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SAMBUTAN

R

encana Strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 disusun sebagai
pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri

Bappenas Nomor 2 tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2020, serta arahan Presiden yang tertuang dalam Rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. Pada proses penyusunannya
rencana strategis ini juga mengacu pada regulasi yang secara khusus
mengamatkan pelaksanaan peran dan fungsi Kementerian Sosial terutama
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UndangUndang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
Penyusunan Renstra Kementerian Sosial tahun 2020-2024 telah dilakukan
melalui berbagai proses dan tahapan. Proses tersebut antara lain adalah
melakukan kajian latar belakang (background study) rencana strategis
Kementerian Sosial yang berupa proses kajian dengan cara dialog dan interaksi
intensif melalui FGD, wawancara dan pengambilan data lainnya, hingga diperoleh
deskripsi situasi pelaksanaan Renstra dalam kurun waktu 2014-2015 hingga
menemukan kekuatan, kelemahan, ancaman, maupun potensi yang bisa menjadi
dasar pengembangan Rencana Strategis 2020-2024. Dialog juga dilakukan
dengan para pemangku kepentingan kesejahteraan sosial baik di pusat
maupun daerah, pelibatan dan partisipasi seluruh jajaran Kementerian Sosial.
Faktor capaian kinerja seluruh jajaran Kementerian Sosial juga turut menjadi
pertimbangan dengan mengacu pada seluruh capaian kinerja pembangunan
kesejahteraan sosial, dimana yang selama ini indikator capaian yang ditetapkan
pada Kementerian Sosial adalah dalam kontribusinya dalam Pembangunan
Kesejahteraan Sosial di Indonesia, serta dalam konteks telah mengakomodasi
semua tugas dan fungsi Kementerian Sosial, memelihara kesinambungan
dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan
masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.
Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 akan digunakan
sebagai pedoman dan arah pembangunan kesejahteraan sosial yang hendak
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dicapai pada periode 2020-2024. Renstra merupakan dasar dan acuan
bagi Unit Eselon I, II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian
Sosial, dan OPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun (1) Rencana
Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (3)
Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang kesejahteraan sosial;
(4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan lingkup
kesejahteraan sosial; (5) Laporan tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LKj).
Rencana Strategis diharapkan bisa dipahami serta di manfaatkan oleh seluruh
masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak
pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif, termasuk memberi
kritik, evaluasi dan rekomendasi. Pelibatan publik secara aktif dan terintegrasi
diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan kesejahteraan sosial
selama lima tahun mendatang.

Jakarta, Mei 2020
MENTERI SOSIAL

JULIARI P BATUBARA

IX

KATA PENGANTAR

P

uji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, atas berkat karunia serta
ridhoNya, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial 2020-2024
telah dapat tersusun. Dalam penyusunannya, Renstra telah melewati
berbagai tahap dan kegiatan dari mulai penyusunan Background Study
Renstra Kementerian Sosial 2020-2024, penyiapan Visi, Misi, Tujuan, Arah
Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan Kementerian Sosial 2020-2024 yang
keseluruhannya diselaraskan dengan pencapaian sasaran dan indikator RPJMN
2020-2024.
Keseluruhan proses penyusunan Renstra Kemensos 2020-2024 senantiasa
dilakukan melalui forum-forum pembahasan dan diskusi dengan pemangku
kepentingan dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat terhadap
kinerja Kementerian Sosial di masa yang akan datang, serta melalui rapat-rapat
koodinasi internal yang senantiasa melibatkan para pimpinan di Kementerian
Sosial, serta K/L/D terkait dalam urusan Kesejahteraan Sosial.
Renstra Kementerian Sosial 2020-2024 secara keseluruhan terdiri dari 5
(lima) bagian pembahasan yang meliputi: 1) Pendahuluan (menyajikan tentang
kondisi umum, landasan hukum, potensi dan permasalahan); 2) Visi, Misi,
Tujuan, dan Sasaran Strategis (menggambarkan Visi Kementerian Sosial
beserta sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program Presiden
dan menggambarkan secara jelas penjabaran kinerja Kementerian Sosial dari
mulai IKSS, IKP dan IKK, serta menyajikan tata nilai Kementerian Sosial); 3) Arah
Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan; 4) Target
Kinerja dan Kerangka Pendanaan; dan 5) Penutup.
Renstra Kementerian Sosial sudah melalui forum penelaahan Bappenas
dalam memastikan bahwa: 1). Kebijakan Kementerian Sosial, Program, dan
Kegiatan konsisten dengan kebijakan nasional dalam rancangan RPJMN; 2).
Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kementerian Sosial
mendukung pencapaian sasaran pembangunan dalam rancangan RPJMN;
3). Kesesuaian Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kementerian Sosial
dengan kebijakan pengembangan wilayah dalam rancangan RPJMN; 4). muatan
rancangan Renstra sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Sosial; 5).
kesesuaian Program dan Kegiatan dengan pembagian urusan kewenangan
pusat-daerah; 6). keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis, program dan
sasaran program, kegiatan dan sasaran kegiatan, kesesuaian sasaran strategis,
sasaran program dan sasaran kegiatan; 7). kebutuhan sumber daya telah sesuai
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dengan kondisi ekonomi makro yang terdapat dalam rancangan RPJMN; dan 8).
kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan
fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Sosial.
Bappenas juga melaksanakan Forum Penyesuaian melalui Bilateral Meeting
yang dimulai pada Januari Tahun 2020 setelah Peraturan Presiden tentang
RPJMN ditetapkan untuk memperhatikan muatan substansi Renstra Kemensos
2020-2024 yang meliputi: 1). Sasaran Program Prioritas Nasional yang harus
terjabarkan dalam Sasaran/Tujuan Kementerian Sosial; 2). Kebijakan Nasional
yang harus terjabarkan dalam Kebijakan Kementerian Sosial; 3). Program dan
Kegiatan dalam RPJMN yang harus dituangkan dalam Program dan Kegiatan
Kementerian Sosial; 4). Kerangka Regulasi RPJMN yang harus dituangkan dalam
Kerangka Regulasi rancangan Renstra Kemensos; 5). Kerangka Kelembagaan
dan Kerangka Pendanaan RPJMN yang harus dituangkan dalam Kerangka
Kelembagaan dan Kerangka Pendanaan pada rancangan Renstra Kemensos
(Pagu Kementerian Sosial dalam RPJMN sama dengan Pagu Kementerian
Sosial dalam rancangan Renstra Kemensos); 6). hasil kesepakatan musyawarah
perencanaan pembangunan jangka menengah nasional terjabarkan dalam
rancangan Renstra Kemensos; dan 7). rancangan Renstra Kemensos telah
sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian/Lembaga.
Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam
Penyusunan Renstra Kementerian Sosial 2020-2024 sehingga dapat diselesaikan
dengan baik. Semoga dokumen ini dapat dipahami serta dimanfaatkan dan
menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan
bidang kesejahteraan sosial di Indonesia, khususnya untuk periode 5 tahun
mendatang.
		
Jakarta, Mei 2020
SEKRETARIS JENDERAL

HARTONO LARAS
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PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum

I

ndonesia diproyeksikan akan menjadi negara
dengan ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada
tahun 2050 dan di tahun 2020 diproyeksikan
akan menjadi upper middle-income country (negara
berpenghasilan menengah tinggi). Dengan demikian,
tantangan kedepan yang akan dihadapi adalah
peningkatan konsumsi dan daya beli Indonesia yang
beralih dari $3,2 PPP (tiga koma dua dolar) menjadi
$5,5 (lima koma lima dolar) PPP sebagaimana
standar negara berpenghasilan menengah tinggi
lainnya (Bappenas, 2019)
Kondisi kemiskinan di Indonesia juga menunjukkan
nilai semakin membaik yang ditunjukkan dengan

angka kemiskinan di bawah satu digit yaitu 9,22%
(sembilan koma dua puluh dua persen) di tahun 2019
atau menurun sebesar 0,44% (nol koma empat puluh
empat persen) dari tahun 20218. Capaian tersebut
ditunjukkan dengan penurunan jumlah penduduk
miskin menjadi 24,79 juta jiwa atau dalam setahun
berhasil mengeluarkan 0,89 juta penduduk miskin
dari kemiskinan. Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir,
Indonesia juga berhasil menurunkan kemiskinan
sebesar 4,93% (empat koma sembilan puluh
tiga persen) dan mengeluarkan 7 juta penduduk
miskin dari kemiskinan. Namun demikian, tren laju
penurunan kemiskinan cenderung mengalami pelambatan.

Gambar 1. Perkembangan Kemiskinan di Indonesia Selama 10 Tahun Terakhir

Gambar 1. Perkembangan Kemiskinan di Indonesia selama 10 Tahun Terakhir

Sumber: BPS, September 2009 – 2019, diolah
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Gambar 2. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan selama 10 Tahun Terakhir

Sumber: BPS, September 2009 – 2019, diolah
Sumber: BPS, September 2009 – 2019, diolah

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks
keparahan kemiskinan (P2) juga mencapai angka
yang semakin baik. Pada tahun 2019, kondisi
P1 di Indonesia menurun selama 1 (satu) tahun
terakhir menjadi 1,50 (satu koma lima puluh). Hal ini
menunjukkan bahwa pengeluaran masing-masing
penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan sehingga biaya untuk keluar dari kemiskinan
semakin mudah. Selain itu, kondisi P2 di Indonesia
juga mengalami penurunan menjadi 0,36 (nol koma
tiga puluh enam). Hal ini menunjukkan bahwa
semakin rendahnya ketimpangan di antara penduduk miskin sehingga dapat juga disimpulkan ketepatan sasaran program dalam menjangkau
penduduk miskin semakin baik. Angka P1 dan P2
pada tahun ini merupakan yang terendah selama 10
(sepuluh) tahun terakhir.
Berdasarkan kewilayahan, kondisi kemiskinan perkotaan lebih rendah bila dibandingkan dengan perdesaan. Pada tahun 2019, kemiskinan di perkotaan
mencapai angka 6,56% (enam koma lima puluh
enam persen) sementara itu di wilayah perdesaan
mencapai 12,60% (dua belas koma enam puluh
persen). Namun, dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir
laju percepatan penurunan kemiskinan di perdesaan
saat ini mencapai titik paling rendah dan lebih cepat
penurunannya dibandingkan di perkotaan.
Tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan
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namun dengan laju lambat, sementara itu tingkat
koefisien gini mengalami peningkatan dari tahun
2009 dengan peningkatan paling tajam terjadi
pada tahun 2011 sebesar 0,41 (nol koma empat
puluh satu). Pada tahun 2019, koefisien gini mulai
mengalami penurunan menjadi 0,38 (nol koma
tiga puluh delapan). Dibandingkan dengan angka
koefisien gini selama 10 (sepuluh) tahun terakhir,
koefisien gini masih belum bisa mencapai titik terendahnya. Koefisien gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, sehingga meningkatnya koefisien gini
mengindikasikan masih tingginya ketimpangan di
Indonesia dibandingkan dengan tahun 2009.
Kementerian Sosial merupakan salah satu kementerian/lembaga yang memiliki peran yang sangat
penting dalam penanggulangan kemiskinan di
Indonesia. Pada periode 2015-2019 program dan
kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial
diarahkan untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan nasional. Hal ini didukung dengan terselenggaranya program afirmatif yang
langsung menargetkan penduduk miskin dan rentan sebagai sasaran utama. Program tersebut
diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, dan program rehabilitasi sosial bagi
kelompok rentan seperti penyandang disabilitas,
lanjut usia, dan anak.

PKH merupakan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin penerima manfaat dengan kondisionalitas anak usia sekolah, balita, ibu hamil, disabilitas, dan lanjut usia (lansia) dengan penerima
PKH sebanyak 10 (sepuluh) juta keluarga. Sementara
itu, Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) merupakan instrumen kebijakan yang diberikan kepada
15,6 (lima belas koma enam juta) keluarga. BSP merupakan transformasi pelaksanaan bantuan beras
(Rastra/BPNT) bagi penduduk berpendapatan rendah yang telah dilakukan secara bertahap sejak
tahun 2017.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, PKH
dan Bantuan Sosial Pangan (Rastra/BPNT) efektif
menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan
pengeluaran antar penduduk (BPS, 2018). Selain itu,
PKH juga memberikan dukungan terhadap program
prioritas pemerintah lainnya dalam: (1) menurunkan

angka gizi buruk dan stunting; (2) meningkatkan
pencapaian pendidikan dan mengurangi angka
putus sekolah; (3) menjadi episentrum program
penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi
(komplementaritas dengan Bantuan Sosial Pangan
(Rastra/BPNT), Kartu Indonesia Sejahtera (KIS),
Kartu Indonesia Pintar (KIP), subsidi energi yang
mencakup subsidi listrik dan LPG 3 Kg, Rehabilitasi
Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu),
sertifikasi kepemilikan tanah, dan bantuan sosial
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah);
serta (4) meningkatkan inklusi keuangan pada
kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah
termasuk akses pada kredit usaha mikro, kecil, dan
menengah.
Berdasarkan hasil kajian dari MicroSave Consulting
(2018), Bantuan Sosial Pangan membantu 12 – 29%
(dua belas sampai dua puluh sembilan persen) total
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pengeluaran makanan rumah tangga per bulan
atau 10-14 hari kebutuhan pangan. Sebesar 96%
(sembilan puluh enam persen) Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) puas atas program BPNT/BSP
secara umum dan kualitas bahan pangan yang
didapatkan serta 86% (delapan puluh enam persen)
KPM puas atas kuantitas bahan pangan yang
didapat. BPNT/BSP juga memberikan peluang usaha
bagi pengusaha mikro, terutama perempuan sekitar
68% (enam puluh delapan persen) serta mendorong
gerakan nontunai dan mendukung inklusi keuangan.
Kementerian Sosial tidak hanya berperan dalam
menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup manusia. Terkait hal tersebut, salah satu persoalan yang dihadapi saat
ini adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Indonesia yang masih rendah, ditandai dengan
peringkat stunting Indonesia pada urutan 108 dari
112 negara (Global Nutrition Report, 2016). Saat ini
prevalensi stunting ada pada angka 30,8% (tiga
puluh koma delapan persen) (Riskesdas 2018),
ditargetkan menurun menjadi 14% (empat belas
persen) pada tahun 2024. Selain itu, Kementerian
Sosial berperan dalam penyaluran bantuan sosial
PKH untuk meningkatkan akses pendidikan dan juga
kesehatan, dan juga peningkatan pengetahuan serta
perubahan perilaku KPM PKH melalui Pertemuan
Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2).
Peran Kementerian Sosial berikutnya diarahkan
pada pelaksanaan peningkatan keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
yang dilaksanakan di 3 (tiga) Balai Besar Rehabilitasi
Sosial (BBRS), 1 Balai Literasi Braille Indonesia (BLBI),
31 (tiga puluh satu) Balai Rehabilitasi Sosial (BRS),
dan 6 (enam) Loka Rehabilitasi Sosial (LRS) juga
dilaksanakan di 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Panti
Sosial milik Pemerintah Daerah. Selain itu, terdapat
12.266 (dua belas ribu dua ratus enam puluh enam)
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), 300 (tiga
ratus) Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang
dibentuk oleh Kementerian Sosial sebagai percontohan, serta 6.226 (enam ribu dua ratus dua
puluh enam) Puskesos yang dibentuk mandiri oleh
dinas sosial daerah kabupaten/kota.
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Untuk meningkatkan kemampuan penduduk dalam
pemenuhan kebutuhan dasar khususnya bagi korban bencana, dilaksanakan kegiatan perlindungan
sosial korban bencana alam dan sosial. Pada tahun
2019 perlindungan sosial kepada korban bencana
diberikan kepada 436,168 jiwa atau 5,14% (lima
koma empat belas persen) dari populasi sebanyak
8.481.025 jiwa. Selain itu, masyarakat juga diberikan
wadah formal penanggulangan Standar Pelayanan
Minimum (SPM) bidang Penanggulangan Bencana.
Program bencana di tingkat kecamatan dengan
fokus kepada edukasi dan fasilitasi tersebut diimplementasikan melalui Kampung Siaga Bencana
(KSB) yang saat ini sudah mencapai 735 KSB
bentukan Kementerian Sosial. Peningkatan kualitas
hidup Komunitas Adat Terpencil (KAT) dilakukan
melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan sosial
KAT, dimulai dari tahap persiapan hingga pemberdayaan yang dilakukan secara berkesinambungan. Pada tahun 2019, warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya sebanyak 1.990 KK
atau 1,32% (satu koma tiga puluh dua persen) dari
populasi sebanyak 150.222 KK. Dengan melihat
cakupan sasaran intervensi yang masih sangat
kecil, perlu adanya koordinasi yang terpadu antara
Kementerian/Lembaga dalam pengembangan program pemberdayaan KAT.
Selain itu dilaksanakan program peningkatan ekonomi keluarga dilakukan melalui Kelompok Usaha
Bersama (KUBe) serta Usaha Ekonomi Produktif
(UEP) dalam bentuk nontunai melalui transfer
kepada rekening kelompok. Tahun 2019 terdapat
101.800 KK yang mendapatkan bantuan usaha.
Untuk meningkatkan kualitas kehidupannya juga
diperlukan peningkatan fasilitas umum melalui
Sarana Prasarana Lingkungan (Sarling) dan peningkatan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
(RS-RTLH). Tahun 2019, terdapat 75 desa yang
menerima Sarling dan 18.000 keluarga yang menerima RS-RTLH.
Dalam peningkatan Kualitas SDM dan lembaga
penyelenggara kesejahteraan sosial, Kementerian
Sosial berhasil melakukan sertifikasi SDM kese-

jahteraan sosial pada tahun 2019 sebanyak 19.688
orang, serta melakukan akreditasi lembaga di
bidang kesejahteraan sosial sebanyak 3.087 lembaga. Peningkatan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara ini diharapkan dapat mendorong percepatan kesejahteraan sosial penduduk.
Kebijakan dan program/kegiatan yang dilaksanakan
oleh Kementerian Sosial sekaligus merupakan bentuk partisipasi dan kolaborasi dalam mendukung
pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs). Kebijakan dan program/kegiatan tersebut juga telah mengintegrasikan perspektif gender untuk mewujudkan kesetaraan gender. Kebijakan responsif gender ini sejalan dengan prinsip
customer perspective yang selama ini diusung
Kementerian Sosial dalam fungsi pelayanannya.
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik, Kementerian Sosial dituntut melakukan
percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang
menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah.
Komitmen Kementerian Sosial terlihat dari kenaikan

