 

Pendidikan Keadaan Desember 2017 
  

S3 - 

S2 6 orang 

S1 11 orang 

D IV 1 orang 

D III 2 orang 

D II - 

D I - 

SLTA 9 orang 

SD 1 orang 

Jumlah 30 orang 
   

 
 

 

Komposisi Pegawai Dinas Sosial per 31 Desember 2017  
 
 
 
 
 

 Eselon II 
 

 Eselon III 
 

 Eselon IV 
 

 Fungsional Umum 
 

 Tenaga Kontrak 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
14 

Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2017 

 
 
 
 
 

Eselon II : 1 orang 

Eselon III : 2 orang 

Eselon IV : 8 orang 

Fungsional Umum : 14 orang 

Tenaga Kontrak : 5 orang 

   
 
 
 

C. PERMASALAHAN UTAMA DINAS SOSIAL 
 
 

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, Dinas Sosial 

merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia dan 

sumber daya alam yang memegang peranan penting dalam mewujudkan 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia 

seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat diarahkan untuk 

memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan sosial berusaha melalui berbagai kebijakan. 

 

Arah kebijakan utama Dinas Sosial, sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kebijakan dan 

strategi lebih diarahkan pada: 

 

1. Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan 

mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi 

sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; 

 
2. Jaminan sosial, adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk 

asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan 

tunjangan berkelanjutan menjamin fakir miskin, anak yatim piatu 

telantar, lanjut usia telantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat 

fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah 

ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; 

 
3. Pemberdayaan sosial; dan 

 

4. Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani 

risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, 
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kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat 

dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. 

 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas 

Sosial masih dihadapkan pada permasalahan antara lain: 

 

1. Belum sempurnanya data base Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial Kota Bukittinggi, segmentasi program/kegiatan, target layanan, 

standar layana, kualitas dan kuantitas SDM penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial serta kelembagaan dan mekanisme sistem 

pelayanan yang berorientasi pada output; 

 
2. Rentannya wilayah Kota Bukittinggi terhadap Bencana seperti Banjir, 

Kebakaran, dan sebagainya yang hal ini menjadi tantangan dalam upaya 

penanganan masalah sosial akibat bencana tersebut; 

 
3. Kurangnya sumber daya aparatur (SDM) yang melaksanakan kegiatan-

kegiatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 

 
4. Belum memiliki rumah singgah yang dipergunakan untuk menampung 

para tuna susila ( WTS, Gelandangan pengemis (gepeng), Orang terlantar 

luar daerah dan penyelamatan korban eksploitasi anak dan perempuan). 

 
5. Mengingat Kota Bukittinggi merupakan daerah tujuan yang sangat 

diminati dari berbagai daerah, baik untuk tempat wisata, tempat 

mencari rezeki ataupun tempat tinggal, maka permasalahan 

kesejahteraan sosial tidak akan dapat ditanggulangi dalam waktu 

singkat. 

 

Permasalahan-permasalahan ini telah diupayakan penanganannya melalui 

penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan diuraikan pada bab 

selanjutnya. 
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      2    PERENCANAAN KINERJA 

    
 . RENCANA STRATEGIS 

 
Pernyataan Visi Kota 

 
Visi Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu: “Terwujudnya Bukittinggi Kota 

Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa, 

Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”. 

 

Pernyataan Misi Kelima 
 

Untuk mewujudkan visi tersebut, ada lima misi yang akan dilakukan 

dan dicapai. Dinas Sosial lebih relevan terhadap perwujudan misi kelima 

yaitu : Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, 

perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat. 

 
 

Tujuan dan Sasaran 
 
 

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan tujuan Dinas Sosial Kota 

Bukittinggi seperti berikut: 
 

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Bukittinggi 
 

 
Sasaran strategis pembangunan jangka menengah Dinas Sosial adalah 

sebagai berikut : 
 

1. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) 

2. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 
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B. PERJANJIAN KINERJA 2017 
 

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017, terdapat 2 sasaran strategis, 

yang masing-masingnya diukur melalui indikator kinerja dengan penjabaran 

sebagai berikut : Tahun 2017 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana 

Strategis Tahun 2016 – 2021. Dalam Renstra SKPD telah dimuat indikator 

dan target capaian kinerja SKPD untuk lima tahun, yang akan dievaluasi 

setiap tahunnya. Capaian kinerja pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kota 

Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 dibandingkan dengan capaian tahun 2017 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Pencapaian sasaran strategis sasaran strategis I dapat diukur dari 

beberapa indikator kinerja dengan gambaran capaian seperti berikut: 

SASARAN INDIKATOR SASARAN 
REALISASI 

2017 

KONDISI 

2016 

TARGET PADA 

AKHIR MASA 

RENSTRA 

Meningkatnya 

Kemandirian 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

  

Persentase 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) yang mandiri 

70% 65% 90% 

 

Persentase penduduk 

miskin keluar dari 

basis data kemiskinan 

 

1,35% 

 

1% 

 

2,25% 

 

Untuk berhasilnya sasaran Dinas Sosial dalam penanganan 

penduduk miskin perkotaan khususnya dalam hal penurunan penduduk 

miskin perkotaan, telah dilakukan beberapa kegiatan yang menunjang 

keberhasilan sasaran dinas sosial, penurunan masyarakat miskin perkotaan. 

Diantaranya kegiatan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, 

serta pemberdayaan sosial untuk memberikan penguatan kepada fakir 

miskin, sehingga fakir miskin yang telah berdaya dapat keluar dari data 

kemiskinan. 

 

 
Sasaran I : Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

 



1.  Capaian  PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial  

Realisasi indikator tahun 2017 yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan kondisi tahun 2016.Tahun 2017 terdapat bantuan Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong) 

dari dana APBN, sebanyak 5 Kelompok (masing masing kelompok terdiri 

dari 10 KK). 

Target 90 % pada akhir Renstra akan dicapai melalui 

Penambahan target penerima program Usaha Ekonomi Produktif baik 

Pengembangan KUBe, KUBe Percontohan, atau UEP PMKS lainnya, serta 

tetap melanjutkan program perlindungan sosial keluarga dan perorangan 

melalui bantuan pangan dan bantuan tunai bersyarat (PKH), serta 

bantuan bagi korban bencana alam ataupun bencana sosial. Selain 

memberikan bantuan terhadap PMKS, terutama Fakir miskin, 

perlindungan sosial juga diberikan kepada korban bencana alam. Pada 

tahun 2017, terjadi sebanyak 23 kali bencana dengan korban sebanyak 

1903 jiwa (479 KK). Seluruh kepala keluarga (KK) korban bencana 

tersebut mendapatkan bantuan berupa makan harian selama masa 

tanggap darurat dan pemberian matras, serta family kit.  

 

2. Jumlah Lansia dan penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan 

dan jaminan asistensi social. 