nilai Reformasi Birokrasi, dari 68,05 di tahun 2015
menjadi 77,08 di tahun 2019. Capaian/upaya
yang dilakukan pada 8 area perubahan Reformasi
Birokrasi adalah sebagai berikut:
1. Satuan kerja (satker) yang telah mendapatkan
pelatihan, website kemsos.go.id telah menjadi
media informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, pelaporan quick wins,
nilai organisasi, serta Peraturan Menteri Sosial
Nomor 29 Tahun 2018 tentang Panduan Agen
Perubahan.
2. Penguatan pengawasan: progres penyelesaian
tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal, Evaluasi pengelolaan Barang
Milik Negara (BMN) guna terwujudnya tata
kelola BMN yang akuntabel, Bimbingan Teknis
Pengendalian Gratifikasi dengan KPK, Evaluasi
SPIP pada 78 satker, Pendampingan Zona
Integrasi menuju wilayah bebas korupsi (WBK)/
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
3. Penguatan Akuntabilitas: menggunakan aplikasi
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esr.menpan hingga level UKE 2, Background
Study Renstra Kemensos 2020-2024, bimbingan teknis bagi aplikator e-kinerjaku dan pengembangan aplikasi e-kinerja, penguatan penilaian kinerja PNS melalui aplikasi e-skp.kemsos.
go.id sebagai langkah transformasi SKP excel
ke sistem aplikasi berbasiskan website berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Jenderal
Nomor 2585/I/KP.05/02/09/2019, penyesuaian
tunjangan kinerja yang Berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaan RB tahun 2019 dengan
indeks RB Kementerian Sosial di tahun 2019
adalah 77,08 atau kategori “BB”, serta laporan
hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Sosial Tahun 2018 menurut opini BPK
menyajikan secara wajar yang disajikan dalam
laporan Nomor 108B/HP/XVI/05/2019 dan
Nomor 108C/HP/XVI/O5/2019 tanggal 17 Mei
2019.
4. Penguatan kelembagaan: penetapan Keputusan
Menteri Sosial Nomor 20/HUK/2018 tentang
Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Keputusan
Menteri Sosial Nomor 18/HUK/2018 tentang
Uraian Tugas Pelaksana di Lingkungan Kementerian Sosial, Perubahan nomenklatur dan alih
fungsi panti, Penataan dan pembahasan organisasi Direktorat Jenderal Penanganan Fakir
Miskin dengan Deputi Kelembagaan dan Tata
Laksana Kementerian Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN dan
RB), instrumen monev kelembagaan pusat dan
daerah, penataan lembaga nonstruktural di
lingkungan Kementerian Sosial (Komnas Disabilitas dan Komnas Lansia), serta penataan dan
pembahasan perubahan Struktur Organisasi dan
Tata Kerja (SOTK) dan alih fungsi unit pelaksana
teknis di lingkungan Badan Pendidikan, Penelitian
dan Penyuluhan Sosial (Badiklit Pensos).
5. Perbaikan tata laksana: peta proses bisnis
yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan telah dijabarkan ke dalam Standar Operasional
Prosedur (SOP) Makro, Review SOP, Penetapan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2018
tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di
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Lingkungan Kementerian Sosial, pengembangan
e-gov, pelaksanaan kebijakan penerapan
keterbukaan informasi publik dan updating data
informasi di website Kemensos, penetapan
Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja
(ABK), dan pelaksanaan evaluasi jabatan, proses
penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS)
secara transparan dengan sistem online, serta
Keputusan Menteri Sosial Nomor 65 Tahun 2018
tentang Peta Jabatan dan Informasi Jabatan
Pelaksana di Lingkungan Kementerian Sosial.
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia:
pelaksanaan promosi secara terbuka, Peraturan
Menteri Sosial tentang Standar Kompetensi
Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian
Sosial, asesmen terhadap pegawai untuk jabatan
pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas,
penggunaan sistem informasi kepegawaian,
penerapan aturan disiplin/kode etik perilaku, implementasi Asesmen Center Kementerian Sosial
di Gedung Cawang Kencana lt. 7 berdasarkan
Keputusan Menteri Sosial Nomor 141/HUK/
2018 tentang Pedoman Assesmen Center
Kementerian Sosial, pembuatan kamus kompetensi teknis urusan bidang sosial Keputusan
Menteri Sosial 53/HUK/2019 sebagai dasar
SKJ di lingkungan instansi pusat dan daerah,
perhitungan e-formasi aparatur sipil negara
(ASN), perubahan evaluasi jabatan di lingkungan
Kementerian Sosial, serta penguatan kapasitas
jabatan fungsional kepegawaian.
7. Penguatan tata kelola regulasi: penguatan
koordinasi dengan pemerintah daerah dengan
menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dalam upaya penguatan tata kelola regulasi,
Kementerian Sosial melaksanakan Omnibus Law
pada beberapa peraturan untuk menjamin pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan
meraih berbagai penghargaan seperti top 99

dan top 40 pada kompetisi Inovasi Pelayanan
Publik Tingkat Nasional. Peningkatan pelayanan
publik menjadi salah satu agenda dalam mendukung Reformasi Birokrasi di Kementerian
Sosial. Sehingga dampak yang dihasilkan adalah
perbaikan layanan publik agar masyarakat dapat
dilayani sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
1.2. Potensi dan Permasalahan
Pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan merupakan perwujudan dari
upaya mencapai tujuan berbangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam pembukaannya mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Sila kelima Pancasila juga mengamanatkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Permasalahan kesejahteraan sosial dan kemiskinan
yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa
masih ada warga negara yang belum terpenuhi hak
dan kebutuhan dasarnya secara layak karena belum
memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya,
masih ada warga negara yang mengalami hambatan
pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat
menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.
Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan
kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan
anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar
seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan
sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan
pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin
terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga
negara yang miskin dan tidak mampu.
Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan
penanggulangan kemiskinan, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan,
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keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial
kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat,
organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan
sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan
sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar
warga negara, serta untuk menghadapi tantangan
dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat
lokal, nasional, dan global, Kementerian Sosial bersama dinas sosial dan masyarakat saat ini memiliki
potensi untuk berkontribusi lebih banyak dalam
pencapaian target pembangunan nasional.
Secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang
harus dilaksanakan bertujuan untuk: 1) meningkatkan
taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan
hidup; 2) memulihkan fungsi sosial dalam rangka
mencapai kemandirian; 3) meningkatkan ketahanan
sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani
masalah kesejahteraan sosial; 4) meningkatkan
kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial
dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5) meningkatkan kemampuan dan kepedulian
masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6) meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Kementerian Sosial bertanggung jawab untuk:
1). merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 2). menyediakan
akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 3).
melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 4). memberikan bantuan sosial sebagai
stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial; 5). mendorong dan
memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam
melaksanakan tanggung jawab sosialnya; 6). meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber
daya manusia di bidang kesejahteraan sosial; 7).
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menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi,
dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial; 8).
melaksanakan analisis dan audit dampak sosial
terhadap kebijakan dan aktivitas pembangunan;
9). menyelenggarakan pendidikan dan penelitian
kesejahteraan sosial; 10). melakukan pembinaan
dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi
terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 11).
mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas
pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat
nasional dan internasional dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial; 12). memelihara taman makam
pahlawan dan makam pahlawan nasional; 13). melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan
kesetiakawanan sosial; dan 14). mengalokasikan
anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan
sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
1.2.1 Potensi Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiksinan ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat
Indonesia. Kondisi struktur penduduk/masyarakat
Indonesia saat ini di dominasi oleh penduduk dengan
usia produktif, yaitu 68,6% (enam puluh delapan
koma enam persen) atau setara dengan 181,3 juta
jiwa dengan tingkat ketergantungan usia muda
dan tua sebesar 45,7 (2018). Perubahan struktur
penduduk ini akan membuka peluang bagi Indonesia
untuk mendapatkan bonus demografi (demographic
dividend) yang dalam jangka menengah dan panjang
akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi
dan menghantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Prasyarat agar
bonus demografi memiliki dampak yang positif
diantaranya adalah tersedianya SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
Pada periode tahun 2020-2024 pembangunan/
penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan
untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas serta berdaya saing yaitu sumber daya

manusia yang adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Oleh sebab itu, pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada pengendalian penduduk dan tata kelola kesejahteraan sosial, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial,
pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif dengan
memperhatikan kebutuhan penduduk penyandang
disabilitas, anak, dan lansia. Untuk mendukung arah
kebijakan pembangunan nasional, Kementerian
Sosial saat ini memiliki potensi untuk berkontribusi
lebih banyak dalam pencapaian target pembangunan
kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, yaitu:
a. Potensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan
antara lain: 1) nilai kepahlawanan, kejuangan,
keperintisan, kesetiakawanan sosial dan kearifan
lokal, 2) kelembagaan di bidang kesejahteraan
sosial dan penanggulangan kemiskinan, dan 3)

sumber daya manusia di bidang kesejahteraan
sosial.
Kesetiakawanan sosial masa kini bisa dijadikan
instrumen menuju kesejahteraan penduduk melalui gerakan peduli dan berbagi oleh, dari, dan
untuk masyarakat baik sendiri-sendiri maupun
secara bersamaan berdasarkan nilai kemanusiaan, kebersamaan, kegotong-royongan, dan
kekeluargaan yang dilakukan secara terencana,
terpadu dan berkelanjutan.
Nilai kesetiakawanan sosial bisa dijadikan potensi
yang harus dijaga sebagai nilai luhur asli bangsa
Indonesia yang harus diimplementasikan dalam
kehidupan sehari-hari seperti pengembangan
budaya saling membantu, menolong, mengatasi
masalah sosial, menjaga persatuan dan toleransi,
serta menjaga kerukunan hidup berbangsa dan
bernegara. Sehingga masyarakat luas dapat ikut
berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan
sosial dan pengurangan kemiskinan.
Sinergitas dan koordinasi kelembagaan antarpemerintah harus dilakukan secara efektif dan
efisien terkait penyelenggaraan kesejahteraan
sosial dan penanggulangan kemiskinan. Dalam
struktur kewenangan pemerintahan, dinas
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sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah
kabupaten/kota memiliki peranan yang sangat
penting untuk menjamin pelaksanaan program
kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara komprehensif. Untuk itu diperlukan penataan kelembagaan dan sumber daya
manusia di bidang kesejahteraan sosial baik di
tingkat pusat/nasional, provinsi, kabupaten/kota,
bahkan sampai tingkat kecamatan dan desa/
kelurahan.
Untuk tingkat nasional, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan
yang dilaksanakan Kementerian Sosial didukung
oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat berupa
3 (tiga) Balai Besar Rehabilitasi Sosial (BBRS), 1
(satu) Balai Literasi Braille Indonesia (BLBI), 31
(tiga puluh) Balai Rehabilitasi Sosial (BRS), dan
6 (enam) Loka Rehabilitasi Sosial (LRS). BBRS,
BLBI, BRS, dan LRS melaksanakan: (1) Rehabilitasi
Sosial Anak, Penyandang Disabilitas, TS dan
KPO, Korban Penyalahgunaan NAPZA, serta
Lansia melalui pemberian bantuan bertujuan,
pengasuhan dan/atau perawatan sosial, du-
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kungan keluarga, dan/atau terapi dalam jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat
diperpanjang berdasarkan asesmen Pekerja
Sosial atau berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan. (2) Pendampingan sosial
oleh Pekerja Sosial melalui kegiatan pencegahan, respon kasus, manajemen kasus, serta
monitoring dan evaluasi. (3) Dukungan teknis
melalui penyusunan regulasi, sosialisasi, rapat
koordinasi, dukungan kemampuan atau peningkatan aktivitas, dukungan pelaksanaan kewenangan daerah, dan/atau pemantauan dan
evaluasi. (4) Dukungan Aksesibilitas melalui dukungan langsung dan dukungan tidak langsung.
Untuk tingkat daerah provinsi, didukung oleh
kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD Provinsi) berupa Panti Sosial untuk
melaksanakan rehabilitasi sosial bagi PPKS yang
sudah tidak memiliki keluarga dan memerlukan
layanan rehabilitasi sosial di dalam lembaga.
Sedangkan di tingkat kabupaten/kota didukung
oleh kelembagaan layanan dan rujukan terpadu
berbasis keluarga dan masyarakat.

Kelembagaan layanan dan rujukan terpadu yang
dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota diselenggarakan melalui sinergi dan koordinasi
dengan berbagai pihak dan instansi terkait dan
dilaksanakan hingga tingkat desa/kelurahan/
nama lain. Hal tersebut dilaksanakan dengan
memanfaatkan Sistem Layanan dan Rujukan
Terpadu (SLRT) dan mengembangkan Puskesos.
Pelaksanaan layanan dan rujukan terpadu oleh
kabupaten/kota hingga desa/kelurahan/nama
lain sejalan dengan kewajiban daerah kabupaten/
kota dalam pemenuhan standar pelayanan
minimal (SPM) bidang sosial bagi PPKS yang
mewajibkan setiap daerah kabupaten/kota harus
memiliki kelembagaan layanan rujukan terpadu
di tingkat kabupaten/kota dan memiliki Pukessos
di tingkat desa/kelurahan/nama lain.
SLRT dibangun untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan masyarakat miskin dan rentan
miskin serta rujukan kepada pengelola program
perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat dan daerah. Penduduk
yang merasa belum menikmati bantuan sosial
perlu merujuk pada SLRT agar nantinya diusulkan

masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS). Tujuan dibangunnya SLRT adalah
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
sistem perlindungan sosial untuk mengurangi
kemiskinan, kerentanan, dan kesenjangan.
Secara khusus, fungsi dari SLRT diantaranya
adalah, a) integrasi informasi, data, dan layanan;
b) Identifikasi keluhan, rujukan, dan penanganan
keluhan; c) Pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program; serta d) Pemutakhiran DTKS
secara dinamis di daerah. Nantinya, SLRT diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dan meningkatkan
efektivitas pelaksanaan program perlindungan
sosial dan pengurangan kemiskinan.
Pemanfaatan SLRT telah digunakan oleh beberapa daerah yang dibentuk oleh Kementerian
Sosial dan dinas sosial kabupaten/kota. Pelaksanaan SLRT yang dibentuk oleh Kementerian
Sosial dimulai dari tahun 2016 sampai dengan
saat ini sudah mencapai 150 (seratus lima
puluh) kabupaten/kota dengan pendanaan dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Sementara itu, terdapat 7 (tujuh) SLRT

Gambar 3. Persebaran Lokasi Penyelenggaraan SLRT

Sumber : Kementerian Sosial, 2019, diolah.
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yang dibentuk oleh dinas sosial kabupaten/
kota mulai tahun 2017, hingga saat ini 5 (lima)
kabupaten/kota diantaranya menyelenggarakan
SLRT dengan pendanaan dari non-APBN.
Selain kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah, kelembagaan yang dibentuk dan dilaksanakan masyarakat dapat berperan seluasluasnya, seperti lembaga swadaya masyarakat,
organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan
sosial asing.
Seluruh lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan ke depan, baik milik pemeritah, pemerintah
daerah, maupun milik masyarakat, harus memenuhi standar dan sumber daya manusia
yang kompeten sesuai kebutuhan. Untuk itu
telah dikembangkan standar kelembagaan dan
dilakukan akreditasi untuk menentukan tingkat
kelayakan dan standarisasi penyelenggaraan
kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
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LKS merupakan kelembagaan yang banyak dibentuk dan dilaksanakan masyarakat. Saat ini
jumlah LKS yang terdaftar sejumlah 12.266 (dua
belas ribu dua ratus enam puluh enam) lembaga yang terdiri dari LKS Induk. Dalam mendukung pelayanan kesejahteraan sosial oleh
LKS, maka setiap LKS diharuskan melakukan
pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian
Sosial atau dinas sosial daerah sesuai dengan
wilayah kewenangannya. Kementerian Sosial
melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
mencatat pendaftaran bagi LKS yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang lingkup
wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) provinsi.
Selain kelembagaan, SDM merupakan salah
satu elemen penting dalam peningkatan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan. Unsur
SDM menjadi penggerak utama perubahan yang
akan dilakukan dalam peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan
kemiskinan. SDM kesejahteraan sosial terdiri dari
unsur ASN dan non-ASN.

Gambar 4.
Infografis Sumber Daya Manusia Kementerian Sosial Tahun 2019

Sumber: Kementerian Sosial, 2019, diolah
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Gambar 5.
Kelompok Relawan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Sumber: Kementerian Sosial, 2019, diolah
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Selain ASN Kementerian Sosial, berdasarkan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun
2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya
Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial,
terdapat 4 (empat) jenis SDM kesejahteraan
sosial yang ikut berperan aktif dan berpartisipasi
dalam peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan yaitu terdiri dari
tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial,
relawan sosial, dan penyuluh sosial. Untuk
pekerja sosial dan penyuluh sosial terdapat unsur
ASN dan non-ASN, sedangkan relawan sosial
dan tenaga kesejahteraan sosial terdiri dari unsur
masyarakat (non-ASN).
Untuk meningkatkan kualitas dan menentukan
kualifikasi serta kompetensi SDM kesejahteraan
sosial dan lembaga pelayanan kesejahteraan
sosial, telah dikembangkan standar kompetensi
yang terintegrasi. Sertifikasi diberikan kepada
pekerja sosial, penyuluh sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial yang telah lulus uji kompetensi

oleh lembaga sertifikasi independen. Tujuan
dari penyelenggaraan sertifikasi yaitu untuk
menjamin mutu kompetensi dan kualifikasi bagi
pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial
dalam pelayanan kesejahteraan. Lembaga penyelenggara sertifikasi dan akreditasi yaitu
Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
dan Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial.
b. Pengembangan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Sosial
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS meliputi 1)
Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS); 2) Data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan 3) Data Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) termasuk di dalamnya data lembaga di bidang kesejahteraan sosial
seperti LKS, panti dan balai kesejahteraan sosial.