Pada tahun 2017, jumlah lanjut usia yang mendapatkan asistensi 

sosial Lanjut usia terlantar/ miskin non potensisl adalah sebanyak 189 

orang lanjut usia dari sebanyak 1.684 orang lansia miskin pada data 

PMKS dan PSKS Tahun 2017.Sedangkan untuk mencapai target pada 

akhir masa Renstra, diperlukan program dan kegiatan yang holistik 

terhadap lanjut usia. Mulai dari pemberian jaminan sosial dari APBD, 

APBN, maupun melalui pembentukan Karang Wherda (Lembaga 

Pelayanan Kesos Lansia) yang nantinya akan membantu pencapaian 

target 70% pada akhir masa Renstra. 

Penyandang disabilitas yang mendapat bantuan dan jaminan 

sosial pada tahun 2017 dari dana APBD Kota Bukittinggi  anggaran 

Dinas Sosial adalah sebanyak 4 orang melalui bantuan 2 buah kaki palsu 

dan 2 buah alat bantu dengar. Asistensi sosial penyandang disabilitas 

berat telah terakomodir pada Hibah dan Bansos Ikatan Pekerja Sosial 

Masyarakat (IPSM) tahun 2017 dari dana APBD sebanyak 56 orang. 

Capaian tahun 2017 sebanyak 14,36 % dari 390 orang jumlah 

penyandang disabilitas tahun 2017.  



Dari data kemiskinan tahun 2017 sejumlah 4.931 KK telah 

dilakukan verifikasi data dan terdapat 194 KK yang dikeluarkan dari data 

kemiskinan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi KKS Rastra bulan 

Agustus s/d Oktober 2017. Dari data tersebut terdapat 102 KK miskin 

yang telah mampu, 2 KK ganda dan 90 KK tidak ditemukan, dianggap 

telah pindah dan keluar dari Kota Bukittinggi. Capaian masyarakat 

miskin yang keluar dari data kemiskinan berdasarkan data 2017 adalah 

sebesar 3,9 % telah melebihi target tahun 2017 sebesar 2%. 

 

 

 

 

Pencapaian sasaran strategis sasaran strategis II dapat diukur 

dari beberapa indikator kinerja dengan gambaran capaian seperti berikut: 

Tabel T-C.30 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Dinas Sosial Kota Bukittinggi 

SASARAN INDIKATOR SASARAN 
REALISASI 

2017 

KONDISI 

2016 

TARGET PADA 

AKHIR MASA 

RENSTRA 

 

Meningkatnya 

Partisipasi Potensi 

Sumber Kesejahteraan 

Sosial (PSKS)) 

 

Persentase Potensi 

Sumber 

Kesejahteraan Sosial 

(PSKS) berpartisipasi 

 

60% 

 

55% 

 

80% 

Untuk mencapai target penurunan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan kegiatan yang mendukung usaha 

pencapaian target sasaran Dinas Sosial ini. Dari 26 jenis Penyandang 

masalah kesejahteraan sosial (PMKS) hanya 19 jenis yang ada di Kota 

Bukittinggi.   

1. Jumlah PMKS yang terbebas dari masalah kesejahteraan sosial 

Dalam mencapai PMKS yang terbebas dari masalah 

kesejahteraan sosial dilakukan dengan usaha peningkatan kualitas 

penduduk. Usaha tersebut dilakukan dengan melaksanakan program 

bantuan pangan dari Kementrian sosial Tahun 2017 dengan sasaran 

2908 KK melalui Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) 

serta melalui Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 

penerima sebanyak 931 KK dengan sasaran nya antara lain : 

- Wanita Hamil dan/ atau menyusui 

Sasaran II : Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan 

Sosial (PSKS) 

 



- Anak Sekolah SD sampai SMA 

- Lanjut Usia 

- Penyandang Disabilitas 

Melalui bantuan Raskin dan PKH, sebanyak 2908 KK dan 931 

KK yang total nya 3839 KK dari 4931 KK yang seharusnya mendapat 

bantuan, telah mendapatkan Program Perlindungan Sosial. 

 

2. Persentase PSKS yang aktif menangani permasalahan 

kesejahteraan sosial 

Pada Tahun 2017, kondisi capaian wahana kesejahteraan 

sosial yang aktif melaksanakan program kesejahteraan sosial adalah 

40%. Pada akhir masa Renstra, diharapkan kondisi capaian kinerja 

pada indikator ini mencapai 55%. Pencapaian target ini akan 

dilakukan melalui Program Pemberdayaan seluruh Potensi dan 

Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Bukittinggi, serta 

dengan menumbuhkan wahana kesejahteraan sosial baru seperti 

Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Penumbuhan Family Care Unit, 

peningkatan nilai- nilai kesetiakawanan sosial di Kota Bukittinggi, 

serta dengan terus melakukan pembinaan lanjutan terhadap 

kapasitas organisasi social, Taruna Siaga Bencana, Pekerja Sosial 

Masyarakat, Karang Taruna, Yayasan dan LKS yang ada di Kota 

Bukittinggi. 

Pada Tahun 2017 sosialisasi mengenai penumbuhan Family 

Care Unit sudah mulai dilakukan untuk menumbuhkan minat 

keluarga pionir (keluarga kuat) untuk membantu keluarga plasma 

(keluarga lemah), sehingga keluarga plasma merasakan bantuan dari 

keluarga pionir.  

Dinas Sosial sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat 

Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No.44 Tahun 2016 tentang 

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja 

Dinas Sosial Kota Bukittinggi.Dalam menyelenggarakan tugas 

sebagaimana dimaksud, Dinas Sosialmenyelenggarakan fungsi: 

 

a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan 

koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial yang 

meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, 

dan pemberdayaan sosial; 



b. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-

tugas bidang sosial; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

d. Pembinaan Administrasi Dinas, dan; 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. 

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi 

tersebut dalam Kinerja pelayanan yang telah dicapai oleh Dinas 

Sosial selama tahun 2017 diantaranya : 

Tabel T-C.30 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Dinas Sosial Kota Bukittinggi 

SASARAN INDIKATOR SASARAN 
REALISASI 

2017 

KONDISI 

2018 

TARGET 

PADA 

AKHIR 

MASA 

RENSTRA 

Meningkatnya 

Kemandirian 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

  

Persentase Penyandang 

Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) yang mandiri 

70% 65% 90% 

 

Persentase penduduk miskin 

keluar dari basis data 

kemiskinan 

 

1,35% 

 

1% 

 

2,25% 

 

Meningkatnya 

Partisipasi Potensi 

Sumber 

Kesejahteraan 

Sosial (PSKS)) 

 

Persentase Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS) 

berpartisipasi 

 

60% 

 

55% 

 

80% 

 

Sasaran 1 : Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

a) Capaian PMKS yang mendapat perlindungan sosial dalam usaha 

meningkatkan kualitas penduduk 

Selain memberikan bantuan terhadap PMKS, terutama Fakir 

miskin, perlindungan sosial juga diberikan kepada korban bencana alam. 

Pada tahun 2017, terjadi sebanyak 23 kali bencana dengan korban 



sebanyak 1903 jiwa (479 KK). Seluruh kepala keluarga (KK) korban 

bencana tersebut mendapatkan bantuan berupa makan harian selama 

masa tanggap darurat dan pemberian matras, serta family kit. Uraian 

bencana yang terjadi pada tahun 2017 antara lain: 

 Korban Bencana Angin Kencang & Puting Beliung   :     9 KK 

 Korban Bencana Kebakaran                :   30 KK 

 Korban Bencana Alam Longsor Tebing             :     3 KK 

 Korban Bencana Alam Banjir                        : 437 KK 

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menanggulangi 

bencana, Pada tahun 2017 telah dibentuk Kampung Siaga Bencana di 

Kelurahan Kayu Kubu, Bukit Apit Puhun dan Pulai Anak Aia serta 

Pembetukan Kampung Siaga Bencana ini telah dilakukan Launching 

Kampung Siaga Bencana pada Tanggal 28 November 2017 yang dihadiri oleh 

utusan dari Kementrian Sosial.  

Kampung Siaga Bencana dbentuk pada daerah yang rawan terjadi 

bencana, dan didaerah tersebut juga dibentuk Taruna Siaga Bencana ada 

masing-masing kelurahan tersebut. Untuk tingkat kota Taruna Siaga 

Bencana (Tagana) Kota Bukittinggi, yang aktif berpartisipasi dalam 

penanggulangan korban pasca bencana yang berjumlah 29 orang yang 

merupakan utusan dari masing-masing kelurahan. Dengan ada nya 

Kampung Siaga Bencana dan Targana ini, maka Capaian perlindungan 

sosial bagi korban bencana alam tahun 2017 adalah 100%.  

Nama-nama Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Bukittinggi yang 

telah terdaftar pada Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2017 : 

 

Tabel. 

Nama-nama Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang terdaftar di Dinas 
Sosial Kota Bukittinggi 

 
 

NO NAMA NIAT ALAMAT KET 

1. Salehan 03.07.0412 Jl.S.arrasuli No.68 C Bukittinggi koordinator 

2. Drs.Edianto 03.07.0411 Jl.Birugo Bungo no 70 Bukittinggi anggota 

3.  Saimo 03.07.0413 Jl.Linggar Jati No.20 Bukittinggi anggota 

4. Ilham Tanjung 03.07.0414 Jl.Bahder Johan Rw 05/Rt03 Bukittinggi anggota 

5. Yohardi  03.07.0415 Jl.Padang Gamuak  Tarok Dipo Bkt anggota 

6. Elizar Spd 03.07.0416 Jl.Sanjai Dalam no 20  manggis ganting 

Bukittinggi 

anggota 

7. Partini 03.07.0417 Komplek SDLB Manggis Ganting anggota 

8. Hepimen 03.07.0419 Birugo anggota 

9. Nelverizal 03.07.0422 Jl.Adi Negoro Rt 01/Rw06  Birugo anggota 



10. Feri Anggoro 03.09.0668 Birugo Puhun no 12 Bukittinggi anggota 

11. Efrijon 03.09.0671 Jl.Jambak Dalam Rt 01/II Bukik Apik 

Puhun 

anggota 

12. Edi Sanjaya 03.09.0672 Jl.ipuah laweh Bukittinggi  anggota 

13. Adylla Faisal  03.10.0761 Jl Prof Bahder Johan No 22  Rt 01/Rw II  

Bukittinggi 

anggota 

14. Weda Hariyanto 03.10,762 Jl,Panorama Baru Bukittinggi anggota 

15. Roni Putra 03.10.0764 Jl.L Dt Bagindo no.61 Tengah sawah 

Bukittinggi 

anggota 

16 Meri 03.10.0735 Jl,sukarno hatta no,5 Bukittinggi anggota 

17. Budi Muliadi - Jl. Baiturridwan Tengah Sawah 

Bukittinggi 

anggota 

18. Anton Saputra - Bukik Cegek Bukit Apit Bukittinggi anggota 

19. Yasri Afdal - Jl.Kurai Balai Banyak Parik Rantang 

Bukittinggi 

anggota 

20. Prihadi - Jl,Koto Bawah Pulai Anak Air Bukittinggi anggota 

21. Hendra Jaya - Jl. Raya Tigo Baleh Ladang Cakiah Bkt anggota 

NO NAMA NIAT ALAMAT KET 

22. Musrizal - Jl.Prof M.Yamin Aur Kuning Bukittinggi anggota 

23. Abdul Aziz - Jl.Masjid Tarok no.32  H Tarok Dipo 

Bukittinggi 

anggota 

24. Nanda Kurnia - Guguk Bulek Rt 01/Rw 03 Bukittinggi anggota 

25. Rivaldo Prima 

Putra 

- Jl. Paninjauan Manunggal II Garegeh 

Bukittinggi 

anggota 

26. Ade Satria - Gurun Tanjung Pakan Kurai Bukittinggi anggota 

27. Hary Kurnia  - Jl.Kubu Tanjung Bukittinggi anggota 

28. Eka Chandra 

Krisna 

- Jl.Pintu Kabun no,4A Bukittinggi anggota 

29. Desrizal - Jl.Adi Negoro No.5 anggota 

 

Tahun 2017 Pelayanan sosial juga diberikan kepada 61 orang 

terlantar  yang difasilitasi ke beberapa daerah seperti Sumatera Utara, 

Sumatera Selatan, Pekan Baru, Solok, Jakarta, Aceh, Semarang, Bengkulu 

dan sebagainya. Pada tahun 2017 terdapat 11 kasus penyakit kejiwaan. 

Seluruh kasus tersebut dapat terlayani sesuai dengan prosedur. Selain itu, 

dilaksanakan juga sebanyak 2 kali razia PMKS yang menjaring pengemis 

dan gelandangan. Pengemis dan Gelandangan yang terjaring 

semuluruhnya berasal dari luar kota Bukittinggi. PMKS yang terjaring 

tersebut langsung mendapat pembinaan melalui koordinasi dengan 

petugas dari kepolisian, Satpol PP, dan Kementrian Agama Kota 

Bukittinggi. Untuk Kasus anak di Kota Bukittinggi, pelayanan dilakukan 

dengan bantuan Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Tenaga Kesejahteraan 

Sosial Khusus Anak). Dari 26 jenis PMKS,  yang terdapat di Kota 



Bukittinggi berdasarkan data PMKS dan PSKS Tahun 2017 adalah 

sebanyak 17 Jenis PMKS. Sebanyak 10 Jenis PMKS telah mendapatkan 

pelayanan baik melalui program dan kegiatan yang ada pada Dinas Sosial 

Tahun 2017. PMKS tersebut antara lain: 