Gambar 6.
Alur Pendataan Penduduk Miskin dan Rentan
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DTKS digunakan sebagai sumber data utama
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
agar dapat dilakukan secara terpadu, tepat
sasaran dan berkelanjutan oleh kementerian/
lembaga/ pemerintah daerah/atau masyarakat.
Basis data ini berisi informasi sosial-ekonomi
dan demografi dari sekitar 40% (empat puluh
persen) penduduk di Indonesia yang paling
rendah status kesejahteraannya. Rumah tangga
yang ada dalam DTKS dapat diurutkan menurut
peringkat kesejahteraannya. Data ini bertujuan
sebagai database calon penerima program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan
sosial. Intervensi yang diberikan berdasarkan
kondisi yang dialami oleh setiap penduduk
seperti kemiskinan, keterlantaran, kondisi disabilitas, keadaan terpencil, kondisi tuna sosial,
korban bencana, atau korban tindak kekerasan,
eksploitasi, dan diskriminasi.
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan sampai
dengan bulan Januari 2020, hanya ada 50
kabupaten/kota yang telah memperbaiki DTKS
diatas 50 persen. Selama periode 2017-2019
daerah yang kurang aktif dalam melakukan

16

pemutakhiran DTKS mengalami stagnasi hingga
kenaikan jumlah penduduk miskin. Sebagian
besar daerah mengalami kendala karena tidak
memiliki anggaran untuk melakukan pemutakhiran data.
Untuk mendukung target zero poverty perlu
dilakukan reformasi tata kelola DTKS dalam
jangka waktu 2020-2024. Langkah awal yang
akan dilakukan yaitu inventarisasi data dan sistem
pendataan program lintas K/L dengan melibatkan
TKPKD dalam proses pengelolaan data penduduk miskin, perbaikan skema community
based targetting, dan memanfaatkan pusat
layanan terpadu untuk pendataan penduduk.
Selanjutnya DTKS dapat dipergunakan sebagai
basis data penyaluran bantuan sosial dan subsidi
Pemerintah Pusat dan Daerah. Integrasi layanan
dan pendataan akan melibatkan pemerintah
desa secara aktif dengan mempertimbangkan
faktor pendukung diantaranya ketersediaan
dana desa untuk pembiayaan pemutakhiran
data, peningkatan kompetensi dan sertifikasi
pendamping, serta kerjasama lintas sektor di

pusat dan daerah.
Data yang akurat dan mutakhir dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, akan
menjamin program tersebut dapat dilaksanakan
dengan baik. Berdasarkan Pasal 8 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin, dimana Data Terpadu
harus diverifikasi dan divalidasi secara berkala
paling sedikit 2 (dua) tahun sekali. Demikian
pula untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan (PBI JK) sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, dimana Verifikasi dan Validasi dilakukan setiap saat dengan
penetapannya paling lambat 6 (enam) bulan
sekali.
Mengingat perubahan kondisi penerima manfaat bersifat dinamis yang disebabkan oleh
berbagai faktor seperti perubahan demografis
penduduk, perubahan status sosial ekonomi,
mobilitas penduduk maka Kementerian Sosial
perlu melakukan Verifikasi dan Validasi Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial secara berkala.
Agar pelaksanaan verifikasi dan validasi tersebut
dapat berjalan secara efektif, efisien, terintegrasi,
dan termonitor dengan baik, Kementerian Sosial
saat ini telah mengembangkan Sistem Informasi
Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKSNG).
Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas DTKS
maka cakupan kegiatan verifikasi dan validasi
secara berkala sebaiknya di tingkat daerah kabupaten/kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan verifikasi dan validasi DTKS
oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Hal ini sejalan dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan
bahwa pemerintah kabupaten/kota bertanggung
jawab melakukan pendataan penduduk miskin
dan rentan.
Melalui kegiatan verifikasi dan validasi DTKS de-

ngan SIKS-NG, kesalahan karena inclusion error
(menetapkan orang yang tidak memenuhi syarat/
ineligible sebagai penerima manfaat) dan exclusion error (tidak menetapkan orang yang memenuhi syarat/eligible sebagai penerima manfaat)
dapat diminimalisasi.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial
Nomor 19/HUK/2020 Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020, saat ini terdapat
27.060.751 rumah tangga, 29.085.939 keluarga,
97.388.064 jiwa dengan kategori anggota rumah
tangga serta 630.638 di luar rumah tangga.
Sedangkan untuk data terpadu kesejahteraan
sosial berbasis Komunitas Adat Terpencil sebanyak 1.534 rumah tangga, 1.535 keluarga, dan
6.234 jiwa anggota rumah tangga.
Dalam proses pengembangan dan pengelolaan
DTKS, turut berperan pengelolaan teknologi
informasi. Grand Design Pengelolaan Teknologi
informasi (TI) Kementerian Sosial, merujuk pada
Peta jalan 25 tahun Transformasi digital, yang
selaras dengan Perpres 95/2018 tentang SPBE,
adalah membangun dan meletakkan pondasi
transformasi digital dan mengoptimalkan solusi
Transformasi Digital, dengan menjalankan lima
strategi, antara lain:
a. Melakukan adjustment regulasi terkait data,
sumberdaya TI, standar penatalaksanaan TI,
Keamanan TI.
b. Melakukan penyeragaman dan penyamaan
standar bagi daerah dalam mengelola TI,
mulai dari Data, Perangkat dan SOP.
c. Melibatkan para pemangku kepentingan/
sector dan pengambilan keputusan berdasarkan data.
d. Perangkat Lunak/Software harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan perangkat, saat ini dan masa
depan adalah menempatkan perangkat telepon bergerak (HP/mobile phone), yang
menimbulkan kemudahan sekaligus tantangan baru, terkait dengan teledensitas
koneksi wireless yang belum merata di
seluruh Indonesia.
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Gambar 7. Peta Jalan 25 tahun Transformasi Digital

• Terus menyempurnakan
dan menyelaraskan
peraturan dengan
perkembangan digital.
• Menyelaraskan aturan
Iokal dan enforce
pelaksanaannya
• Melibatkan pemangku
kepentingan dan
melakukan proses
keputusan berdasarkan
data

• Menilai dan
mengembangkan
keterampilan digital
dengan berpartner
dengan
sektor swasta
• Mendesain kurikulum dan
adaptasi terhadap data
dan teknologi digital
• Membangun platform
Editech dan platform
informasi tenaga kerja

• Mempercepat akses
internet & konektivitas
• Mendorong pengemb.
infra digital: mendorong
sumberdaya pem &
kapasitas untuk
melaksanakan4
• Memanfaatkan
pertumbuhan data, yaitu
dgn membangun platform
digital nasional dan
mengintegrasikan SatuData

• Mendukung invasi &
adopsi tek dari semua
sektor spt sistem reward
• Menetapkan mekanisme
pendanaan digital seluruh
K/L
• Meningkatkan,
mengalokasikan dengan
lebih baik belanja
pemerintah untuk inisiatif
digital

• Mendorong kemitraan dan
mengintegrasikan
pemangku kepentingan
untuk mendorong inklusi
• Membangun ekosistem
yang mendukung untuk
memenuhi kebutuhan
industri
• Mendorong kolaborasi
internasional
• Fokus KL untuk melaksanakan prioritas nasional

Sumber: Kementerian PPN / Bappenas

Khususnya strategi untuk mengembangkan
sumber daya manusia TI, maka akan muncul tren
sebagaimana kita lihat pada gambar, yaitu :
a. Soft skill, semakin memperlihatkan keniscayaan (mandatory)
b. Secara sosiologis, terdapat Perubahan sosial,
karena ada pertumbuhan jenis pekerjaan
baru, dan hilangnya jenis pekerjaan yang
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sudah ada selama ini, berarti peluang munculnya cultural shock.
c. Masa depan, akan semakin menuntut keterampilan tinggi dan spesialis, termasuk
didalamnya dunia teknologi informasi dan
komunikasi.
d. Lapangan pekerjaan baru dengan jumlah
yang massif.

Gambar 8. Tatakelola TI Kementerian Sosial 2020-2024

2024
2023
2022
2021
2020
Regu|asi:Peraturan
Menteri
SDM: Rekrutmen TA
organik, trainning
Reguler, workshop
Tenaga SIKS daerah
Konektifitas: FO/4G
Tatakelola: EA, BCP/
DRP, SOP, Cloud
Perangkat: Server
Streaming, DB dan
Storage performa
cepat.
Security: ISO 27001

Regulasi: Peraturan
Menteri
SDM: Rekrutmen TA
organik, trainning
Reguler, workshop
Tenaga SIKS daerah
Konektifitas: FO/5G
in Pilot
Tatakelola:EA, BCP/
DRP, SOP, iso 9001,
1400
Perangkat: Server, DB
dan Storage performa
cepat,
Perangkat network,
Perangkat Kelistrikan
Dari Sumber yang
berbeda dengan
eksisting
DC dan DRC Tier 3
desain
Security: ISO 27001

Regulasi: Peraturan
Menteri
SDM: Rekrutmen TA
organik, trainning
Reguler, workshop
Tenaga SIKS daerah
Konektifitas: FO/5G
in Pilot
Tatakelola: EA, BCP/
DRP, iso 9001, 14000,
5000
Perangkat: Server, DB
dan Storage performa
cepat, Perangkat
network, Perangkat
Kelistrikan Dari Sumber
yang berbeda dengan
eksisting
DC dan DRC Tier 3
Security: ISO 27001

c. Terselenggaranya Kebijakan Perlindungan Sosial Komprehensif dan Adaptif
Pada level kebijakan, perlindungan sosial di
Indonesia diarahkan pada perlindungan sosial
komprehensif dengan menata asistensi sosial
berbasis keluarga dan siklus hidup, perluasan
cakupan sistem jaminan sosial nasional, pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas,
lansia dan kelompok masyarakat marginal, dan
penguatan kelembagaan sosial. Perlindungan
sosial komprehensif bertujuan agar penduduk
Indonesia dapat mencapai tingkat kesejahteraan
yang layak dan mampu mengatasi secara finansial segala risiko sosial ekonomi yang dihadapinya.
Perlindungan sosial komprehensif diimplementasikan melalui integrasi program penanggu-

Regulasi: Peraturan
Presiden
SDM: Rekrutmen TA
organik, trainning
Reguler, workshop
Tenaga SIKS daerah
Konektiﬁtas: FO/5G
in Pilot
Tatakelola: EA, BCP/
DRP, iso 9001, 14000,
5000, 31000
Pera ngkat: Server, DB
dan Storage performa
cepat, Pera ngkat
network, Perangkat
Kelistrikan Dari Sumber
yang berbeda dengan
eksisting
DC dan DRC Tier 4
Security: ISO 27001

Regulasi: Peraturan
Presiden
SDM: Rekrutmen TA
organik, trainning
Reguler, workshop
Tenaga SIKS daerah
Konektifitas: FO/5G
Tata kelola: EA, BCP/
DRP, iso 9001, 14000,
5000, 31000
Perangkat: Server, DB
dan Storage performa
cepat, Perangkat
network, Perangkat
Kelistrikan Dari Sumber
yang berbeda dengan
eksisting
DC dan DRC Tier 4 milik
sendiri
Security: ISO 27001

langan kemiskinan (sinergi dan terpadu). Semua
kebijakan dan program dalam penanganan kemiskinan dan ketimpangan harus dijalankan secara terpadu dan terintegrasi antara kementerian/ lembaga/daerah, agar memberikan outcome
yang berdampak luas. Proses verifikasi-validasi
data yang dilakukan secara berkala dapat mendorong efisiensi dan efektifitas pembiayaan
yang ditujukan bagi kesejahteraan penduduk,
karena bantuan yang diberikan akan menjadi
tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat
kualitas, dan tepat administrasi (5 T).
Melalui perlindungan sosial komprehensif, seluruh stakeholder berpartisipasi aktif dalam penanganan kemiskinan, dan seluruh kebijakan
program penanganan kemiskinan di kementerian/
lembaga terintegrasi secara nasional dalam
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satu pintu terutama dalam penggunaan basis
data terpadu atau DTKS yang diterbitkan oleh
Kementerian Sosial dalam penentuan kriteria
penerima program penanggulangan kemiskinan.

siagaan untuk meminimalisir dampak resiko bencana. Pada pasca bencana diarahkan pada upaya
mendukung keberlangsungan penghidupan
(sustainable livelihood).

Untuk kebijakan pengurangan dampak bencana
dalam pengurangan tingkat kemiskinan, akan
dikembangkan kebijakan perlindungan sosial
adaptif. Hal tersebut sejalan dengan target
SDGs 1.5 dimana pada tahun 2030, membangun
ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang
berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi
kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem
terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial,
lingkungan dan bencana. Dalam target 11.5
SDGs juga, pada tahun 2030 secara signifikan
mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang
terdampak, dan secara substansial mengurangi
kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global
yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus
melindungi orang miskin dan orang-orang dalam
situasi rentan.

Dalam 5 tahun mendatang, keterlibatan Kementerian Sosial dalam penguatan perlindungan
sosial yang komprehensif dan adaptif diantaranya
yaitu:

Konsep perlindungan sosial adaptif berangkat
dari pemikiran sustainable livelihood framework,
bahwa kekurangan kemampuan seseorang untuk menghadapi berbagai macam risiko dan
kerentanan merupakan penyebab jatuhnya
seseorang ke jurang kemiskinan. Perlindungan
sosial adaptif harus mensinergikan tiga aspek,
yaitu: perlindungan sosial, adaptasi perubahan
iklim, dan pengurangan risiko bencana.
Kebijakan perlindungan sosial adaptif saat ini
berfokus pada respon bencana. Diantaranya
memperluas cakupan program bantuan sosial
eksisting untuk mencakup rumah tangga terdampak bencana, termasuk perluasan PKH,
Program Sembako, dan bantuan korban bencana sosial pada masa Covid-19. Merujuk pada
konsep perlidungan sosial adaptif, kedepan
perlidungan sosial adaptif tidak hanya difokuskan pada penanganan kedaruratan namun juga
memperhatikan saat pra dan pasca bencana.
Untuk pra bencana diperlukan peningkatan
kapasitas masyarakat sebagai bentuk kesiap-
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1) Pemanfaatan DTKS dalam penguatan pelaksanaan jaminan sosial melalui cakupan
penerima bantuan iuran (PBI) JKN dari
40% penduduk berpendapatan terbawah
berjumlah 96,8 juta penduduk pada tahun
2019 dan target tahun 2024 berjumlah 112,9
juta penduduk.
2) Pemanfaatan DTKS dalam penguatan program bantuan sosial dan subsidi tepat
sasaran melalui bantuan bersyarat bagi
keluarga untuk kesehatan dan pendidikan
berjumlah 10 juta KK, bantuan pangan melalui Program Sembako berjumlah 15,6 juta
KK, bantuan elpiji 3 kg berjumlah 31 ,4 juta
KK, bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA
berjumlah 31,4 juta KK.
3) Pemberdayaan sosial ekonomi kepada
KPM PKH yang dimulai dari Pertemuan
Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2),
kemudian berlanjut untuk KPM PKH Graduasi diberikan pendampingan profesional/
mentoring, peningkatan keterampilan, pengelolaan usaha, peningkatan akses pasar
serta pemberian akses pendanaan usaha
yang diintegrasikan dengan program Kementerian/Lembaga lain.
4) Penguatan pelaksanaan pendampingan
dan layanan terpadu melalui penataan manajemen pengelolaan sumber daya manusia
kesejahteraan sosial, terutama standar
kompetensi dan mekanisme insentif; perluasan sertifikasi sumber daya manusia dan
akreditasi lembaga kesejahteraan sosial;
peningkatan peran dan kapasitas pendamping masyarakat; peningkatan penge-

tahuan, pemahaman mengenai pendidikan
anak, kesehatan dan gizi serta pengelolaan
keuangan bagi keluarga; dan penguatan
mekanisme pengaduan, pendataan, rujukan
dan layanan terpadu.
5) Penguatan perlindungan sosial adaptif melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui kabupaten/
kota siaga bencana, pengembangan kapasitas masyarakat untuk memiliki kesiapsiagaan
bencana, serta terwujudnya adaptibilitas
program perlindungan sosial yang ada untuk
memitigasi dampak bencana terhadap kemiskinan dan kerentanan masyarakat.
d. Penjangkauan Layanan Sosial Dasar dan Pengembangan Penghidupan Secara Berkelanjutan
Kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan mengutamakan pendekatan penghidupan berkelanjutan untuk memastikan pen-

duduk miskin dan rentan memperoleh akses
penjangkauan pelayanan sosial dasar seperti
akses terhadap administrasi kependudukan
yaitu kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan akta kelahiran, akses layanan pendidikan khususnya bagi anak usia sekolah, akses
la-yanan kesehatan dan gizi, akses perumahan
permukiman yang layak, akses terhadap bantuan
usaha ekonomi dan peningkatan kemampuan
keluarga, serta akses pelayanan dan rehabilitasi
sosial yang inklusif khususnya bagi penyandang
disabilitas, anak, dan lansia.
Untuk mendukung hal tersebut, beberapa
program prioritas telah dilakukan oleh Kementerian Sosial yang menjangkau sampai tingkat desa/kelurahan/nama lain. Perluasan PKH
yang diharapkan dapat meningkatkan akses
kesehatan dan pendidikan; program bantuan
pangan nontunai dengan variasi bahan pangan
dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan
gizi penduduk; program rehabilitasi sosial lansia, penyandang disabilitas, dan anak melalui
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skema terintegrasi lintas sektor/instansi untuk
memastikan terselenggaranya pelayanan inklusif
bagi semua penduduk melalui kelembagaan dan
SDM yang ada di tingkat desa/kelurahan/nama
lain sampai pada tingkat nasional. Sementara itu
untuk peningkatan ekonomi dan kemampuan
berusaha dilakukan melalui pendampingan dan
pemberian modal usaha berkelompok.
e. Kerja sama antara pemerintah, pemerintah
daerah, dan badan/ dunia usaha
Kemitraan pemerintah dan dunia usaha ditujukan
untuk memecahkan permasalahan yang ada di
masyarakat dengan melibatkan berbagai sektor.
Alokasi anggaran dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia saat ini masih
sangat terbatas. Untuk mendorong percepatan
penurunan angka kemiskinan dan peningkatan
kesejahteraan penduduk diperlukan kerjasama
dengan dunia usaha agar pelaksanaan program
dapat banyak berdampak kepada masyarakat.
Perusahaan pada hakekatnya adalah bagian (subsistem) dari sistem sosial yang keberadaannya
tidak bisa lepas dari lingkungan sosial dimana
perusahaan berada terutama disekitar tempat
operasi perusahaan. Dua aspek penting harus
diperhatikan agar tercipta kondisi sinergis antara
keduanya sehingga keberadaan perusahaan
membawa perubahan kearah perbaikan dan
peningkatan taraf hidup masyarakat. Kemajuan
dan kemampuan ekonomi masyarakat yang
merupakan pasar bagi perusahaan adalah kunci
sukses keberhasilan operasional perusahaan.
Sebagai negara yang kaya dengan berbagai
macam sumber daya alam dan potensi sumber
daya manusia serta memiliki pasar potensial yang
sangat besar, menjadikan Indonesia mempunyai
potensi ekonomi yang sangat besar pula. Ribuan
perusahaan yang ada di Indonesia baik yang
tergabung dalam Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) maupun non-BUMN mempunyai potensi
yang besar dalam ikut berperan dalam usaha
menurunkan angka kemiskinan dan peningkatan
kesejahteraan sosial penduduk.
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Dunia usaha mempunyai alternatif dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
(corporate social responsibility) dengan ikut
terlibat aktif dalam penurunan angka kemiskinan
di Indonesia. Tanggung jawab sosial tersebut
dilaksanakan dalam bentuk pengembangan masyarakat (community development) yang lebih
berorientasi pada pemberdayaan kepada masyarakat. Fokus pendanaan CSR pada pembangunan sarana dan prasarana sosial, lingkungan, bantuan kelanjutan hidup, dan pemberdayaan sosial.
Pemberdayaan masyarakat akan memancing
suatu komunitas menjadi masyarakat yang produktif. Keberhasilan program community development sangat membantu bangkitnya perekonomian nasional. Mengingat pentingnya peran
program community development dalam mengembangkan usaha kecil (termasuk koperasi),
maka upaya untuk meningkatkan peran program
community development perlu terus kita dukung
sekaligus sebagai upaya meningkatkan daya
beli masyarakat yang dalam jangka panjang juga
penting bagi perusahaan.
Kemitraan pemerintah dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial dengan mekanisme nontunai. Tujuan yang akan dicapai
dengan penerapan kemitraan dengan dunia
usaha adalah untuk mencapai bantuan yang
lebih efektif dan tepat sasaran. Mekanisme
Penyaluran dilaksanakan melalui kartu yang
diterbitkan oleh pemerintah. Penyaluran bantuan
sosial secara nontunai dengan melibatkan dunia
usaha dalam penyalurannya.
Kebijakan yang mendukung adanya kemitraan
pemerintah dan swasta dalam penyaluran bantuan sosial secara nontunai adalah Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi
Nasional Keuangan Inklusif yang menyebutkan
bahwa upaya yang dilakukan dalam penyaluran
program bantuan sosial dilaksanakan secara
nontunai, begitupun dengan adanya Peraturan
Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Pe-