- Anak Balita Terlantar 

- Anak berhadapan dengan hukum 

- Anak dengan kedisabilitasan 

- Anak korban tindak kekerasan 

- Anak memerlukan perlindungan khusus 

- Lanjut usia terlantar 

- Tuna Susila 

- Korban bencana alam 

- Perempuan rawan sosial ekonomi 

- Fakir miskin 

Sedangkan PMKS yang masih belum dilayani melalui program dan 

kegiatan pada Dinas Sosial antara lain: 

- Anak terlantar 

- Anak jalanan 

- Pemulung 

- Pengemis 

- Kelompok minoritas 

- Bekas warga binaan LP 

- Orang dengan HIV/AIDS 

- Korban penyalahgunaan NAPZA 

- Korban Trafficking 

- Korban tindak kekerasan 

- Korban bencana sosial 

Dengan menggabungkan bentuk bentuk perlindungan sosial dan 

pelayanan yang diberikan Dinas Sosial terhadap PMKS dalam upaya 

pemingkatan kualitas penduduk, Realisasi untuk indikator ini adalah 72%, 

dengan tingkat capaian indikator sasaran 90%. 

 

b) JumlahLansia dan Penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan 

dan jaminan asistensi sosial 

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia 

tidak potensial yang seharusnya  menerima jaminan sosial untuk Kota 



Bukittinggi tahun 2017 didasarkan pada data PMKS Kota Bukittinggi 

Tahun 2017 yakni: 

a) Anak cacat    sebanyak    134 org 

b) Penyandang cacat   sebanyak    390 org 

c) Lanjut Usia Terlantar  sebanyak  1908 org 

Pada tahun 2017, jumlah Penyadang Cacat yang mendapatkan 

bantuan dari anggaran Dinas Sosial tahun 2017 adalah sebanyak 4 orang 

melalui bantuan kaki palsu 2 orang dan alat bantu dengar 2 orang. 

Sedangkan dari Hibah dan Bansos yang pada IPSM telah dibantu 

sebanyak 52 orang. Jumlah penyandang cacat yang telah mendapat 

bantuan tahun 2017 adalah 54 orang. Jumlah capaian adalah 

14,36%.Sedangkan lansia yang mendapatkan bantuan tahun 2017 adalah 

sebanyak 189 orang melalui bantuan yang diserahkan oleh Hibah dan 

Bansos Kota Bukittinggi kepada IPSM tahun 2017, sehingga jumlah 

capaian adalah 9,91%. 

 

Sasaran 2 :  Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

a) Jumlah PMKS yang terbebas dari masalah kesejahteraan sosial 

Tahun 2017 telah dibentuk 5 (lima) Kelompok Usaha Bersama  

Elektronik Warung Gotong Royong (KUBe e-Warong), dimana warung 

tersebut menyediakan segala kebutuhan pangan yang bisa dibeli dengan 

menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kelompok KUBe tersebut 

mempunyai 10 orang anggota yang merupakan masyarakat miskin yang 

berada pada desil 3 dan 4 atau rentan  miskin. Diharapkan dengan KUBE 

ini dan pengembangan 40 KUBE yang telah terbentuk sebelumnya dapat 

mengeluarkan masyarakat ini dari masalah kesejahteraan sosial. 

b) Persentase PSKS yang aktif menangani permasalahan kesejahteraan 

sosial 

Di Kota Bukittinggi Tahun 2017 terdapat 15 Organisasi Sosial yang 

aktif bergerak di bidang penanganan kesejahteraan sosial, serta terdapat 

125 orang Pekerja Sosial Masyarakat yang turut menunjang  pelaksanaan 

kegiatan sosial Dinas. Sedangkan jumlah Karang Taruna yang aktif 

adalah sebanyak 24 buah Karang Taruna dari 24 Karang Taruna yang 

telah terbentuk di Kota Bukittinggi.  



Selain itu, Di kota Bukittinggi terdapat 3 panti sosial yang 

mempunyai kegiatan penyantunan terhadap anak terlantar dalam panti 

dan 1 Panti Sosial yang melayani Layanan Dalam dan Luar panti yaitu 

Panti Kasih Bundo. Dengan jumlah anak 114 orang, untuk pemenuhan 

kebutuhan makan, biaya pendidikan juga sarana dan prasarana terdapat 

3 panti menerima bantuan sosial bersumber dari APBD Kota Bukittinggi 

dan APBD Propinsi dan juga bantuan dari para donator.  

Daftar Organisasi Sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan 

sosial di Kota Bukittinggi tahun 2017 antara lain: 

Tabel. 

Daftar Organisasi Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2017 

 

No NAMA ORSOS Kegiatan Kesejahteraan. Sosial 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

11 

12 

13 

 

14 

15 

Aisyiyah 

YPPAC  

 

Yayasan Budi Bakti 

Yayasan Al Azhar 

Yayasan Al Falah 

Al Ma’arif 

PKPU Cab.Bukittinggi 

Pertuni 

I PSM 

 

LK3 

LKKS 

LPPA LIMPAPEH 

GERKATIN 

 

SANTUNAN 

MUHAMMADIYAH 

KISESA 

Penyantunan anak dalam panti 

Penyantunan anak cacat/anak Yatim 

Piatu  dalam dan Luar panti 

Penyantunan anak dalam panti 

Pendidikan anak cacat mental 

Pengurusan anak luar panti 

Penyantunan anak dalam panti 

Penanganan Keluarga Miskin 

Penyantunan Tuna Netra 

Pelayanan Sosial lansia,PD & 

Pembinaan dan Pemberdayaan PSM 

Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 

Koordinasi Kesejahteraan Sosial 

Pemerhati dan perlindungan Anak 

Gerak Kesejahteraan Sosial untuk 

Tuna Rungu Wicara 

Yatim ,Piatu,Yatim Piatu Luar panti 

Perlindungan Sosial ODHA 

 



Sementara itu, daftar Karang Taruna yang aktif pada tahun 2017 

berdasarkan data PMKS dan PSKS tahun 2017 adalah sebanyak 22 

Karang Taruna dengan rincian sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel. 