nyaluran Bantuan Sosial Secara Non tunai yang
menyebutkan bahwa semua jenis bantuan
sosial disalurkan melalui mekanisme nontunai.
Program bantuan sosial yang melaksanakan
penyaluran secara non tunai diantaranya PKH,
Program JKN, Program Indonesia Pintar (PIP)
melalui KIP, berbagai program rehabilitasi sosial,
serta program bantuan sosial pangan nontunai/
Program Sembako.
f. Sumber pembiayaan (financing)
Pelaksanaan program kesejahteraan sosial dan
penanggulangan kemiskinan khususnya melalui
perlindungan sosial, membutuhkan alokasi dana
yang besar karena skala intervensi, jumlah
program, dan cakupan penerima manfaat yang
juga besar. Di luar sumber yang bersifat reguler dan konvensional seperti APBN dan
APBD, terdapat beberapa potensi jenis sumber pendanaan lainnya yang bersifat nonkonvensional namun berpotensi tinggi untuk dikembangkan sebagai upaya atau terobosan baru

untuk memobilisasi sumber keuangan melalui
pendekatan yang lebih inovatif, baik dari publik
maupun swasta, domestik maupun luar negeri.
Sumber pembiayaan tersebut antara lain yaitu:
1) instrumen keuangan Islam, seperti zakat, wakaf, infaq merupakan sumber pembiayaan yang
dapat dimobilisasi untuk pembiayaan pembangunan kesejahteraan sosial. Dengan mayoritas
penduduk Indonesia beragama Islam, potensi
terkumpulnya instrumen keuangan islam ini
cukup besar yakni dari sisi potensi besaran
Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), potensi zakat di Indonesia yang ideal mencapai 3,4
persen dari total PDB atau Rp 217 triliun per tahun
di tahun 2012 (Firdaus, et al., 2012). Meskipun
demikian, masih ditemui tantangan dalam pengumpulan dan pengelolaannya, misalnya belum
berkolaborasinya lembaga pengelola zakat, Kementerian Sosial, serta lembaga pelaksana kesejahteraan sosial sehingga belum ada basis
data tertentu yang digunakan dalam penyaluran
bantuan dari instrumen keuangan ini.
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2) program Kemitraan Bina Lingkungan BUMN dan
Tanggung Jawab Perusahaan. Penataan peraturan perundang-undangan yang ada masih
terbatas pada perusahaan yang terkait dengan
sumber daya alam saja sehingga belum menyeluruh pada seluruh sektor. Oleh karena itu
kegiatan Bina Lingkungan BUMN dan CSR perlu
diperkuat sinerginya dengan program kesejahteraan sosial sehingga dapat menyasar kebutuhan masyarakat terutama Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS).
3) penggalangan dana atau crowdfunding yang
memiliki potensi untuk meningkatkan kesetiakawanan dan gotong royong di masyarakat.
Melalui teknologi yang sudah semakin berkembang, di Indonesia sudah terdapat beberapa
platform yang menjembatani antara penggalang
dana, baik itu individu ataupun komunitas untuk
menggalang dana dalam isu sosial, kesehatan,
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pendidikan, rumah ibadah, bencana, dengan
masyarakat sebagai pemberi dana. Namun
regulasi terkait mekanisme verifikasi, validasi,
dan pertanggungjawaban dari penggalang dana
perlu diperbaiki agar masyarakat merasa aman
dalam menyalurkan dana bantuan dan potensi
penyelewengan dana dapat diminimalisasi;
4) kemitraan dengan dunia usaha (public-private
partnership) untuk pelaksanaan bantuan sosial
yang terintegrasi menggunakan skema kemitraan dengan badan usaha. Tujuan yang akan
dicapai dengan penerapan kemitraan dengan
dunia usaha untuk mencapai bantuan yang lebih
efektif dan tepat sasaran. Selain itu, skema Kerja
Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
dapat diterapkan dalam pembangunan/renovasi
bangunan, penyediaan perangkat teknologi informasi dalam mendukung kinerja organisasi.

g. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Gender, Modal Sosial Budaya, dan
Transformasi Digital
Pengarusutamaan (mainstreaming) merupakan
bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan
untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan pembangunan akan
mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan
wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat
pencapaian target-target dan fokus pembangunan, pengarusutamaan juga dapat memberikan akses pembangunan yang merata dan
adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola
dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal
lingkungan.
Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda
pembangunan nasional yang mensyaratkan
partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Melalui
Pengarusutamaan Sustainable Development
Goals (SDGs), target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia 2020-2024 termasuk indikator dan target
yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial
terkait perlindungan sosial bagi penduduk miskin
dan rentan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing.
Kebijakan dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial sekaligus
merupakan bentuk partisipasi dan kolaborasi
dalam mendukung pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs).
Penyelenggaraan program dan kegiatan yang
akan dilakukan oleh Kementerian Sosial juga
sudah mempertimbangkan dan mengintegrasikan kebijakan responsif gender, dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 tahun

2000 tentang Pengarustamaan Gender. Hal
ini dilaksanakan mulai dari tahap penyusunan
kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Pada
proses perencanaan dilakukan melalui pelaksanaan Stranas PUG dan implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
(PPRG) melalui penyusunan Anggaran Responsive Gender (ARG) yang ditandai dengan
disusunnya TOR yang responsif gender dan
adanya dokumen Gender Budget Statement
(GBS). Kebijakan responsif gender ini sejalan
dengan prinsip customer perspective yang
selama ini diusung Kementerian Sosial dalam
fungsi pelayanannya. Kebijakan dan program/
kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Sosial
sudah memperhatikan pemenuhan hak yang
sama bagi PPKS dalam berbagai aspek kehidupan dari mulai akses layanan administrasi
kependudukan, akses layanan dasar pendidikan
dan kesehatan, serta jaminan penghidupan yang
layak khususnya bagi kelompok berpenghasilan
rendah agar meningkat status kesejahteraannya.
Selain itu, menjawab transisi Indonesia menjadi
upper middle-income country, diperlukan strategi khusus dalam rangka meningkatkan daya
beli penduduk miskin mengikuti pertumbuhan
kelompok menengah atas. Perhatian khusus
terutama diperlukan di daerah yang memiliki
kemampuan fiskal rendah.
Transformasi pemberian pelayanan kepada masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan
tersebut terjadi pada aspek pemberian bantuan
sosial melalui mekanisme transfer secara nontunai melalui rekening bank maupun dompet
digital, Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI)
melalui pengelolaan dan pendataan fakir miskin
dan penduduk rentan berbasis sistem informasi, program dukungan manajemen tata kelola
perkantoran dengan berbagai aplikasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program melalui berbagai aplikasi teknologi, pemanfaatan
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teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas
dan kepatuhan layanan publik di seluruh unit
pelayanan publik.

Kementerian Sosial diatur dalam Peraturan Menteri
Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

Dalam tataran dukungan manajemen untuk
mendukung tata kelola pemerintahan yang baik,
fokus pada pelaksanaan reformasi birokrasi
untuk memberikan pelayanan pada masyarakat.
Pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan
dengan agenda perubahan yang terdiri dari
manajemen perubahan, penataan peraturan
perundang-undangan, penguatan akuntabilitas
kinerja, peningkatan pelayanan publik dan inovasi
pelayanan publik, penataan dan penguatan
organisasi, tata laksana, manajemen SDM, serta
penguatan pengawasan.

Tantangan dalam penurunan kemiskinan di Indonesia
saat ini membutuhkan strategi komprehensif karena
dihadapkan dengan kondisi kemiskinan ekstrim.
Sebagai negara yang masuk ke dalam kategori
upper middle income, Indonesia masih dihadapkan
pada tingginya jumlah kelompok rentan yang
memiliki risiko masuk ke dalam kemiskinan apabila
terjadi goncangan ekonomi, konflik sosial, bencana
alam, maupun bencana non alam seperti Pandemi
Covid-19. Pandemi tersebut menyerang pada tahun
2020 dan telah menyebabkan kerentanan beberapa
kelompok penduduk, khususnya anak, lanjut usia,
penyandang disabilitas, perempuan, kelompok minoritas dan pekerja sektor informal. Berbagai studi
menunjukkan bahwa bencana pandemik Covid-19
tersebut telah menurunkan pertumbuhan ekonomi
dan meningkatkan angka kemiskinan.

Nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat
merupakan dasar dari proses interaksi sosial.
Nilai tersebut seringkali mengatur bagaimana
individu bertindak dan bertingkah laku dalam
suatu masyarakat. Nilai sosial menjadi acuan
dalam menjalankan pembangunan bagi masya-rakat. Pembangunan harus mampu mewujudkan masyarakat beradab, mengakui hak
dasar warga negara, dan bersifat inklusif dengan
tetap memperhatikan nilai-nilai luhur budaya
bangsa. Nilai-nilai sosial masyarakat diantaranya
menumbuhkan nilai-nilai kegotongroyongan, partisipasi, kepedulian dan kesetiakawanan sosial.
Nilai-nilai tersebut dibutuhkan dalam memberikan kekuatan pada pelaksaaan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial di masyarakat.
1.2.2. Permasalahan
Dalam melaksanakan sistem pemerintahan, Kementerian Sosial berpedoman pada berbagai regulasi dan kebijakan yaitu salah satunya Peraturan
Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial yang mengamanatkan pelaksanaan
urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial,
dan penanganan fakir miskin untuk membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara. Selanjutnya, tugas kedudukan dan fungsi
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Dalam pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan
dasar dan perlindungan sosial masih banyak terkendala dengan keserasian pendataan penduduk.
Data penentuan target baik pelayanan dasar maupun
perlindungan sosial telah berbasis NIK. Namun
demikian, masih banyak penduduk yang belum
melaporkan, menyelaraskan, maupun mencatatkan
NIK tersebut, atau bahkan belum memiliki NIK.
Sebagai konsekuensi, statistik hayati yang lengkap
dan valid sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan belum tersedia. Kejadian bencana pandemik
Covid-19 kemudian juga menunjukkan bahwa
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih
perlu diperluas, serta ditingkatkan kualitas dan
ketepatannya. Untuk itu mekanisme pemutakhiran
DTKS perlu disempurnakan dan data kelompok
penduduk yang rentan terdampak kesejahteraannya
akibat kejadian bencana harus mulai difasilitasi
dalam DTKS. DTKS diarahkan menuju social
registry yang siap selain sebagai basis penentuan
target perlindungan sosial, juga disiapkan untuk
menghadapi goncangan-goncangan ekonomi
maupun sosial, seperti halnya Covid-19 ini.

Berbagai kendala seperti permasalahan pada
akurasi dan kelengkapan data serta prosedur
administrasi yang lama, menyebabkan programprogram bantuan sosial belum dapat terintegrasi
secara optimal. Dibutuhkan penanganan yang lebih
komprehensif, transformasi digital, serta didukung
dengan perbaikan data dan perluasan penyaluran
secara nontunai, untuk mempercepat integrasi
bantuan sosial. Pemerintah dan penerima manfaat
juga memerlukan fleksibilitas yang lebih tinggi
dalam memilih kanal penyaluran bantuan. Hal ini
krusial untuk mempermudah penerima manfaat
mengakses dan mempergunakan bantuannya, serta
penyaluran manfaat semakin efisien, termasuk di
daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Melihat situasi ini, diperlukan strategi dan kebijakan
agar dapat secara relevan mengurangi jumlah
penduduk miskin dan mempersiapkannya menuju
kelas menengah yang kuat. Selain itu, pembaharuan
konsep pembangunan kesejahteraan sosial juga

diperlukan agar PPKS yang memiliki keterkaitan
erat dengan kelompok miskin dan rentan ini bisa
mendapatkan penanganan yang komprehensif.
Untuk membantu peningkatan kesejahteraan sosial
dan penurunan angka kemiskinan terdapat 5 (lima)
tantangan utama serta permasalahan yang akan
dihadapi, yaitu: (1) memastikan hidup yang berkualitas
dan bermartabat; (2) memastikan kesempatan yang
sama untuk semua dalam peningkatan sosial ekonomi; (3) memastikan ketahanan masyarakat melalui mitigasi serta perlindungan sosial; (4) kerangka
Kelembagaan dalam Pembangunan Kesejahteraan
Sosial; (5) penataan regulasi dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial; dan (6) pembiayaan
dalam rangka Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
Rincian tantangan dan permasalahan yang akan
dihadapi sebagaimana disebutkan dalam paragaf
diatas dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.
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1.2.2.1. Memastikan hidup yang berkualitas dan
bermartabat bagi masyarakat.
Investasi terhadap SDM melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang berkualitas perlu
dilakukan untuk menghasilkan penduduk yang
berkualitas. Dengan tumbuhnya masyarakat menjadi
SDM yang berkualitas dan dapat berfungsi secara
sosial, beban pemerintah dalam penanggulangan
kemiskinan menjadi lebih ringan karena SDM
tersebut cenderung memiliki ketahanan yang lebih
tinggi terhadap permasalahan yang terjadi. Dalam
upaya tersebut, tantangan dan permasalahan yang
dihadapi antara lain:
a. Rendahnya kualitas dan ketersediaan pangan
Pangan merupakan salah satu kebutuhan yang
paling dasar untuk keberlangsungan hidup penduduk. Namun, dengan keterbatasan kemampuan dalam akses pangan, kelompok miskin dan
rentan seringkali tidak dapat mengakses pangan
yang berkualitas. Dalam beberapa tahun belakangan, angka stunting pada balita di Indonesia
juga berada pada kondisi yang masih tinggi,
meskipun sudah mengalami penurunan prevalensi
menjadi 30,8% (tiga puluh koma delapan persen)
pada 2018 dari semula 37,2% (tiga puluh tujuh
koma dua persen) pada 2013 (Riskesdas 2013 dan
2018). Untuk itu skema pemenuhan kebutuhan
pangan berkualitas pada rumah tangga miskin
dan rentan, dilakukan melalui pemberian bantuan
pangan secara nontunai melalui program sembako agar dapat menjamin ketercukupan akses
pangan bagi mereka. Melalui program sembako,
variasi bantuan pangan diperluas tidak hanya
terbatas beras maupun telur tetapi juga bahan
pangan lokal yang memenuhi kebutuhan gizi dan
protein hewani maupun nabati.
b. Keterbatasan akses kepemilikan identitas hukum
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2018),
sebanyak 77,11% (tujuh puluh tujuh koma sebelas
persen) anak usia 0-17 tahun dari kelompok 40%
(empat puluh persen) terbawah telah memiliki
akta kelahiran. Sisanya, sebesar 22,89% (dua
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puluh dua koma delapan puluh sembilan persen)
tidak memiliki akte kelahiran. Ketiadaan dokumen
kependudukan ini dapat menghambat masyarakat
untuk mengakses layanan dasar yang disediakan
oleh pemerintah. Sementara itu dalam DTKS (Januari 2020), masih ada penduduk miskin dan
rentan yang belum padan NIK-nya sehingga perlu
dilakukan pemutakhiran oleh Pemerintah Daerah.
Ketiadaan dokumen kependudukan ini dapat
menghambat masyarakat untuk mengakses layanan dasar yang disediakan oleh pemerintah.
c. Keterbatasan akses pelayanan kesehatan
Penyakit menular dan tidak menular merupakan
risiko yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh kelompok usia yang berpotensi untuk menjatuhkannya dalam kondisi kemiskinan. Imunisasi
sebagai salah satu bentuk pencegahan terserangnya individu terhadap penyakit, pada tahun
2019 terdapat sebanyak 55,33 (lima puluh lima
koma tiga puluh tiga persen) anak usia 12-23
bulan yang sudah menerima imunisasi. Pemberian
edukasi dan sosialiasi terkait kesehatan (contoh
lain: pengendalian konsumsi rokok) kepada
masyarakat miskin dan rentan menjadi kunci
penting tumbuhnya individu yang sehat dan
berkualitas. Dalam hal ini peran pendamping untuk
memfasilitasi pelaksanaan program bantuan
sosial sekaligus melakukan edukasi penerima
manfaat untuk mendorong perubahan perilaku
hidup bersih dan sehat (PHBS) serta mendorong
masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan.
d. Keterbatasan akses pelayanan pendidikan
Angka partisipasi pendidikan sudah menunjukan
peningkatan, pada anak usia 13-15 tahun, sekitar
95,51% (sembilan puluh lima koma lima puluh satu
persen) telah menempuh pendidikan Sekolah
Menengah Pertama (SMP). Namun, angka partisipasi pendidikan pada kelompok umur 16-18
tahun yang berada di kuintil satu hanya sebesar
62,81% (enam puluh dua koma delapan puluh satu