Daftar Karang Taruna Kota Bukittinggi Tahun 2017 

NO TEMPAT KARANG TARUNA KET 

 
 

1 
2 
3 

4 
5 

6 
7 
 

 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 

16 
 
 

17 
18 
19 

20 
21 
22 

23 
24 

 
KEC. GUGUAK PANJANG 

Bukik Cangang Kayu Ramang 
Pakan Kurai 
Tarok Dipo 

Benteng Pasar Atas 
Bukit Apit Puhun 

Aur Tajungkang Tangah Sawah 
Kayu Kubu 
 

KEC. MKS 
Campago Ipuh 
Campago Guguak Bulek 

Puhun Pintu Kabun 
Puhun Tembok 
Pulai Anak Aia 

Manggih Gantiang 
Koto Selayan 
Kubu Gulai Bancah 

Garegeh 
 
KEC. ABTB 

Aur Kuning 
Birugo 
Sapiran 

Ladang Cakiah 
Pakan Labuah 
Parit Antang 

Belakang Balok 
Kubu Tanjung 
 

 
 

Serumpun Bambu 
Flora 
Karya Muda 

Limpapeh 
Kreatif 

Tunas Harapan 
Bantola 
 

 
Gypsi 
Teratai Putih 

Abadi 
Karya Muda 
Bakti Muda 

Perkasa 
GMKS 
Sarangkuah Dayuang 

IP2GDS 
 
 

Tunas Gema 
Austin 
Bima Putra 

IPP-Lancas 
Situpala 
Andalas 

Dian 
IPPKBT 

 
 

Aktif 
Aktif 
Aktif 

Aktif 
Aktif 

Aktif 
Tidak 

 

 
Aktif 
Aktif 

Aktif 
Aktif 
Aktif 

Aktif 
Aktif 
Aktif 

Aktif 
 
 

Aktif 
Aktif 
Aktif 

Aktif 
Aktif 
Aktif 

Aktif 
Tidak 

 

c) Ketersediaan sarana dan prasarana TMP 

Sarana TMP Kusuma Bhakti dengan 26 standar terdiri dari  : 14 

komponen utama dan 12 komponen penunjang. Komponen utama 14 item 

telah terpenuhi sebanyak 100%, sedangkan komponen penunjang 12 item 

baru terpenuhi 10 item, yang belum terpenuhi  : 



 Rumah petugas yang representatif 

 Ruang istirahat yang representatif 

Penilaian atas Sarana dan Prasarana TMP didasarkan pada 

Standardisasi Komponen Fisik Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) 

dan Makam Pahlawan Nasional (MPN). Komponen fisik yang memenuhi 

standar diharapkan dapat memberikan gambaran kualitas TMPN dan MPN 

yang baik. Komponen fisik TMPN dan MPN yang disediakan sebaiknya 

ditekankan pada ketentuan TMPN dan MPN yang berfungsi sebagai tempat 

pemakaman, pusat studi dan ziarah serta pembudayaan nilai 

Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.  

 Komponen Fisik Taman Makam Pahlawan antara lain: 

1. Komponen Utama, 14 item : 

a. Tanah (Luas tanah minimal 2 hektar, untuk makam 75 % dari luas 

tanah, 25 % untuk bangunan lain seperti ruang kantor, sarana 

upacara, ruang perpustakaan, ruang temu ilmiah, ruang taman dan 

lainnya.) 

b. Makam (Kijing dan Nisan) 

c. Monumen (Terletak di tengah kawasan TMPN menghadap ke arah 

pintu gerbang) 

d. Plaza Upacara 

e. Jalan Utama 

f. Gerbang dan Pintu Gerbang 

g. Tembok Nama TMPN 

h. Tiang Bendera 

i. Tembok Abadi (Bangunan tembok tempat penulisan/ pengabadian 

nama nama para pahlawan atau pejuang yang dimakamkan dalam 

TMPN setempat) 

j. Gedung Kantor (pada salah satu sisi arah masuk pitu gerbang) 

k. Perpustakaan 

l. Ruang Persemayaman 

m. Jalan Petak Makam 

n. Pagar Keliling 

 

2. Komponen Penunjang, 12 item : 

a. Pertamanan 

b. Halaman Parkir 

c. Tembok tata tertib 



d. Gerobak sampah 

e. Helm baja 

f. Listrik 

g. Sound system 

h. Instalasi air 

i. Tempat pembuangan sampah 

j. Sarana rekreasi 

k. Ruang istirahat 

l. Rumah petugas 

Dari seluruh komponen yang distandarkan untuk TMPN tersebut, 

TMP Kusuma Bhakti Kota Bukittinggi tidak memiliki sarana berupa: 

rumah petugas dan ruang istirahat. 

Penetapan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2017 ini secara ringkas 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

NO 
SASARAN 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 
STRATEGIS    

    

1 
 
Meningkatnya 
Kemandirian 
Penyandang 

Masalah 
Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) 

 

Persentase Penyandang 
Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) yang mandiri 

70 %  

  

  

 

 

 
Persentase penduduk miskin 

keluar dari basis data 

kemiskinan 

 
1,25% 

  

2 
 
Meningkatnya 
Partisipasi Potensi 
Sumber 
Kesejahteraan 
Sosial (PSKS)) 

 
Persentase Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial (PSKS) 
berpartisipasi) 

6 
60 %  
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3 AKUNTABILITAS KINERJA 
  

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 
 

 

1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2017 

 
Pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial Tahun 2017 diuraikan secara 

berurutan, sebagai berikut: 

 

Sasaran I : Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah  
                     Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

 
 

Pencapaian sasaran strategis sasaran strategis I dapat diukur dari 

beberapa indikator kinerja dengan gambaran capaian seperti berikut: 

 
 

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN 
     

Meningkatnya 
Kemandirian 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) 

Persentase Penyandang 
Masalah Kesejahteraan 
Sosial yang mandiri 

70 % 70% 90% 

Persentase penduduk 
miskin keluar dari basis 
data kemiskinan 

1,25% 1,35% 90% 
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1. Capaian PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial 
 

Dalam  Usaha  peningkatan  kualitas  penduduk,  tahun  2017, 

dilaksanakan program bantuan pangan dari Kementerian Sosial dengan 

sasaran : 
 

- Program Raskin sebanyak 2908 KK 

- Bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga 

Sejahtera (PKH) dengan penerima 941 KK 

- Hibah dan Bansos pada IPSM telah dibantu sebanyak 54 

orang penyandang Disabilitas dan 189 orang Lanjut usia 

yang dibantu dengan sasaran antara lain : 

 Wanita Hamil dan / menyusui 

 Anak Sekolah SD sampai dengan SMA  

 Lanjut Usia 

 Penyandang Disabilitas 

 

Melalui bantuan Raskin, PKH, hibah dan bansos, sebanyak 

4092 KK dari 4931 KK yang telah mendapatkan bantuan (83%) 

berdasarkan data PMKS tahun 2017, telah mendapatkan 

program perlindungan sosial. 
 

Selain memberikan bantuan terhadap PMKS, terutama Fakir 

miskin, perlindungan sosial juga diberikan kepada korban 

bencana alam. 

 

 

2. Jumlah Lansia dan Penyandang disabilitas yang mendapatkan 

bantuan dan jaminan asistensi sosial 

 

Pada tahun 2017, jumlah lanjut usia terlantar yang 

mendapatkan jaminan sosial adalah 189 orang, melalui APBD 

Kota Bukittinggi yang dilaksanakan oleh IPSM. Jumlah Lanjut 

usia tidak potensial Tahun 2017 adalah sebanyak 1908 orang. 