persen) (Susenas, 2019). Perbedaan kemampuan
melanjutkan sekolah antar kemampuan ekonomi
sangat tinggi serta keterbatasan fisik masih menjadi kendala.
e. Keterbatasan ketersediaan perumahan, air bersih
dan sanitasi layak
Kualitas perumahan menjadi salah satu kriteria
dalam menentukan kemiskinan. Masyarakat miskin umumnya terbatas dalam mengakses perumahan yang layak yang disebabkan oleh harga
rumah yang semakin meningkat seiring dengan
peningkatan jumlah penduduk serta penurunan
daya beli kelompok miskin dan rentan. Hal ini pun
mendorong kelompok tersebut untuk tinggal di
rumah tidak layak huni dengan beberapa kriteria
yang tidak terpenuhi, meliputi: (1) keselamatan
bangunan (jenis atap, lantai, dan dinding dari
rumah); (2) luas bangunan; dan (3) kesehatan
bangunan (pencahayaan, sirkulasi udara, sumber air minum dan sanitasi, dan sumber listrik.
Penyelenggaraan bantuan perumahan dilaksanakan oleh 2 (dua) kementerian, yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam
pelaksananannya, terdapat perbedaan definisi
sasaran penerima bantuan. Kementerian PUPR
memberikan batasan penerima bantuannya
menjadi kelompok Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR) yang merupakan kelompok pengeluaran 60% (enam puluh persen) terendah.
Sementara itu, Kementerian Sosial melalui skema
RS-RTLH berfokus pada bantuan stimulus perbaikan kualitas rumah bagi penduduk miskin
khususnya di wilayah perdesaan, perbatasan antar
negara, dan pulau-pulau kecil.
f. Keterbatasan akses terhadap sumber energi
Perluasan akses kepada masyarakat miskin dan
rentan dalam mengakses listrik sebagai sumber
energi dilakukan melalui pemberian subsidi listrik
sejak tahun 2006. Selanjutnya, agar pelaksanaan
menjadi lebih tepat sasaran pemberian subsidi
dilakukan hanya untuk kelompok 40% (empat
puluh persen) masyarakat pendapatan terbawah,
serta mencabut subsidi listrik dengan daya 900
volt ampere (VA) bagi kelompok rumah tangga
mampu. Kebijakan pencabutan subsidi listrik ini
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mengacu pada DTKS bahwa hanya 4,1 juta rumah
tangga dari 23 juta pelanggan daya 900 VA yang
layak mendapat subsidi listrik.
Pemberian subsidi LPG 3kg sebagai sumber
energi lainnya, diberikan subsidi oleh pemerintah
yang diharapkan dapat menyasar masyarakat
miskin, rentan, dan juga usaha kecil menengah.
Selanjutnya, agar pelaksanaan pemberian bantuan ini lebih tepat sasaran, secara bertahap
pola subsidi ini agar di transformasikan menjadi
bantuan sosial melalui skema nontunai terintegrasi
dengan program sembako.
g. Manajemen sumber daya manusia kesejahteraan
sosial non-ASN
Pada aspek sumber daya manusia kesejahteraan
sosial, terdapat beberapa permasalahan yang
terjadi yaitu terkait dengan jumlah SDM, penempatan, serta fasilitas pendukung.
Dari sisi jumlah, didapatkan data bahwa terdapat
satuan kerja yang jumlah tenaganya sangat terbatas. Bagi SDM kesejahteraan sosial nonpegawai (pendamping program dan relawan sosial),
terdapat berbagai jenis tenaga pendamping yang
direkrut berdasarkan program dengan beban
kerja dan insentif yang berbeda-beda, belum
terstandarkan mulai dari sistem rekrutmen, penempatan, kontrak kerja, beban kerja, pelaporan,
dan insentif.
Demikian juga dengan para relawan sosial,
meskipun bekerja karena panggilan jiwa sosial
namun belum terstandarkan dalam pelaporan
kegiatan, beban kerja, serta pemberian tali asih.
Sinergitas antara para pendamping program dan
relawan belum terbentuk, masing-masing berjalan
sendiri-sendiri, hanya sesekali bersinggungan
apabila ada kasus-kasus tertentu. Sehingga pada
dasarnya terdapat tantangan dalam manajemen
sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial yaitu pada aspek rekrutmen, penempatan,
kontrak kerja, beban kerja, pelaporan dan insentif.
Pembentukan forum terutama untuk pendamping
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progam dan relawan sosial diperlukan untuk sinergitas dalam pelaksanaan program di lapangan
seperti untuk membangun kerja sama dan jejaring
dengan pendamping lintas program di internal
Kementerian Sosial maupun lintas-kementerian/
lembaga, serta membangun relasi dengan stakeholder lain untuk mempermudah layanan yang
diberikan kepada kelompok rentan.
Tantangan yang perlu dilakukan pada tataran 1)
penataan regulasi serta peningkatan kompetensi
dan profesionalitas SDM kesejahteraan sosial
baik perjenjangan maupun sertifikasi profesi,
pelaksanaan rekrutmen dan bimbingan teknis
dengan pelaksanaan koordinasi pemberian sertifikasi, simplifikasi kelompok tenaga kesejahteraan sosial dapat dilakukan sesuai dengan
kualifikasi penguasaan materi teknis; dan 2)
penataan anggaran direkomendasikan khususnya
merujuk pada implementasi pemenuhan layanan
dasar bidang sosial yang dapat dilakukan dengan
konsolidasi intensif program pusat dan daerah.
Konsolidasi ini diperlukan sebagai langkah penguatan pemahaman dan komitmen kepala
daerah terhadap kewajiban dan kewenangan
pemerintah daerah atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Selain itu secara paralel sebagai respon pemberlakukan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
perlu segera dilakukan penataan anggaran layanan dasar khususnya bagi pemerintah daerah
dengan kemampuan fiskal terbatas agar tetap
dapat menyelenggarakan kewajiban pemenuhan
layanan dasar bagi warga negara penerima SPM
bidang sosial.
1.2.2.2. Memastikan Kesempatan yang Sama bagi
Penduduk Miskin dan Rentan dalam Peningkatan Sosial Ekonomi
Untuk mempersiapkan masyarakat menuju kelas
menengah yang tangguh, pemenuhan pelayanan

dan kebutuhan dasar perlu juga dilanjutkan dengan
memastikan bahwa setiap masyarakat mendapatkan
kesempatan yang sama untuk peningkatan sosial
ekonomi, baik melalui insentif modal usaha ataupun
pekerjaan yang stabil dan layak. Salah satu fokus
upaya pengurangan kemiskinan adalah melalui
program pengembangan kapasitas produksi dan
menciptakan pekerjaan yang produktif. Dalam
upaya tersebut, tantangan dan permasalahan yang
dihadapi antara lain:
a. Keterbatasan sumber daya finansial. Modal
utama untuk membangun penghidupan berkelanjutan adalah sumber daya finansial. Sejauh
ini, sumber daya finansial untuk pengembangan
ekonomi produktif di Indonesia, khususnya untuk kelompok miskin dan rentan diberikan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBe). Dalam
pelaksanaannya, KUBe seringkali dihadapkan
dalam beberapa tantangan, misalnya modal
usaha yang dimiliki oleh kelompok tidak mencukupi untuk dapat memproduksi produk yang
berdaya saing. Bentuk usaha yang dijalankan
juga merupakan usaha skala kecil dan seringkali berbentuk kegiatan subsisten yang membutuhkan waktu lama untuk mengambil manfaatnya, misalnya ternak dan pertanian. Masih
adanya pola pikir dari kelompok miskin dan
rentan yang cenderung work and get paid ini
membuat perlunya dilakukan asesmen untuk
identifikasi jenis usaha yang dapat dilakukan,
dengan juga merujuk pada faktor kewilayahan
(kota-desa). Identifikasi potensi dan komoditas
menurut wilayah penting dilakukan agar dapat
memaksimalkan potensi terdekat dari kelompok.
b. Keterbatasan kemampuan SDM pengelola.
Skema penguatan pengembangan ekonomi
produktif dari pemberian bantuan modal usaha,
pemberian kredit usaha hingga skala yang
lebih besar masih belum teridentifikasi secara
baik. Seringkali pola pemikiran dari penerima
bantuan modal usaha cenderung cepat puas
pada capaian usaha yang didapatkan, serta ada
ketakutan untuk mengajukan kredit usaha untuk

pengembangan usaha karena kekhawatiran tidak dapat mengembalikannya. Pembekalan pelatihan manajerial pengelolaan usaha dan manajemen keuangan diperlukan agar pelaksanaan
pemberdayaan ekonomi dapat lebih efektif. Balai
latihan kerja sebagai salah satu wadah untuk
mempersiapkan pekerja dari segi pengetahuan
dan keterampilan haruslah lebih fleksibel dan
menjawab tantangan kebutuhan pekerja pada
zaman sekarang dengan metode yang juga
memudahkan pengaksesan informasi sehingga
dapat menjangkau lebih banyak SDM.
c. Keterbatasan sumber pemasaran produk.
Masih parsialnya proses pemasaran dari usaha
skala mikro dan kecil karena belum adanya
skema linkage antara usaha dengan skala
usaha yang lebih besar. Skema pemberdayaan
dan pengembangan ekonomi produktif perlu
dimulai dengan pemberian edukasi dan penguatan kelompok dilanjutkan dengan pelatihan
pembuatan produk yang berkualitas baik sehingga dapat dipasarkan ke perusahaan atau
industri skala besar. Penguatan kelompok
terus dilakukan sampai dengan pemasaran dan
kelompok bisa secara langsung merasakan
manfaat dari proses pemberdayaan.
1.2.2.3. Memastikan Ketahanan Masyarakat Melalui Mitigasi Risiko serta Perlindungan
Sosial
Memastikan masyarakat miskin dan rentan mendapatkan perlindungan sosial menjadi hal yang
penting untuk menjamin ketahanannya dari goncangan ekonomi, sosial ataupun bencana alam serta
risiko yang selalu ada di setiap rentang usia, sehingga
tidak mudah jatuh atau terjebak dalam kemiskinan.
Dalam upaya tersebut, tantangan dan permasalahan
yang dihadapi antara lain:
a. Penanganan risiko sosial yang belum responsif.
Seiring berkembangnya teknologi dan perubahan
sosial ekonomi dan budaya, risiko yang dihadapi
oleh penduduk miskin, khususnya terkait risiko
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kesehatan, pendidikan, pekerjaaan, aksesibilitas,
keuangan, penelantaran, hingga diskriminasi
yang berpotensi untuk membuat penduduk jatuh
atau terperangkap dalam kondisi kemiskinan.
Pada penduduk usia balita terdapat risiko kurang
gizi, stunting, dan penelantaran. Di usia sekolah,
risiko yang dihadapi adalah putus sekolah, pekerja anak, penelantaran dan pernikahan dini.
Pada kelompok usia produktif, penyakit tidak
menular, kecelakaan kerja, pengangguran, kesulitan akses perbankan, dan diskriminasi gender. Sementara itu, pada usia lanjut, penyakit
menular-tidak menular, penurunan kesehatan,
diskriminasi di tempat kerja, tidak ada kepemilikan atas pensiun, dan penelantaran menjadi
risiko yang dihadapi.
Selain, risiko yang dihadapi per kelompok usia,
terdapat juga risiko disabilitas, bencana alam,
bencana nonalam, guncangan ekonomi dan
guncangan sosial yang dirasakan oleh setiap
kelompok usia. Namun, menghadapi risiko ini,
kelompok miskin dan rentan usia produktif memiliki kekosongan bantuan sosial dan dibutuhkan
perlindungan kecelakaan kerja, jaminan kematian akibat kecelakaan kerja, serta skema perlindungan sosial yang adaptif terhadap kondisi
darurat.
b. Keterbatasan
pendampingan
pelayanan.
Penguatan pendampingan dalam pelayanan bagi
penduduk miskin dan rentan perlu dilakukan
untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan standar. Penguatan peran pendampingan ini juga perlu diperkuat dengan
strukturisasi pendamping sosial di masyarakat
(contoh: pendamping PKH, TKSK, PSM, dan
penyuluh sosial) yang sejauh ini banyak tersebar
namun tugas yang dilaksanakan tumpang tindih.
Pemberian bimbingan teknis dan keterampilan
juga menjadi kunci peningkatan pelayanan bagi
pendamping sosial.
c. Diskriminasi sosial bagi kelompok PPKS. Kelompok PPKS seringkali dihadapkan dengan
diskriminasi sosial yang menyebabkan rendahnya
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akses terhadap berbagai pelayanan sosial. Selain
itu, program yang saat ini tersedia hanya untuk
membantu pemenuhan hak dasar, inklusivitas,
serta penguatan skema perlindungan sosial dan
seringkali bersifat parsial dan tidak berkelanjutan.
Skema pemberdayaan dan penguatan potensi
dari PPKS masih belum menjadi prioritas, kelompok tersebut diantaranya yaitu:
1) Penyandang Disabilitas
Data Survei Paruh Waktu Antar Sensus
(SUPAS) 2015 menyebutkan jumlah penyandang disabilitas mencapai 8,56 persen
dari total jumlah penduduk atau sekitar
21,84 juta penduduk. Menghadapi kondisi
ini, pembangunan yang ada tengah menuju
pembangunan inklusif disabilitas melalui
penguatan para pemangku kepentingan,
baik dari segi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pemberdayaan, dan keadilan. Pembanguan kesejahteraan disabilitas juga
seharusnya diarahkan untuk tidak hanya
ditujukan kepada kelompok disabilitas miskin
dan rentan, melainkan untuk keseluruhan
kelompok agar tercipta pembangunan yang
inklusif.
2) Lansia
Lansia merupakan salah satu kelompok
yang rentan untuk berada dalam kondisi
kemiskinan. Pada tahun 2019, sekitar
43,84% (empat puluh tiga koma delapan
puluh empat persen) penduduk lansia yang
pengeluarannya dibawah 40% (empat puluh
persen) (BPS, 2019). Setelah tahun 2020,
proporsi penduduk muda dan lansia akan
mengalami konvergensi, dengan proporsi
penduduk usia 0-14 tahun akan menurun
dan diikuti peningkatan proporsi usia 65
tahun keatas. Implikasi dari kondisi ini adalah
semakin krusialnya strategi pemberdayaan
lansia, serta pelayanan lanjut usia agar lansia
dapat menjadi lansia yang potensial dengan
kondisi kesehatan yang baik, berbadan sehat,
aktif, dan produktif. Pengembangan layanan

dan perawatan jangka panjang bagi lansia
yang tidak potensial dan membutuhkan
bantuan dalam aktifitas hariannya juga harus
dikembangkan.
3) Korban Bencana
Kejadian bencana dapat meningkatkan risiko seseorang jatuh ke dalam jurang kemiskinan, baik karena kehilangan aset dan
pendapatan atau hilang/berkurangnya produktifitas (misalnya karena kecelakaan ketika bencana). Kematian pascabencana, terutama pada tulang punggung keluarga, juga
dapat membawa keluarga tersebut masuk
dalam kelompok miskin. Kejadian bencana
yang masif di suatu daerah dapat meningkatkan jumlah keluarga miskin di daerah
tersebut secara tiba-tiba. Terkait kebencanaan, dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah: 1) penurunan persediaan modal
fisik akibat kerusakan infrastruktur dan
perumahan; 2) penurunan aktivitas ekonomi
dan perdagangan; 3) peningkatan jumlah
pengangguran; 4) hilangnya dokumen kependudukan; 5) hilangnya aset; dan 6) hilangnya mata pencaharian. Sementara itu, pada
tataran pemerintahan daerah provinsi ataupun daerah kabupaten/kota terdampak,
dampak bencana adalah penurunan PDB.

1.2.2.4. Kerangka Kelembagaan dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Sebagai kondisi dasar pembangunan kesejahteraan
sosial, diperlukan kerangka kelembagaan dan pembagian kewenangan yang jelas baik pada tataran
Pusat dan Daerah sehinga pelaksanaan dapat berjalan efektif dan efisien. Pemerintah Daerah diberikan
kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat daerahnya yang diatur
melalui regulasi, karena dianggap lebih memahami
permasalahan di daerah sehingga kebijakan yang
dibuat diharapkan dapat lebih tepat sasaran karena
tidak semua daerah dapat menggunakan satu metode penyelesain masalah sosial.
Dalam pembagian kewenangan pemerintahan, bidang sosial menjadi salah satu urusan wajib yang
menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada SPM Bidang Sosial memiliki peran penting untuk mendorong pelaksanaan program kesejahteraan sosial yang terstandarisasi di berbagai tingkat dan lokasi. Koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan dan
pembangunan kesejahteraan sosial di daerah seringkali menemui tantangan seperti sifat organisasi
yang cenderung eksklusif, ego sektoral instansi
yang menyulitkan koordinasi, serta keterbatasan
anggaran. Permasalahan lainnya adalah lemahnya
kelembagaan layanan dan rujukan terpadu di tingkat
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kabupaten/kota/kecamatan/desa yang berfungsi
untuk memberikan pelayanan dan pendataan
penduduk.
Dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, akurasi, dan validitas
data sasaran peserta atau penerima manfaat program menjadi faktor yang sangat penting dalam
upaya meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Sejak lebih dari satu dekade
lalu, pemerintah telah merintis upaya pembangunan
sebuah pusat data untuk sasaran program penanggulangan kemiskinan. Saat ini pemerintah
Indonesia telah memiliki DTKS. Basis data ini
memuat data detail rumah tangga miskin dan
kurang mampu di Indonesia yang mencakup data
karakteristik demografi, ekonomi, dan sosial.
Mengingat kondisi sosial ekonomi yang bersifat
dinamis, Kementerian Sosial berupaya untuk terus
meningkatkan akurasi dan validitas DTKS dengan
mengembangkan mekanisme pemutakhiran data
yang bersifat lebih dinamis dibandingkan dengan
metode pemutakhiran data sebelumnya. Agar pelaksanaan pemutakhiran data dapat dilakukan secara dinamis, transparan dan akuntabel, Kementerian Sosial mengembangkan SIKS-NG yang dapat diakses oleh seluruh pemerintah daerah dan
kementerian/lembaga terkait.
Penanganan permasalahan sosial tidak boleh hanya terfokus pada substansi kemiskinan, tapi juga
harus bergeser pada upaya membangun ketahanan keluarga dan penghidupan yang berkelanjutan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan dan pelayanan sosial program perlindungan sosial masih berbentuk pelayanan sosial
yang bersifat sektoral, dengan jangkauan yang
masih terbatas dan hanya merespon permasalahan aktual secara reaktif. Untuk memfasilitasi dan
menjangkau masyarakat dan merujuknya kepada
layanan dasar, pengembangan layanan rujukan terpadu perlu dibangun hingga tataran kecamatan atau
desa.
Layanan yang diberikan juga harus dapat merespon
kebutuhkan masyarakat secara tepat, cepat, efek-
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tif dan efisien, serta terintegrasi. Oleh sebab itu,
penyelenggaraan dan pelayananan sosial oleh pekerja sosial dan lembaga kesejahteraan sosial yang
dimiliki oleh pemerintah daerah perlu distandarkan
melalui sertifikasi dan akreditasi.
1.2.2.5. Penataan regulasi dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan
Masih terdapat regulasi terkait penyelenggaraan
kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang belum harmonis satu sama lain seperti
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019
tentang Pekerja Sosial.
Kementerian Sosial belum maksimal melakukan
evaluasi, pengkajian, penelitian terkait regulasi
dan pilihan kebijakan untuk memastikan regulasi
yang tepat, fleksibel, namun akuntabel. Juga masih
ada beberapa regulasi yang belum disusun seperti
terkait perlindungan sosial yang komprehensif dan
adaptif.
Kementerian Sosial perlu melaksanakan kebijakan
simplifikasi dan/atau omnibus law melalui penyederhanaan atau pencabutan, perevisian atau penggabungan beberapa regulasi yang substansinya hampir sama satu dengan lainnya, masih tumpang tindih,
atau bertentangan.
1.2.2.6. Pembiayaan dalam Rangka Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan penanggulangan kemiskinan
Pembangunan kesejahteraan sosial membutuhkan
anggaran yang besar. Saat ini sebagian besar sumber
pembiayaan dan penanggung jawab program perlindungan sosial berasal dari Pemerintah Pusat
melalui APBN. Pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota juga memiliki peran, namun alokasi pembiayaan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

untuk program perlindungan sosial masih belum
maksimal. Saat ini terdapat perbedaan mendasar
dalam pembiayaan program perlindungan sosial,
pada sektor jaminan sosial pembiayaan salah
satunya ditopang oleh partisipasi iuran dari pekerja
maupun perusahaan yang mempekerjakan. Untuk
sektor informal dan kelompok rentan atau miskin
(vulnerable groups), dibayarkan oleh pemerintah
melalui APBN maupun APBD meskipun cakupannya
masih sangat kecil. Sementara itu, pembiayaan
sektor bantuan sosial seperti bantuan tunai bersyarat, bantuan siswa miskin atau PIP, bantuan
untuk lansia, bantuan penyandang disabilitas, dan
lainnya saat ini sepenuhnya tergantung dari alokasi
pembiayaan melalui APBN maupun APBD.
Untuk pelaksanaan pengawasan juga diperlukan
biaya yang cukup besar karena pengawasan ke
depan akan dikembangkan pada aspek kinerja,
pelayanan publik, SDM, dan tata kelola aset. Sementara pengawasan yang dilaksanakan selama
ini masih fokus pada aspek keuangan. Diperlukan
terobosan pendanaan baru seperti misalnya pendanaan dari lembaga berbasis keagamaan (seperti Bazis dan Gereja), hibah luar negeri, program
pendanaan perusahaan melalui CSR dari perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)
dari Perseroan Terbatas, Program Kemitraan Bina
Lingkungan (PKBL) dari BUMN, filantropi, maupun
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Mekanisme
dan sumber pembiayaan ini merupakan kunci penyusunan kebijakan pemerintah karena memiliki
pengaruh signifikan terhadap desain serta keberlanjutan program perlindungan sosial di masa kini
dan mendatang
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial
Tahun 2020-2024 telah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai
tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku
kepentingan bidang sosial di pusat dan daerah, partisipasi seluruh jajaran Kementerian Sosial, serta
dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan kesejahteraan sosial. Dengan
demikian, Renstra Kementerian Sosial telah meng-

akomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kementerian, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.
Renstra ini akan menjabarkan visi Kementerian
Sosial beserta rencana sasaran nasional dalam
rangka mencapai sasaran program presiden. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara
jelas keterkaitan antara sasaran Kementerian Sosial, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian
IKSS, IKP dan IKK, serta memantapkan penerapan
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil
(outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan
transparansi dalam pemanfaatan APBN.
Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah
pembangunan kesejahteraan sosial yang hendak
dicapai pada periode tahun 2020-2024. Renstra
merupakan dasar dan acuan bagi unit eselon I, unit
eselon II, dan UPT di lingkungan Kementerian Sosial,
serta Perangkat Daerah di daerah provinsi dan
daerah kabupaten/kota dalam menyusun (1) Renstra;
(2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Rencana/
Program Pembangunan lintas sektoral bidang sosial;
(4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian
kegiatan Pembangunan lingkup bidang sosial; (5)
Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Selain yang diuraikan di atas, Renstra Kementerian
Sosial ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya para
pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak
pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang sosial, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan
terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil
pembangunan kesejahteraan sosial selama 5 (lima)
tahun mendatang.
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VISI, MISI, TUJUAN DAN
SASARAN STRATEGIS

S

ecara filosofis, tugas dan fungsi Kementerian
Sosial berfokus pada upaya mendorong
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar mereka dapat berdaya dan berfungsi sosial, mampu mengatasi permasalahan
sosial yang mereka alami, serta berperan aktif dalam
aktivitas sosial dan ekonomi. Menyelenggarakan
urusan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan
fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan inklusifitas merupakan tugas Kementerian Sosial
sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor
46 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian
Sosial sebagai berikut:
2.1. Visi Kementerian Sosial
Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah
mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada
bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 5
(lima) tahun kedepan yaitu: :
‘‘Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan
inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan
Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”

Visi ini mempunyai makna, bahwa Kementerian
Sosial berkomitmen secara adil, profesional, inovatif,
dan berintegrasi dalam menjalankan pembangunan
nasional sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil
Presiden. Kemajuan dan kedaulatan bangsa tercermin dalam kemampuan bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan
bangsa lain yang mengandalkan kemampuan dan
kekuatan sendiri. Bangsa yang mandiri adalah
bangsa yang memiliki dan mampu menyediakan
SDM yang berkualitan serta mampu bersaing dalam
menghadapi tuntutan dan kemajuan pembangunan
dalam kerangka kesejahteraan sosial penduduk;
kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan; kemampuan untuk melindungi setiap warga
negara dari ketidakberdayaan dan ketahanan sosial;
serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan
pendapatannya.
Pengembangan nilai-nilai budaya dan sosial merupakan modal sosial bagi bangsa Indonesia yang
tercermin dalam setiap kehidupan masyarakat.
Gotong-royong merupakan salah satu ciri dan kepribadian bangsa yang melekat dalam sistem sosial
masyarakat yang mencakup; keluarga, lembaga
sosial masyarakat, dan pranata sosial.
Melalui Visi Kementerian Sosial tersebut diharapkan
menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan
sosial serta tidak melupakan aspek ekonomi dalam
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kerangka pembangunan bangsa. Visi ini diharapkan
dapat membangun manusia Indonesia menjadi
masyarakat yang mandiri, berfungsi, dan terinklusi
dalam rencana pembangunan. Tidak hanya itu,
melalui Visi Kementerian Sosial Tahun 2020-2024
diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan,
meningkatkan kemandirian dan keberfungsian
sosial, serta peningkatan pendapatan penduduk
miskin dan rentan.

Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke
dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang terdiri
dari:
1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

2.2. Misi Kementerian Sosial
Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan
Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9
(sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian
Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi
nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan).
Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh
Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:
1. misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia
Indonesia
2. misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan
berkeadilan
3. misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang
bersih, efektif, dan terpercaya
4. misi nomor 9 : sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

38

5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung
pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan
ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Dari tujuh agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan
nomor 2, 3, 4, 6, dan 7.
2.3. Tujuan Strategis Kementerian Sosial
Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis
adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran
terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya
visi pembangunan nasional. Tujuan strategis
Kementerian Sosial tahun 2020-2024 tercantum
dalam table berikut:

Tabel 1. Tujuan Strategis Kementerian Sosial 2020-2024
Kode

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

T1

Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial
Penduduk Miskin dan Rentan

Indeks Kesejahteraan Sosial

T2

Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh
pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial
yang profesional

1) Indeks Partisipasi Sosial
2) Persentase (%) SDM Kesos yang
tersertifikasi (ASN dan non-ASN)
3) Persentase (%) Lembaga di Bidang
Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
4) Persentase (%) Daerah yang
menyelenggarakan layanan terpadu
penanggulangan kemiskinan
5) Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial
dalam penyelenggaraa program penanggulangan kemiskinan

T3

Mewujudkan penguatan tata kelola serta
meningkatkan efektivitas birokrasi dan
pelibatan publik

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis
yang akan dicapai dalam periode tahun 2020-2024
adalah sebagai berikut:
1. Tujuan strategis 1 (T1): Meningkatkan Taraf
Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan
Rentan
Target Sasaran pada Tujuan Strategis 1 mencangkup
penduduk miskin dan rentan. Penduduk miskin yang
dimaksud adalah 40% (empat puluh persen) penduduk dengan status sosial ekonomi terendah yang
ada di dalam DTKS. Penduduk rentan mempunyai
dua definisi yaitu rentan miskin (hampir miskin) dan/
atau ketidakmampuan (vulnerable) seperti PPKS.
Dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 52
Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud penduduk rentan adalah penduduk yang tidak atau kurang
mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau
nonfisiknya. Pasal 5 disebutkan Penduduk rentan
memilki hak untuk memperoleh bantuan khusus atas
biaya negara. Penduduk rentan yang dimaksud adalah
penduduk rentan kesejahteraan sosial, yaitu para
PPKS.

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Fokus Peningkatan taraf kesejahteraan penduduk
miskin dan rentan dalam lima tahun ke depan diarahkan pada pemberian bantuan sosial terintegrasi
berdasarkan siklus hidup serta diperkuat dengan
peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi
produktif. Upaya pengembangan kehidupan yang
berkelanjutan bagi masyarakat miskin ini perlu dukungan berbagai pihak (pemerintah, individu, swasta,
non-governmental organization/NGO, maupun lembaga donor). Usaha ekonomi produktif tersebut diprioritaskan pada sektor-sektor paling potensial untuk
penguatan dan pengembangan implementasi strategi
penghidupan berkelanjutan dalam percepatan peningkatan pendapatan penduduk miskin.
Kebijakan kesejahteraan sosial untuk target sasaran
untuk PPKS lainnya seperti anak, penyandang disabilitas, tuna sosial, Korban NAPZA dan HIV, KAT,
serta Lansia difokuskan kepada pencegahan dan
pengurangan risiko dan kerentanan yang dihadapi
oleh individu, rumah tangga, serta komunitas melalui
perlindungan sosial maupun rehabilitasi sosial. Adanya
risiko dan kerentanan merupakan hal yang pasti dalam
setiap fase hidup, serta memiliki karakteristik yang
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berbeda-beda pada setiap fase hidup yang dilalui.
Berdasarkan hal tersebut, pendekatan siklus hidup
dapat menjadi sebuah cara untuk mengidentifikasi
tantangan dan kerentanan secara sistematis dari
setiap tahapan hidup bagi penduduk yang rentan.
Setiap fase hidup dari seorang penduduk dapat
memiliki bentuk risiko dan kerentanannya sendiri.
Sebagai gambaran, bayi dan balita (0 s.d. 5 tahun)
dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa
kekurangan nutrisi dan masalah pertumbuhan, kehilangan orang tua atau ketelantaran, serta kesulitan
akses untuk imunisasi. Anak usia sekolah (6 s.d. 18
tahun) dapat menghadapi risiko dan kerentanan
berupa kesulitan akses untuk bersekolah, putus sekolah, kehilangan orang tua atau ketelantaran, dipekerjakan di bawah umur, terinfeksi penyakit, hingga
terlibat pernikahan atau kehamilan dini. Penduduk
usia praproduktif (19 s.d. 24 tahun) dan usia produktif
(25 s.d. 60 tahun) dapat menghadapi risiko dan
kerentanan berupa kehilangan pendapatan, terinfeksi
penyakit, mengalami kecelakaan kerja, mengalami
diskriminasi, kehilangan anggota keluarga, serta
risiko dan kerentanan lainnya. Penduduk berusia
lanjut (60 tahun ke atas) dapat menghadapi risiko
dan kerentanan berupa ketiadaan penghasilan,
memburuknya kondisi kesehatan, hingga diskriminasi.
Penerapan pendekatan siklus hidup terhadap kebijakan kesejahteraan sosial ini diharapkan dapat
meningkatkan efektivitas dan keberhasilan dari
program.
2. Tujuan Strategis 2 (T2): Meningkatkan layanan
yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara
kesejahteraan sosial yang professional
Peningkatan layanan publik bidang sosial dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi warga
negara dalam mengakses dan mendapatkan layanan terbaik dalam bidang sosial. Kementerian Sosial
berkomitmen dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk
meningkatkan pelayanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional. Terdapat 2 (dua) sasaran yang menjadi
fokus Kementerian Sosial yaitu meningkatkan kualitas pemberi layanan dan meningkatkan kualitas
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data terpadu.
Peningkatan kualitas pemberi layanan dilakukan
dengan dukungan SDM kesejahteraan sosial, LKS
yang terakreditasi, serta dukungan dari kementerian/
lembaga/daerah yang menyelenggarakan layanan
rujukan terpadu dalam bidang penanggulangan
kemiskinan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas data dilakukan dengan mendorong stakeholders
lain dalam memanfaatkan data terpadu dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.
3. Tujuan Strategis 3 (T3): Mewujudkan penguatan
tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik
Konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan
untuk mewujudkan birokrasi Kementerian Sosial
yang menjadi teladan dalam memberikan layanan
prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif
dan efisien, Zona Integritas untuk birokrasi yang
bersih dan akuntabel, peningkatan nilai maturitas
Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP), WBK,
dan transparansi dengan melibatkan publik dalam
seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data,
riset, dan bukti lapangan.
Selain itu peningkatan akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan kinerja kementerian yang ditujukan
untuk menjaga agar, (i) mutu laporan keuangan
Kementerian Sosial tetap memperoleh opini hasil
audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,
(ii) tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan
kinerja kementerian dalam kategori B (baik), yaitu
dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas
perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan
anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerja
sama lintas sektor di tingkat nasional, dan (iii) indeks
kepuasan pemangku kepentingan Kementerian
Sosial dalam kategori baik, yaitu melalui peningkatan
pelibatan publik dalam tata kelola kesejahteraan
sosial.
Partisipasi pemerintah daerah dalam pendidikan
akan dicapai melalui penerapan SPM yang ditujukan

agar penyediaan sumber daya dalam penanganan
masalah sosial menjadi lebih fokus dan bermutu.
Diharapkan semakin banyak daerah yang telah
memenuhi SPM sosial sehingga penyediaan sumber
daya oleh daerah semakin berorientasi pada mutu
layanan sosial. Oleh karena itu Kementerian Sosial
perlu membantu penguatan kapasitas tata kelola
pada birokrasi pendidikan di daerah. Penerapan
penyediaan anggaran sosial melalui APBN yang
setiap tahunnya semakin meningkat melalui mekanisme program-program kesejahteraan sosial
seperti PKH, Bantuan Pangan, anggaran pengembangan sarana prasarana melalui dana alokasi khusus akan diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan
khususnya penyandang disabilitas, anak, dan lansia.
2.4. Sasaran Strategis Kementerian Sosial
Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan
strategis pembangunan kesejahteraan sosial,
diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang
menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada
tahun 2024. Selanjutnya, ditetapkan Indikator
Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk mengukur
apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi
tujuan strategis yang akan dicapai pada masa depan
(tahun 2024).
Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian
masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1): Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk
Miskin dan Rentan, ditandai dengan tercapainya
sasaran strategis sebagai berikut:
Tabel 2. Rincian Sasaran Strategis
Kementerian Sosial
Kode

Sasaran Strategis (SS)

SS1 Meningkatnya

kemandirian sosial
ekonomi penduduk
miskin dan rentan

Indikator Kinerja
Sasaran Strategis (IKSS)
Indeks Kesejahteraan Sosial

SS1 merupakan satu-satunya sasaran dalam
mewujudkan T1 yang memfokuskan pada peningkatan kemampuan penduduk miskin dan
rentan dalam menghadapi permasalahan kesejahteraan sosial. Terwujudnya T1 dapat dilihat
dari tercapainya SS1. Pencapaian SS1 ini diukur
dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T1.
Disamping itu, SS1 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T1 untuk mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan masyarakat serta pencapaian agenda prioritas pembangunan manusia yang diamanatkan dalam
RPJMN 2020-2024.
Secara definisi, indeks kesejahteraan sosial merupakan indeks komposit pengukuran penyelengaraan pelayanan kesejahteraan sosial untuk
setiap provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Terdapat beberapa indikator yang akan diukur untuk
mengetahui kondisi indeks kesejahteraan sosial
ini, yaitu indeks keberfungsian sosial, dan indeks
perlindungan sosial.
2. Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2): Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku
penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional, ditandai dengan tercapainya sasaran
strategis pada tabel 3.
SS2 merupakan sasaran yang berorientasi
pada peningkatan layanan melalui peningkatan
kualitas pemberi layanan dan kualitas data. SS2
merupakan sasaran yang memfokuskan pada
partisipasi para pemangku kepentingan yang
terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial serta pemanfaatan data kesejahteraan
sosial dalam program penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan. Terwujudnya T2 dapat
dilihat dari tercapainya dua sasaran strategis
yaitu SS2 dan SS3. Pencapaian masing-masing
sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian
indikator sasaran strategisnya, yang merupakan
tolok ukur keberhasilan T2. Disamping itu, SS2
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Tabel 3. Rincian Sasaran Strategis 2 dan 3 Kementerian Sosial
Kode

Sasaran Strategis (SS)

SS2

Meningkatnya kualitas pemberi layanan
kesejahteraan sosial

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
Indeks Partisipasi Sosial
Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang
tersertifikasi (ASN dan non-ASN)
Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan
layanan terpadu penanggulangan Kemiskinan

SS3

Meningkatnya kualitas data terpadu
kesejahteraan sosial

dan SS3 juga mendukung pencapaian sasaran
pembangunan nasional, khususnya sasaran
pokok pembangunan manusia.
Selain peningkatan pelayanan kesejahteraan sosialnya, T2 juga dapat terwujud dengan SS3
dengan peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial. Data kesejahteraan sosial yang
lengkap, akurat dan tepat waktu serta terciptanya
sistem layanan informasi yang handal digunakan
sebagai target dalam pemberian berbagai bantuan sosial. SS3 dapat terwujud apabila data DTKS
sinkron dengan data administrasi kependudukan
(Adminduk), daerah yang melakukan pemutakhiran DTKS, dan penduduk yang masuk dalam
DTKS.
3. Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3): Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan
efektivitas birokrasi dan pelibatan publik,
ditandai dengan tercapainya sasaran strategis
sebagai berikuti :

Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data
terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan Kemiskinan

Pelaksanaan SS4 merupakan sasaran terkait kualitas tata kelola pemerintahan yang baik yang berorientasi pada pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan
efektivitas tata kelola (akuntabilitas kinerja, opini
laporan keuangan, manajemen risiko, zona integritas,
maturitas unit kerja pengadaaan barang atau jasa,
dll), kualitas pelayanan publik (implementasi open
government di Kementerian Sosial dan pelibatan
publik dalam tata kelola kesejahteraan sosial), dan
kualitas manajemen ASN.
Terwujudnya T3 dapat dilihat dari tercapainya SS4.
Pencapaian sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T3. Selanjutnya SS4
mendukung pencapaian sasaran pengarusutamaan
tata kelola pemerintahan yang baik yaitu: (i)
terwujudnya ASN yang profesional, (ii) terwujudnya
tata kelola instansi pemerintah yang efektif dan
efisien, (iii) terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, dan (iv) terwujudnya pelayanan publik
yang berkualitas, aksesibel, dan responsif.