Sehingga realisasi target tahun 2017 adalah 9,91% dan tingkat 

capaian mencapai 90%. 
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3. Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan tanggap 

darurat 
 

Pada tahun 2017, terjadi sebanyak 23 kali bencana dengan 

rincian 12 kali kebakaran, 7 kali banjir, 3 kali angin putting 

beliung, 1 kali longsor. Jumlah korban terdampak bencana 

sebanyak 1923 jiwa (466 KK). Seluruh kepala keluarga (KK) 

korban bencana tersebut mendapatkan bantuan berupa makan 

harian selama masa tanggap darurat dan pemberian matras, 

serta family kit. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat 

dalam menanggulangi bencana, Pada tahun 2017 mulai dibentuk 

Kampung Siaga Bencana di Kelurahan Kayu Kubu dan 

Kelurahan Pulai Anak Aia, serta Pembinaan lanjutan Taruna 

Siaga Bencana Kota Bukittinggi, yang aktif berpartisipasi dalam 

penanggulangan korban pasca bencana. Capaian perlindungan 

sosial bagi korban bencana alam tahun 2017 adalah 100%. 
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Sasaran II : Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS) 
 

      

SASARAN  INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN 
       

Meningkatnya 
Partisipasi 
Potensi 
Sumber 

Kesejahteraan 
Sosial (PSKS) 

  Persentase Potensi 
Sumber Kesejahteraan 
Sosial (PSKS) 
berpartisipasi 

60 % 60 % 90% 

    

    

 

     

       
 

 

1. Jumlah PMKS yang terbebas dari masalah kesejahteraan sosial 
 

Dari 26 jenis PMKS, yang terdapat di Kota Bukittinggi 

berdasarkan data PMKS dan PSKS Tahun 2017 adalah sebanyak 

22 Jenis PMKS. Sebanyak 10 Jenis PMKS telah mendapatkan 

pelayanan baik melalui program dan kegiatan yang ada pada 

Dinas Sosial Tahun 2017 (45% dari seluruh jenis PMKS telah 

mendapatkan layanan melalui program dan kegiatan, maupun 

melalui kegiatan lain dengan rekomendasi dari Dinas Sonaker). 

PMKS tersebut antara lain: 
 

- Anak berhadapan dengan hukum 
 

- Anak dengan kedisabilitasan 
 

- Anak korban tindak kekerasan 
 

- Anak memerlukan perlindungan khusus 
 

- Lanjut usia terlantar 
 

- Tuna Susila 
 

- Korban bencana alam 
 

- Perempuan rawan sosial ekonomi 
 

- Fakir miskin 
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Sedangkan PMKS yang masih belum dilayani melalui program 

dan kegiatan pada Dinas Sosial antara lain: 
 

- Anak terlantar 
 

- Anak jalanan 
 

- Pemulung 
 

- Pengemis 
 

- Kelompok minoritas 
 

- Bekas warga binaan LP 
 

- Orang dengan HIV/AIDS 
 

- Korban penyalahgunaan NAPZA 
 

- Korban Trafficking 
 

- Korban tindak kekerasan 
 

- Korban bencana sosial 
 

 

Dengan menggabungkan bentuk-bentuk perlindungan sosial dan 

pelayanan yang diberikan Dinas Sosial terhadap PMKS dalam 

upaya pemingkatan kualitas penduduk, Realisasi untuk 

indikator ini adalah 72%, dengan tingkat capaian indikator 

sasaran 90%. 

 

 

3. Persentase wahana Kesejahteraan Sosial yang aktif 

melaksanakan program kesejahteraan sosial 
 

Di Kota Bukittinggi Tahun 2017 terdapat 15 Organisasi Sosial 

yang aktif bergerak di bidang penanganan kesejahteraan sosial, 

serta terdapat 125 orang Pekerja Sosial Masyarakat yang turut 

menunjang pelaksanaan kegiatan sosial Dinas. 
 

Sedangkan jumlah Karang Taruna yang aktif adalah sebanyak 

14 buah Karang Taruna dari 23 Karang Taruna yang telah 

terbentuk di Kota Bukittinggi. 
 

Selain itu, Di kota Bukittinggi terdapat 3 panti sosial yang 

mempunyai kegiatan penyantunan terhadap anak terlantar 

dalam panti dan 1 Panti Sosial yang melayani Layanan Dalam 

dan Luar panti yaitu Panti Kasih Bundo. Dengan jumlah anak 

114 orang, untuk pemenuhan kebutuhan makan, biaya 
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pendidikan juga sarana dan prasarana terdapat 3 panti 

menerima bantuan sosial bersumber dari APBD Kota Bukittinggi 

dan APBD Propinsi dan juga bantuan dari para donator. 

 

 

Daftar Organisasi Sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan 

sosial di Kota Bukittinggi tahun 2017 antara lain: 
 

No NAMA ORSOS Kegiatan Kesejahteraan. Sosial 
   

1 Aisyiyah Penyantunan anak dalam panti 

2 YPPAC Penyantunan anak cacat/anak Yatim 

  Piatu dalam dan Luar panti 

3 Yayasan Budi Bakti Penyantunan anak dalam panti 

4 Yayasan Al Azhar Pendidikan anak cacat mental 

5 Yayasan Al Falah Pengurusan anak luar panti 

6 Al Ma’arif Penyantunan anak dalam panti 

7 PKPU Cab.Bukittinggi Penanganan Keluarga Miskin 

8 Pertuni Penyantunan Tuna Netra 

9 I PSM Pelayanan Sosial lansia,PD & 

  Pembinaan dan Pemberdayaan PSM 

10 LK3 Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 

11 LKKS Koordinasi Kesejahteraan Sosial 

12 LPPA LIMPAPEH Pemerhati dan perlindungan Anak 

13 GERKATIN Gerak Kesejahteraan Sosial untuk 

  Tuna Rungu Wicara 

14 SANTUNAN Yatim ,Piatu,Yatim Piatu Luar panti 

 MUHAMMADIYAH  

15 KISESA Perlindungan Sosial ODHA 
   

 

 

Sementara itu, daftar Karang Taruna yang aktif pada tahun 

2017 berdasarkan data PMKS dan PSKS tahun 2017 adalah 

sebanyak 14 Karang Taruna dengan rincian sebagai berikut: 
 

No Nama Karang Taruna Kelurahan Keterangan 
    

1 LIMPAPEH Benteng Pasar Atas Aktif 
2 IP.2.GS Garegeh Aktif 

3 SARUMPUN BAMBU Bukik Cangang Aktif 

4 TUNAS HARAPAN ATTS Aktif 
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No Nama Karang Taruna  Kelurahan Keterangan  
      

5 TUNAS GEMA  Aur Kuning Aktif  

6 IPP LANCAS  Ladang Cakiah Aktif  

7 ANDALAS  Parit Antang Aktif  

8 BHAKTI MUDA  Pulai Anak Aia Aktif  

9 MUDO KARYA  Tarok Dipo Aktif  

10 SARANGKUAH DAYUANG  Kubu Gulai Bancah Aktif  

11 G M K S  Koto Selayan Aktif  

12 TERATAI PUTIH  Cimpago Guguak Aktif  

13 AUSTIN  Bulek Aktif  

14 DIAN  Birugo Aktif  

1. Pengurus Karang Taruna  Belakang Balok Aktif  
 Kelurahan (P-KT)     

2. Pengurus Karang Taruna   Aktif  

 Kecamatan (P-KT)     

      
 

Capaian untuk indikator ini adalah sebanyak 120%. 
 

 

3.  Persentase ketersediaan sarana dan prasarana TMP 
 

 

Sarana TMP Kusuma Bhakti dengan standar 20 komponen 

utama dan penunjang, telah terpenuhi sebanyak 19 komponen, 

sehingga realisasi untuk indikator ini adalah 95%. 
 

Penilaian atas Sarana dan Prasarana TMP didasarkan pada 

Standardisasi Komponen Fisik Taman Makam Pahlawan 

Nasional (TMPN) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN). 

Komponen fisik yang memenuhi standar diharapkan dapat 

memberikan gambaran kualitas TMPN dan MPN yang baik. 

Komponen fisik TMPN dan MPN yang disediakan sebaiknya 

ditekankan pada ketentuan TMPN dan MPN yang berfungsi 

sebagai tempat pemakaman, pusat studi dan ziarah serta 

pembudayaan nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan 

Kesetiakawanan Sosial. 

 
 

Komponen Fisik Taman Makam Pahlawan antara lain: 
 

1. Komponen Utama 
 

a. Tanah (Luas tanah minimal 2 hektar, untuk makam 75 % 

dari luas tanah, 25 % untuk bangunan lain seperti ruang 
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kantor, sarana upacara, ruang perpustakaan, ruang temu 

ilmiah, dan lainnya.) 
 

b. Makam (Kijing dan Nisan) 
 

c. Monumen (Terletak di tengah kawasan TMPN menghadap 

ke arah pintu gerbang) 
 

d. Plaza Upacara 
 

e. Jalan Utama 
 

f. Gerbang dan Pintu Gerbang 
 

g. Tembok Nama TMPN 
 

h. Tiang Bendera 
 

i. Tembok Abadi (Bangunan tembok tempat penulisan/ 

pengabadian nama nama para pahlawan atau pejuang 

yang dimakamkan dalam TMPN setempat) 
 

j. Gedung Kantor (pada salah satu sisi arah masuk pitu 

gerbang) 
 

k. Perpustakaan 
 

l. Ruang Persemayaman 
 

m. Jalan Petak Makam 
 

n. Pagar Keliling 
 

2. Komponen Penunjang 
 

a. Pertamanan 
 

b. Halaman Parkir 
 

c. Rumah Petugas 
 

d. Sarana Rekreasi 
 

e. Tembok Tata Tertib 
 

f. Helm Tempur 
 
 

Dari seluruh komponen yang distandarkan untuk TMPN tersebut, TMP 

Kusuma Bhakti Kota Bukittinggi tidak memiliki sarana berupa: 
 

- Rumah Petugas 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
28 

Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2017 

 
 

2. Analisis Pencapaian Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan 
Tahun 2016 dan Target Pada Akhir Masa Renstra 2016-2021 

 
Pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial Tahun 2017 dibandingkan 

dengan tahun 2016 diuraikan secara berurutan, sebagai berikut: 
 

SASARAN INDIKATOR SASARAN 
REALISASI 

2017 

KONDISI 

2016 

TARGET PADA 

AKHIR MASA 

RENSTRA 

 

Meningkatnya 

Kemandirian 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) 

 

Persentase Penyandang 

Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) yang mandiri 

 

75% 

 

65% 

 

90% 

 

Persentase penduduk miskin 

keluar dari basis data 

kemiskinan 

 

1,75% 

 

1% 

 

2,25% 

 

Meningkatnya 

Partisipasi Potensi 

Sumber Kesejahteraan 

Sosial (PSKS) 

 

Persentase Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS) 

berpartisipasi 

 

60% 

 

55% 

 

80% 

 

 

1. Capaian PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial dalam 

usaha meningkatkan kualitas penduduk 
 

Pelaksanaan KUBE di Kota Bukittinggi baru dilaksanakan pada 

Tahun 2014, dengan direncanakannya penumbuhan KUBE 

melalui APBN sebanyak 20 Kelompok (1 kelompok 

beranggotakan 10 orang). Penumbuhan KUBE pada tahun 2015 

ditambah sebanyak 20 Kelompok sehingga jumlah KUBE di Kota 

Bukittinggi Tahun 2015 adalah sebanyak 40 Kelompok. Pada 

tahun 2017 telah dibentuk 5 KUBE Jasa dan E-Warong melalui 

Dana APBN Tahun 2017. Sehingga jumlah KUBE Jasa dan E-

Warong yang ada di Kota Bukittinggi sebanyak 45 Kelompok. 

Target 90% pada akhir Renstra akan dicapai melalui 

Penambahan target penerima program Usaha Ekonomi Produktif 

baik Pengembangan KUBe, KUBe Percontohan, atau UEP PMKS 

lainnya, serta tetap melanjutkan program perlindungan sosial 

keluarga dan perorangan melalui bantuan pangan dan bantuan 



tunai bersyarat (PKH), serta bantuan bagi korban bencana alam 

ataupun bencana sosial. 
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2. Jumlah Lansia yang mendapatkan jaminan asistensi sosial 
 

Pada tahun 2017, jumlah lanjut usia yang mendapatkan jaminan 

sosial adalah sebanyak 189 orang lanjut usia dari sebanyak 

1.908 orang lansia miskin pada data PMKS dan PSKS Tahun 

2017. Sedangkan untuk mencapai target pada akhir masa 

Renstra, diperlukan program dan kegiatan yang holistik terhadap 

lanjut usia. Mulai dari pemberian jaminan sosial dari APBD, 

APBN, maupun melalui pembentukan Karang Wherda (Lembaga 

Pelayanan Kesos Lansia) yang nantinya akan membantu 

pencapaian target 100% pada akhir masa Renstra. 

 
 

3. Persentase wahana kesejahteraan sosial yang aktif 

melaksanakan program kesejahteraan sosial 
 

Pada Tahun 2017, kondisi capaian wahana kesejahteraan sosial 

yang aktif melaksanakan program kesejahteraan sosial adalah 

30%. Pada akhir masa Renstra, diharapkan kondisi capaian 

kinerja pada indikator ini mencapai 80%. Pencapaian target ini 

akan dilakukan melalui Program Pemberdayaan seluruh Potensi 

dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Bukittinggi, 

serta dengan menumbuhkan wahana kesejahteraan sosial baru 

seperti Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Penumbuhan Family 

Care Unit, peningkatan nilai- nilai kesetiakawanan sosial di Kota 

Bukittinggi, serta dengan terus melakukan pembinaan lanjutan 

terhadap kapasitas organisasi sosial, yayasan dan LKS yang ada 

di Kota Bukittinggi. 
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4.  Persentase ketersediaan sarana dan prasarana TMP 
 

Penilaian atas Sarana dan Prasarana TMP didasarkan pada 

Standardisasi Komponen Fisik Taman Makam Pahlawan 

Nasional (TMPN) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN). 
 