Tabel 4. Rincian Sasaran Strategis 4 Kementerian Sosial
Kode
SS4
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Sasaran Strategis (SS)

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial
yang transparan dan akuntabel dengan
melibatkan publik

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Dukungan SS4 berdampak pada meningkatnya
mutu birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang
baik dalam mendukung peningkatan daya saing
dan kinerja pembangunan nasional di berbagai
bidang yang ditandai dengan, (i) meningkatnya

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
akuntabel; (ii) terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien; dan (iii) meningkatnya mutu pelayanan publik.

Gambar 9. Pohon Kinerja Kementerian Sosial 2020-2024
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Gambar 10. Pohon Kinerja Kementerian Sosial 2020-2024
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Gambar 11. Pohon Kinerja Kementerian Sosial 2020-2024
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Gambar 12. Pohon Kinerja Kementerian Sosial 2020-2024
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2.5. Nilai-Nilai Kementerian Sosial
Nilai-nilai Kementerian Sosial berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2020 tentang
Nilai-Nilai Kementerian Sosial, sebagai berikut:
a. Humanis, yaitu seluruh ASN dan tenaga lainnya
yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial
selalu menggunakan pendekatan humanis dalam bekerja.
b. Adaptif, yaitu seluruh ASN dan tenaga lainnya
yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial
dalam penggunaan program kerja dirancang
agar mudah beradaptasi di segala kondisi.
c. Dedikatif, yaitu seluruh ASN dan tenaga lainnya
yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial

selalu senantiasa bekerja penuh dedikatif tidak
sekedar bisnis seperti biasa.
d. Inklusif, yaitu seluruh ASN dan tenaga lainnya
yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial
selalu bekerja dalam konsep melibatkan semua
pemangku kepentingan.
e. Responsif, yaitu seluruh ASN dan tenaga lainnya
yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial
dalam melaksanakan program harus memiliki
keterdesakan/sense of urgency yang tinggi serta
berupa untuk bisa responsif.
Nilai-nilai Kementerian Sosial tersebut kemudian
disosialisasikan dengan mempergunakan tagline
“#KEMENSOS Hadir”

47

3.1.
Arah Kebijakan Nasional
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Arah Kebijakan Kelembagaan Kementerian Sosial 2020-2024
3.4.2.
Penataan kelembagaan kesejahteraan sosial
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ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

A

rah kebijakan dan strategi disusun sebagai
pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-2024,
serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis
Kementerian Sosial pada periode itu. Arah kebijakan
dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN
2020-2024, merupakan acuan dalam menyusun
kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial dan
penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, arah
kebijakan dan strategi yang dituangkan ke dalam
Renstra Kementerian Sosial 2020-2024 dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Pertama adalah arah kebijakan
dan strategi nasional yang merupakan penugasan
RPJMN 2020-2024, dan kedua adalah arah kebijakan
dan strategi Kementerian Sosial.

Selanjutnya, untuk mewujudkan efektivitas operasionalisasi pelaksanaan arah kebijakan dan strategi
Kementerian Sosial, sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil yang
ada, perlu disusun kerangka kelembagaan. Kerangka
kelembagaan merupakan perangkat Kementerian
yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan,
dan pengelolaan ASN. Penjabaran lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi nasional, arah
kebijakan dan strategi Kementerian Sosial, kerangka
regulasi serta kerangka kelembagaan untuk mencapai sasaran strategis, tujuan, misi, dan visi periode
2020-2024 disajikan dalam penjelasan sebagai
berikut.

Dalam rangka mempertajam arah kebijakan dan
strategi Kementerian Sosial memerlukan regulasi
yang efektif dan aplikatif untuk mencapai sasaran
strategis tersebut, yang pada akhirnya mencapai
sasaran nasional. Arah regulasi dan/atau kebutuhan
regulasi berupa Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan
Presiden, Rancangan Peraturan Menteri Sosial dituangkan dalam kerangka regulasi Kementerian
Sosial 2020-2024.

Uraian mengenai arah kebijakan dan strategi
nasional dalam Renstra ini merupakan penugasan
kepada Kementerian Sosial sesuai dengan amanat
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan tugas dan
fungsinya. Kementerian Sosial bertanggung jawab
dalam mencapai sasaran-sasaran nasional sesuai
dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian
prioritas Presiden, selain bertanggung jawab dalam

3.1. Arah Kebijakan Nasional
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mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
Kementerian Sosial.
RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat
penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi
pencapaian target pembangunan dalam RPJPN,
dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negaranegara berpenghasilan menengah atas (uppermiddle income country/MIC) yang memiliki kondisi
infrastruktur, kualitas SDM, layanan publik, serta
kesejahteraan rakyat yang lebih baik
Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah
mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri,
maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai
wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas
dan berdaya saing.
Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun
2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 20052025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana
pembangunan nasional periode terakhir.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam
7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya
terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan
Proyek Prioritas.
Dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN IV
2020-2024 yang terkait dengan Kementerian Sosial, yaitu agenda ke dua Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan; agenda ketiga Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing; agenda keempat Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan; serta agenda ketujuh
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 2024 telah
ditetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang
akan menjadi katalis pembangunan nasional yang
berkeadilan dan adaptif. Keenam mainstreaming
ini memiliki peran yang vital dalam pembangunan
nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian
lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain
mempercepat dalam mencapai target dari fokus
pembangunan, mainstreaming juga bertujuan untuk
memberikan akses pembangunan yang merata dan
adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan

Gambar 13. Empat Pilar Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas
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juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan.
Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai
tujuan global. Keenam pengarusutamaan dalam
RPJMN terdiri dari: 1) Pengarusutamaan gender (PUG)
yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan
perspektif gender di dalam pembangunan, 2) Tata
kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan
akuntabel dalam mendukung peningkatan kinerja
seluruh dimensi pembangunan, 3) Pembangunan
yang berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan
kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga
kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan
pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata
kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas
kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya,
4) Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan
Perubahan Iklim yang menitikberatkan pada upaya
penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan

rendah karbon, 5) Pengarusutamaan modal sosial
budaya sebagai strategi internalisasikan nilai dan
pendayagunaan kekayaan budaya sebagai kekuatan
penggerak dan modal dasar pembangunan, 6)
Transformasi digital; Perkembangan pesat teknologi
khususnya teknologi digital telah mempengaruhi
berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk
menyelaraskannya dengan pembangunan nasional.
Kementerian Sosial mendukung pengarusutamaan
RPJMN dengan indikator yang disesuaikan dengan
tugas dan fungsi.
Dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek
Prioritas Strategis (Major Project). Proyek ini disusun untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan
masyarakat.
Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki
nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai
sasaran prioritas pembangunan. Pada RPJMN
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2020-2024 direncanakan 41 (empat puluh satu)
major project yang dirinci hingga proyek dengan
target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas.
Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, major project melibatkan kementerian/lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, BUMN serta masyarakat/badan
usaha. Major project ini menjadi acuan penekanan
kebijakan dan pendanaan dalam RPJM, RKP. dan
APBN tahunannya.

dilakukan Kementerian Sosial dalam kurun waktu 5
(lima) tahun ke depan sebagai berikut:
Permasalahan mendasar dalam pembangunan kesejahteraan sosial yaitu terkait dengan peningkatan
kemampuan dasar penduduk dalam memenuhi
kebutuhan dasar. Dalam upaya pemerataan dan
keterjangkauan pelayanan kesejahteraan sosial
yang efisien dan bermutu masih belum optimal.
Dalam pelayanan dan perlindungan sosial di daerah
terpencil dan tertinggal, daerah perbatasan masih
perlu ditingkatkan. Permasalahan yang terjadi disebabkan karena jumlah, kualitas, dan pemerataan
SDM kesejahteraan sosial yang masih belum
memadai. Adapun tantangan utama pembangunan
kesejahteraan sosial dalam 5 (lima) tahun ke depan
ialah, (i) peningkatan kualitas sumberdaya manusia
dan pengurangan kesenjangan antarwilayah; serta
(ii) pembangunan tata kelola untuk menciptakan
birokrasi yang efektif

Pelaksanaan major project akan dilakukan dengan
mengintegrasikan antarsumber pendanaan melalui
belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti subsidi, transfer ke daerah, daerah,
masyarakat, BUMN serta sumber pendanaan lainnya. Selain itu juga diupayakan langkah-langkah
mendorong inovasi skema pendanaan (creative
financing) antara lain seperti KPBU, Blended Finance,
Green Finance serta Output Based Transfer/Hibah
ke daerah. Terdapat beberapa major project yang

Tabel 5. Major Project terkait Kementerian Sosial
No.

Major Project

1

Wilayah adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat Domberay

Manfaat
•

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi,
pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan
masyarakat pada 10 (sepuluh) kabupaten
di Wilayah Adat Laa Pago dan 11 (sebelas)
kabupaten di Wilayah Adat Domberay

•

Meningkatnya aksesibilitas transportasi dan
distribusi komoditas unggulan

2

Pemulihan Pasca Bencana (Kota Palu dan
Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya,
serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)

•

Meningkatnya infrastruktur berketahanan
bencana dan pelayanan dasar di Kota Palu dan
Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta
Kawasan Pesisir Selat Sunda

3

Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial Menyeluruh

•

Meningkatkan ketepatan sasaran dan
efektifitas program bantuan sosial nontunai

•

Mendorong cakupan layanan keuangan formal
terutama masyarakat miskin dan rentan

•

Menurunkan angka kematian ibu hingga 183
per 100.000 kelahiran hidup

•

Menurunnya prevalensi stunting hingga 19%
(sembilan belas persen)

4
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Percepatan Penurunan Kematian Ibu
dan Stunting

Cakupan program di daerah terpencil, daerah perbatasan, serta daerah pengembangan masih perlu
ditingkatkan. Keterbatasan pelayanan yang diberikan di wilayah tersebut antara lain disebabkan
jumlah dan kualitas SDM kesejahteraan sosial yang
terbatas. Berdasarkan hal tersebut diatas tantangan
utama pembangunan kesejahteraan sosial pada
lima tahun ke depan yaitu:
1. taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan
rentan yang masih rendah.
2. kualitas layanan yang belum berkualitas oleh
pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial.
3. tata kelola serta birokrasi yang belum efektif.
Dengan mempertimbangkan tantangan tersebut,

serta kondisi lingkungan strategis yang dihadapi,
pembangunan nasional 2020-2024 yang terkait
dengan tugas dan fungsi Kementerian Sosial diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran pokok/
utama pembangunan dalam (i) mengembangkan
wilayah untuk mengurangi kesenjangan; (ii) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya
saing; (iii) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (iv) memperkuat infrastruktur untuk
mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar; (v) membangun lingkungan hidup,
meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan
iklim; (vi) memperkuat stabilitas polhukhankam
dan transformasi pelayanan publik. Rincian seperti
gambar dibawah ini:

Tabel 6. Sasaran Pokok Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
No.
1.
2.
3.
4.

Sasaran Pokok
Penurunan angka kemiskinan desa (%)
Daerah tertinggal yang terentaskan termasuk daerah tertinggal dengan
karakteristik wilayah tertentu (kabupaten)
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (persentase)
Persentase capaian penerapan SPM di daerah

Sasaran 2024
9.9%
37 (terentaskan 25
24%
100%

Sumber: RPJMN 2020-2024, Bappenas 2019
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Tabel 7.
Sasaran Pokok Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No.

Indikator

Target 2024

1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan
a.

Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan

100

b.

Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu
penanggulangan kemiskinan

100

2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
a.

Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial
pemerintah (%)

b.

Cakupan penerima bantuan nontunai dan subsidi tepat sasaran :
a. Bantuan keluarga untuk kesehatan dan Pendidikan

10 juta KK

b. Bantuan Pangan Melalui Program Sembako

15,6 juta KK

c. Bantuan elpiji 3 kg

31,4 juta KK
31,4 juta KK
112,9 juta
penduduk

d. Bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA
c.

80

Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40
persen penduduk berpendapatan terbawah
Persentase Intansi pusat dan daerah yang mengadopsi sistem perlindungan
sosial adaptif (%)

30

d.

Indeks keberfungsian sosial penyandang disabilitas

0,41

e.

Indeks keberfungsian sosial lanjut usia

0,34

f.

Indeks keberfungsian sosial anak

0,41

g.

Indeks keberfungsian sosial korban penyalahgunaan NAPZA

0,41

h.

Indeks keberfungsian sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang

0,41

i.

Persentase rumah tangga dengan lanjut usia yang memperoleh bantuan
sosial

25%

j.

Persentase anak dengan disabilitas usia sekolah yang memiliki akses ter
hadap layanan pendidikan dasar

50%

k.

Persentase pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip
kabupaten/kota inklusif

20%

3. Terwujudnya pengentasan kemiskinan
a.
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif
(layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)
b.
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanan
usaha
Sumber: RPJMN 2020-2024, Bappenas 2019
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Tabel 8. Sasaran Pokok Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayan
No.

Indikator

Target 2024

Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif
a.

Nilai budaya literasi

71.0

Sumber : RPJMN 2020-2024, Bappenas 2019

Tabel 9. Sasaran Pokok Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
No.

Indikator

Target 2024

Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar
a.

Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)

70

Sumber : RPJMN 2020-2024, Bappenas 2019

Tabel 10. Sasaran Pokok Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana dan Perubahan Iklim
No.

Indikator

Target 2024

Penanggulangan Bencana
a.

Rasio investasi PRB terhadap APBN (persen)

1,36

Sumber : RPJMN 2020-2024, Bappenas 2019

Tabel 11. Sasaran Pokok Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik
Indikator

Target 2024

Persentase kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait
Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%)

72

No.
Konsolidasi Demokrasi
a.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
a.
Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks RB ≥ Baik
• Kementerian/Lembaga
Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori ≥ Baik
b.
• Kementerian/Lembaga
c.
Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik
• Kementerian/Lembaga
d.
Persentase Instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan Opini WTP
• Kementerian/Lembaga
e.
Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sakip ≥ B
• Kementerian/Lembaga
Menjaga stabilitas keamanan nasional
a.
Indeks keamanan dan ketertiban nasional
b.
Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika

85
100
100
95
100

3,4
1,69

Sumber : RPJMN 2020-2024, Bappenas 2019
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Berdasarkan sasaran pokok tersebut diatas, di
dalam Renstra Kementerian Sosial periode 20202024 ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya,
arah kebijakan dan strategi ini akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Kementerian Sosial
lima tahun mendatang. Perencanaan dan penganggaran Renstra Kementerian Sosial 2020-2024
dilaksanakan melalui:
1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran
dengan pendekatan penganggaran berbasis
program (money follow program) dengan skema
penganggaran berbasis kinerja. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif dengan
menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial
2. Pelaksanaan kaidah pelaksanaan melalui: i)
kerangka regulasi, ii) kerangka kelembagaan, iii)
kerangka pendanaan, serta iv) kerangka evaluasi
dan pengendalian.
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian
Sosial
Arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial
tahun 2020-2024 memuat langkah-langkah yang
berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk
segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang
besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta
sasaran strategis Kementerian Sosial pada periode
bersangkutan. Program tersebut mencakup pula
kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN sesuai
dengan bidang terkait.
Arah kebijakan dan strategi Kemensos juga disusun
dengan sangat memperhatikan hasil dan evaluasi
capaian pembangunan kesejahteraan sosial dan
penanggulangan kemiskinan sampai tahun 2019.
Pertimbangan lain ialah segala hasil studi, penelitian,
masukan pemangku kepentingan, dan aspirasi
masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah prediksi
kondisi dan lingkungan di masa depan. Oleh kare-
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nanya, fokus kebijakan dalam periode 20202024 didasarkan pada percepatan peningkatan
mutu dan akses untuk menghadapi penurunan
tingkat kemiskinan dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik, dan inovasi.
Arah kebijakan Kementerian Sosial merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas
pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden
yang rumusannya mencerminkan bidang urusan
pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam strategi yang merupakan langkah-langkah
berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi
dan misi Kementerian Sosial. Penjelasan masingmasing arah kebijakan dan strategi untuk mencapai
Sasaran Strategis (SS) pada setiap Tujuan Strategis (T) dikelompokkan berdasarkan agenda pembangunan nasional.
Kebijakan dan strategi pembangunan kesejahteraan
sosial tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi
Penduduk Miskin dan Rentan melalui:
a. Peningkatan kemampuan penduduk miskin
dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan
dasar, dengan strategi yang mencakup:
1)

Integrasi pelaksanaan dan penyaluran
bantuan sosial pangan dan subsidi
energi melalui skema Program Sembako. Integrasi ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program
bantuan sosial yang diselenggarakan
pemerintah. Program sembako merupakan suatu upaya pemerintah untuk
mentransformasikan bentuk bantuan
menjadi nontunai (cashless) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang
diberikan langsung kepada KPM. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada
KPM dengan menggunakan sistem
perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh bantuan
pangan di Elektronik Warung Gotong
Royong (e-warong). Dengan skema pe-

nyaluran tersebut dapat meningkatkan
ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga,
kualitas, dan administrasi.
2)

Transformasi digital penyaluran bantuan sosial dan subsidi energi menuju
G2P 4.0 yang berorientasi pada penerima manfaat. Transformasi ini akan
mempermudah proses perluasan cakupan dan penyaluran bantuan sosial,
diantaranya melalui mekanisme pembukaan rekening yang lebih sederhana
dan variasi pilihan kanal penyaluran tunai
dan nontunai, baik melalui layanan bank
maupun non-bank. Transformasi ini juga
bertujuan meningkatkan kemudahan
penerima manfaat untuk mengakses
dan memanfaatkan bantuan, meningkatkan literasi keuangan, serta meningkatkan efisiensi penyaluran. Beberapa
hal yang perlu dipenuhi untuk transformasi digital penyaluran bantuan sosial
dalam lingkup Kementerian Sosial, diantaranya:
a.