Dari seluruh komponen yang distandarkan untuk TMPN 

tersebut, TMP Kusuma Bhakti Kota Bukittinggi tidak memiliki 

sarana berupa: 
 

- Perpustakaan 
 

- Rumah petugas 
 

- Sarana rekreasi 
 

- Tembok tata tertib 
 

Pada tahun 2017, penyediaan sarana dan pasarana TMP terus 

dilakukan sehingga komponen yang masih belum tersedia pada 

TMP Kusuma Bhakti adalah Rumah Petugas. Pemenuhan dan 

Pemeliharaan terhadap TMP Kusuma Bhakti akan terus 

dilakukan sebagai upaya memenuhi amanat Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

 
 

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 
 

a) Analisis kepegawaian 

 

Jumlah pegawai Dinas Sosial Kota Bukittinggi berdasarkan latar 

belakang pendidikan keadaan 31 Desember 2017 dapat 

digambarkan pada diagram berikut: 

  

Gambaran kepegawaian 
Dinas Sosial per 31 Desember 

2017 
 

 S2 (5 orang) 
 

 S1 (12 orang) 
 

 D IV (1 orang) 
 

 D III (2 orang) 
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Dinas Sosial masih mengalami kekurangan tenaga fungsional 

umum / pelaksana antara lain: 
 

- 2 (dua) orang fungsional umum untuk seksi Perlindungan 

Korban Bencana 
 

- 1 (satu) orang Fungsional umum untuk Seksi Pemberdayaan 

POtensi Sumber Kesejahteraan Sosial 
 

- 1 (satu) orang Fungsional umum untuk Seksi Pemberdayaan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
 

- 1 (satu) orang Fungsional umum untuk Sub Bagian 

Perencanaan dan Keuangan, posisi staf perencanaan 
 

- 2 (dua) orang Fungsional umum untuk Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian. 

 

 

b) Analisis Sarana dan Prasarana 

 

Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Sosial masih belum 

mencukupi untuk dapat menjalan tugas harian dengan baik. Beberapa 

hal yang sangat mendesak dalam terselenggaranya tugas – tugas Dinas 

Sosial terkait dengan pelayanan publik antara lain adalah: 

 
1. Dinas Sosial masih membutuhkan beberapa ruangan kerja yang 

 
kondisi nya saat ini memanfaatkan lorong ruangan sebagai tempat 

kerja sehari – hari. 

2. Beberapa ruangan pada Dinas Sosial masih difungsikan sebagai 

ruangan puskesmas. 

3. Dinas Sosial belum mempunyai ruangan untuk sarana 

ibadah/mushalla. 

4. Fasilitas tempat parkir kendaraan belum mencukupi untuk semua 

kendaraan. 

 
4. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja 

 

Tahun 2017, Dinas Sosial melaksanakan 12 Program dan 46 

kegiatan. 3 program dan 19 kegiatan merupakan program rutin non 

urusan untuk penyelenggaraan kegiatan harian dinas selama 1 tahun. 

Sedangkan 9 Program dan 27 kegiatan lainnya merupakan 

penyelenggaraan urusan wajib. 

 
 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
32 

Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2017 

 
 

B. REALISASI ANGGARAN 
 
 

Belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp 5.819.395.789,- sampai 

keadaan 31 Desember 2017 terealisir sebesar Rp 5.275.862.306,- atau 90,66 

persen dari anggaran. 

 
Untuk lebih jelasnya ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja belanja 

 

daerah ini disajikan dalam tabel berikut : 
 

Tabel  
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja 

Belanja Daerah 
 

Uraian Belanja 
Jumlah Rupiah 

%   

 Anggaran Realisasi  
    

BELANJA 5.819.395.789 5.275.862.306 90,66 
    

BELANJA TIDAK 
2.298.072.657 2.210.395.698 96,18 

LANGSUNG    
    

BELANJA LANGSUNG 3.521.323.132 3.065.466.608 87,05 
    

 

 

Belanja Langsung Dinas Sosial yang dianggarkan sebesar 

Rp.3.521.323.132.- sampai dengan keadaan 31 Desember 2017 terealisasi 

sebesar Rp. 3.065.466.608.- atau 87,05 persen dari anggaran. Realisasi 

belanja yang kurang 12,95 persen dari anggaran disebabkan beberapa 

kegiatan pada Dinas yang pelaksanaannya bersifat insidentil seperti 

penanggulangan bencana, Penanganan Orang Terlantar, Pemberangkatan 

PSKS, Pemberangkatan PMKS, Penanganan Penyakit Kejiwaan dan 

lainnya yang baru bisa dilaksanakan jika ada kejadian yang dilaporkan. 

Hal tersebut secara langsung mempengaruhi capaian keuangan kegiatan. 

 

Sedangkan Pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar 
 

Rp.5.000.000,- sampai periode 31 Desember 2017 terealisasi sebesar 
 

Rp.2.650.000,- atau 53 persen.  
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4 PENUTUP     
A. SIMPULAN 

 
Penyusunan LKIP Tahun 2017 merupakan pertanggungjawaban Dinas Sosial 

Kota Bukittinggi yang dirangkum ke dalam empat sasaran strategis dan 4 

indikator kinerja. 

 
Hasil pencapaian atas 5 indikator sasaran dalam beberapa klasifikasi 

pengukuran kinerja adalah sebagai berikut: 

 

 Terlaksana dengan sangat baik (pencapaian 100%) sebanyak 1 

indikator kinerja

 Terlaksana dengan baik (pencapaian 85% sampai dengan dibawah 

100%) sebanyak 3 indikator kinerja

 Secara umum, masih terdapatnya pencapaian indikator kinerja 

dengan predikat sedang dan kurang baik, dikarenakan kendala 

seperti:

 Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi Dinas Sosial;

 Masih kurangnya anggaran dalam pelaksanaan penanganan masalah 

kesejahteraan sosial;





B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 

 

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, untuk meningkatkan kinerja Dinas 

Sosial perlu dibuat strategi pada tahun 2017 sebagai berikut: 
 

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi internal dan eksternal 

agar tercipta peningkatan mutu tata laksana; 
 

2. Memperkuat pengelolaan program, kegiatan dan anggaran dengan 

melakukan perubahan pada SDM dan sistem kerja; 
 

3. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk 

melihat progres pencapaian target. 

 