Pemutakhiran data NIK dan elijibilitas penerima bantuan sosial dan
pemberdayaan sosial yang lebih
baik agar data lebih akurat dan
menghindari terjadinya data ganda;

b.

Pendidikan dan pendampingan masyarakat penerima manfaat dalam
pemilihan kanal dan instrumen
pembayaran yang akan digunakan,
pemanfaatan bantuan, dan penguatan edukasi keuangan lainnya;

c.

Pembangunan mekanisme penanganan keluhan;

d.

Rekomendasi perluasan cakupan
konektivitas listrik, sinyal telekomunikasi, dan ketersediaan agen
bank dan non-bank;

e.

Dukungan opsi diskresi kebijakan
bagi daerah yang memiliki keterbatasan dari sisi cakupan NIK,

infrastruktur nontunai, sinyal telekomunikasi, dan akses geografis,
misalnya dalam bentuk alternatif
transaksi yang bersifat offline. Mekanisme transisi dibangun untuk
meningkatkan cakupan NIK dan
ketersediaan infrastruktur digital
bagi daerah-daerah tersebut.
3) Perluasan variasi bantuan pangan melalui program sembako. Bahan pangan
yang dapat dibeli oleh KPM di e-Warong
menggunakan dana bantuan program
Sembako adalah:
a)

Sumber karbohidrat: beras atau
bahan pangan lokal seperti jagung
pipilan dan sagu.

b)

Sumber protein hewani: telur, ayam,
ikan, dan daging.

c)

Sumber protein nabati: kacangkacangan termasuk tempe dan
tahu.

d)

Sumber vitamin dan mineral: sayurmayur, buah-buahan.

Pemilihan komoditas bahan pangan dalam program Sembako bertujuan untuk
menjaga kecukupan gizi KPM. Pencegahan stunting melalui program Sembako dilakukan dengan pemanfaatan
bahan pangan oleh KPM untuk pemenuhan gizi di masa 1000 (seribu) hari
pertama kehidupan, yang dimulai sejak
ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia
6-23 bulan. Bagi anak usia 6-23 bulan,
bahan pangan dari program Sembako
diolah menjadi Makanan Pendamping
ASI (MP-ASI). Bantuan program Sembako tidak boleh digunakan untuk
pembelian: minyak, tepung terigu, gula
pasir, MP-ASI pabrikan, mie instan,
dan bahan pangan lainnya yang tidak
termasuk dalam butir a-d di atas.
Bantuan juga tidak boleh digunakan
untuk pembelian pulsa dan rokok.
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Program Sembako mengakomodasi ketersediaan bahan pangan lokal.
4) Penguatan skema pendampingan dan
monitoring e-warong sebagai tempat
penyaluran/pendistribusian barang untuk dibeli oleh keluarga penerima program sembako. E-warong merupakan
agen bank, pedagang dan/atau pihak
lain yang telah bekerja sama dengan
bank penyalur dan ditentukan sebagai
tempat pembelian bahan pangan oleh
KPM, yaitu usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko
kelontong, e-Warong KUBE, Warung
Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen
Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan
Digital (LKD) yang menjual bahan pangan,
atau usaha eceran lainnya. Penetapan
e-warong sebagai tempat penyaluran
bantuan merupakan kewenangan bank
penyalur. Kementerian Sosial bekerja
sama dengan dinas sosial daerah kabupaten/kota berperan untuk memastikan
setiap e-warong dapat menyediakan
komoditas yang dapat dibeli oleh KPM,
serta tidak ada pemaketan bahan pangan. E-Warong dapat membeli pasokan
bahan pangan dari berbagai sumber
dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara
berkelanjutan serta pada kualitas dan
harga yang kompetitif bagi KPM.
5) Penguatan koordinasi pelaksanaan bantuan sosial nontunai di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi
dan pemerintah daerah kabupaten/
kota. Koordinasi di tingkat Pemerintah
Pusat dilakukan antara Kementerian
Sosial dan kementerian/lembaga terkait
melalui forum Tim Koordinasi Pusat
dan dilaporkan/dikonsultasikan kepada
Tim Pengendali. Koordinasi dengan kementerian/lembaga dilakukan untuk
memperoleh masukan dan arahan ter-
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kait kebijakan pelaksanaan program.
Selain itu, koordinasi dilakukan untuk
memastikan dasar hukum, mekanisme
dan tahapan pelaksanaan program, serta
berbagai prosedur administrasi lainnya.
Koordinasi pada tingkat Pemerintah
Pusat dengan Bank Penyalur dilakukan
meliputi:
a)

memastikan kesiapan infrastruktur
individu. Pendamping sosial program bantuan tunai bersyarat berperan untuk melaksanakan seluruh
tahapan kegiatan yaitu pertemuan
awal, validasi, pemutakhiran data,
verifikasi komitmen, pengawasan
dan pelaporan, melaksankan pertemuan peningkatan kemampuan
keluarga (P2K2), serta penanganan
pengaduan. Koordinasi pendamping PKH dengan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) lainnya
di level desa dan kecamatan juga
perlu diperkuat.

b)

menyepakati proses pembukaan
rekening dan registrasi/distribusi
KKS untuk KPM; dan

c)

menyepakati pelaksanaan edukasi
dan sosialisasi, serta waktu penyaluran.

6) Peningkatan komplementaritas dan
transformasi kepesertaan keluarga penerima program bantuan tunai bersyarat,
dengan program penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial lainnya baik itu di internal Kementerian
Sosial seperti dengan program sembako, program rehabilitasi sosial lanjut
usia dan penyandang disabilitas untuk
pemenuhan kondisionalitas, serta program peningkatan ekonomi keluarga.
Sementara itu dengan program lainnya
diluar Kementerian Sosial, seperti program pembiayaan ultramikro (Umi) serta

pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR)
untuk memastikan keluarga penerima
bantuan tunai bersyarat meningkat
kemampuan ekonominya.
7)

Peningkatan kualitas manfaat bantuan
sosial dengan mengintegrasikan penyaluran bantuan tunai bersyarat untuk
kesehatan dan pendidikan, yang menyediakan insentif untuk mendorong
partisipasi sekolah hingga perguruan
tinggi bagi anak-anak dari keluarga
penerima bantuan sosial pendidikan dan
kesehatan.

bulan. Kondisionalitas untuk anak di
bawah usia 6 (enam) tahun, (i) imunisasi
lengkap dan pemeriksaan berat badan;
serta (ii) pemberian suplemen dan vaksin dasar wajib secara berkala. Selanjutnya, untuk anak usia sekolah sampai
dengan umur 21 (dua puluh satu)
tahun yaitu (i) terdaftar di sekolah atau
fasilitas pendidikan lainnya; serta (ii)
memiliki tingkat kehadiran minimal
85% (delapan puluh lima persen) di
setiap semester. Sementara itu untuk
lanjut usia dan penyandang disabilitas
memiliki kondisionalitas (i) melakukan
pemeriksaan kesehatan setiap bulan
sekali; (ii) melakukan aktifitas rehabilitasi
sosial dalam bentuk home care maupun
day care serta kegiatan rehabilitasi
sosial lainnya paling sedikit 2 (dua)
minggu sekali bertempat di panti sosial
maupun LKS atau dengan mekanisme
rehabilitasi sosial lain; (iii) Terdaftar di
sekolah atau fasilitas pendidikan lainnya
bagi anak disabilitas.

8) Penguatan pendampingan dan kelembagaan program bantuan tunai bersyarat
di daerah. Hal ini didorong dengan
peningkatan kemampuan pendamping
sosial program bantuan tunai bersyarat
dan peningkatan remunerasi yang diperoleh berdasarkan analisis beban
kerja setiap individu terkait. Pendamping
sosial program bantuan tunai bersyarat
berperan untuk melaksanakan seluruh
tahapan kegiatan yaitu pertemuan awal,
validasi, pemutakhiran data, verifikasi
komitmen, pengawasan dan pelaporan,
melaksanakan Pertemuan Peningkatan
Kemampuan Keluarga (P2K2), serta penanganan pengaduan. Koordinasi pendamping PKH dengan PSKS lainnya di
level desa/kelurahan/nama lain dan kecamatan juga perlu diperkuat.

10) Penguatan desain khusus pelaksanaan
program bantuan tunai bersyarat di
daerah yang memiliki akses sulit (baik
dari sisi supply side, keterbatasan SDM,
maupun geografis) khususnya di wilayah timur dan peningkatan peran pemerintah daerah untuk koordinasi pelaksanaan kegiatan.

9) Perbaikan kondisionalitas penerima
bantuan tunai bersyarat agar penyelenggaraan bantuan sosial dapat lebih komprehensif, diantaranya kondisionalitas untuk ibu hamil yaitu (i)
pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali
untuk 3 (tiga) kali trisemester; (ii) melahirkan dengan dibantu tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan; serta (iii)
pemeriksaan kesehatan sebanyak 2
(dua) kali sebelum bayi berusia 1 (satu)

11) Penguatan tata kelola sistem informasi
manajemen dalam pengelolaan program bantuan tunai bersyarat guna
mendukung perubahan skema bantuan dan peningkatan verifikasi data penerima manfaat. SIM bantuan tunai
bersyarat menjadi database yang dikelola secara terintegrasi dengan sistem lainnya di Kementerian Sosial,
khususnya SIKS NG. Dengan adanya
integrasi sistem ini dapat mempercepat
proses verifikasi; mempermudah inte-
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grasi dan komplementaritas program;
mempercepat kelancaran dan akuntabilitas penyaluran bantuan; serta mempercepat penanganan keluhan.
12) Peningkatan kualitas dan standar rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi
penduduk miskin dan rentan. Pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni
mengikuti standar pembangunan rumah
yang ditetapkan oleh Kementerian
PUPR. Skema pendampingan kegiatan
juga perlu diperkuat, sehingga dapat
memonitor permasalahan yang terjadi.
Berdasarkan regulasi yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Perumahan
dan Kawasan Permukiman, serta Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Menteri yang bertanggung jawab melakukan pembangunan dan rehabilitasi
rumah adalah Kementerian PUPR. Kementerian Sosial dapat membantu pelaksanaan rehabilitasi rumah di wilayah
perdesaan, pulau-pulau kecil dan perbatasan antarnegara dengan standar
pelaksanaan yang sama. Sementara
untuk wilayah perkotaan hanya akan
dilakukan oleh Kementerian PUPR.
13) Pengembangan kebijakan perlindungan
sosial adaptif yang berfokus pada 3
(tiga) aspek yaitu perlindungan sosial,
adaptasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana (respon bencana,
kesiapsiagaan, dan mitigasi).
Tahap pertama yang dilakukan adalah
menerbitkan regulasi (Peraturan Menteri
Sosial) terkait pedoman perlindungan
sosial adaptif di lingkungan Kementerian
Sosial yang sesuai dengan Peta Jalan
Perlindungan Sosial Adaptif yang akan
dibangun antar Kementerian/Lembaga
di bawah koordinasi Kementerian Pe-
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rencanaan
Bappenas.

Pembangunan

Nasional/

Skema pelaksanaan perlindungan sosial
adaptif diawali dengan pembangunan
dan perluasan basis data masyarakat
rawan korban bencana, dalam lingkup
DTKS sebagai social registry, yang juga
terkoneksi dengan sumber data kebencanaan lain, termasuk milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pemerintah daerah memperluas data
kelompok rentan dan miskin, termasuk
anak, penyandang disabilitas, lanjut usia,
dan pekerja sektor informal, yang pernah
dan rawan terdampak bencana alam,
wabah/pandemi penyakit, dan konflik
sosial dengan pendataan baru, verifikasi,
dan validasi melalui SIKS-NG. Setelah
data kelompok rentan dan kelompok
yang berpotensi menjadi rentan tersebut masuk dalam DTKS maka akan
menjadi basis data masyarakat rawan
korban bencana yang digunakan untuk
penargetan bantuan pada kondisi bencana.
Kemudian skema bantuan sosial yang
telah ada dikembangkan untuk dapat
diperluas sewaktu-waktu dalam kondisi
bencana terhadap penduduk terdampak.
Transformasi digital bantuan sosial pada
arah kebijakan (2) akan membantu proses perluasan cakupan yang lebih sederhana dalam kondisi kedaruratan.
Untuk bantuan sosial dengan elemen
pendampingan dan pendidikan, seperti
Program Keluarga Harapan, dilengkapi
dengan modul kesiapsiagaan bencana
dan perubahan lingkungan untuk meningkatkan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam menghadapi situasi darurat kebencanaan maupun perubahan iklim.
Buffer stocks dalam Social Registry
(DTKS) akan menjadi dasar prioritas

dalam penentuan penerima manfaat
baru, namun harus dapat menutupi biaya
untuk perlindungan sosial, adaptasi perubahan iklim, dan manajemen pengurangan bencana (Multiple Benefits).
14) Penguatan skema penanggulangan
bencana yang dilaksanakan dengan (i)
pengembangan skema perlindungan
sosial adaptif untuk penyelenggaraan
program lebih responsif khususnya di
daerah rawan bencana; (ii) penguatan
data, mekanisme pemutakhiran data, informasi, dan literasi bencana khususnya
terkait dengan data penduduk miskin
dan rentan yang rawan terkena dan berdomisili di lokasi bencana; (b) penguatan
sistem, regulasi, dan tata kelola bencana;
(c) peningkatan sarana prasarana mitigasi
dan penanggulangan bencana; serta (d)
pengembangan sistem tanggap darurat
bencana, melalui pengembangan kampung siaga bencana (KSB); serta (e)
penguatan skema pengaduan dan pemecahan masalah perlindungan sosial
kebencanaan.

ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dalam memenuhi SPM.
Pemerintah daerah provinsi berkewajiban untuk melaksanakan penguatan
kelembagaan, infrastruktur, SDM, dan
pembiayaan dalam rangka pelayanan
dasar rehabilitasi sosial dalam panti
sosial bagi anak telantar, penyandang
disabilitas telantar, lansia telantar, serta
gelandangan pengemis telantar. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten/
kota berkewajiban melaksanakan penguatan kelembagaan, infrastruktur,
SDM dan pembiayaan untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar luar
panti bagi anak telantar, penyandang
disabilitas telantar, lansia telantar, serta
gelandangan pengemis telantar, serta
gelandangan pengemis.
2)

Penetapan Peraturan Menteri Sosial
yang merupakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pelaksanaan
rehabilitasi sosial, antara lain:
a)

percepatan penyusunan NSPK bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan perkembangan masalah di
masyarakat. Percepatan penyusunan NSPK bidang rehabilitasi
sosial dilakukan untuk memastikan
pelayanan yang diberikan dapat
bersifat lebih responsif dalam menangani permasalahan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b)

integrasi dan sinkronisasi regulasi
yang ada untuk mendapatkan alur
layanan rehabilitasi sosial yang
menyeluruh.

c)

penjaminan mekanisme, alur dan
jenis layanan melalui business
process layanan rehabilitasi sosial
yang jelas. Tujuan dari model ini

b. Peningkatan keberfungsian sosial penduduk miskin dan rentan, dengan strategi yang
mencakup:
1)

Pengembangan sistem rehabilitasi sosial nasional. Pengembangan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan.
Rehabilitasi sosial dilakukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar melalui pendekatan persuasif, motivatif, dan koersif baik melalui keluarga, masyarakat, maupun panti sosial. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial
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adalah untuk menggambarkan setiap proses yang dilakukan oleh
Kementerian Sosial dalam merumuskan keseluruhan proses layanan rehabilitasi sosial serta proses
pendukung seperti kebutuhan data,
keuangan, SDM, sarana prasarana,
serta teknologi informasi dan koordinasi yang dilakukan antarpemangku kepentingan terkait.
3) Pelaksanaan pendampingan pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial, melalui:
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a)

perluasan sosialisasi dan bimbingan
teknis bagi pelaksana layanan rehabilitasi sosial, baik kepada UPT,
pemerintah daerah, dan masyarakat
berupa LKS. Perluasan kegiatan
sosialisasi dan bimbingan teknis
dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM pelaksana layanan
rehabilitasi di daerah; dan

b)

penguatan koordinasi, kolaborasi
dan sinkronisasi antarpelaksana layanan rehabilitasi sosial. Koordinasi
dan kolaborasi antara pemerintah
pusat, provinsi hingga kabupaten/
kota dilakukan agar implementasi
perencanaan berjalan efektif. Adapun sinkronisasi dilakukan pada
penyelarasan berbagai regulasi terkait dengan kesejahteraan sosial,
pemenuhan SPM dan pembagian
kewenangan antara Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Regulasi terkait
dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya diatur
dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,
Undang–Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan peraturan
perundang-undangan terkait sesuai
dengan tugas dan fungsi teknis
kelompok rentan yang terdiri atas
kelompok rentan anak, napza, KPO,
lansia, dan penyandang disabilitas.
4) Percepatan pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial sesuai standar, mencakup:
a)

percepatan penyusunan instrumen
yang terstandar untuk menilai pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial. Instrumen yang disusun memberikan arah dan pedoman kinerja
pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi
penyelenggara rehabilitasi sosial.
Penyusunan instrumen yang terstandar ini bertujuan untuk menjaga
kualitas pelayanan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam
maupun di luar panti sosial yang
diberikan kepada peneriman manfaat.

b)

pemantauan pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial melalui pengawasan teknis pelaksanaan SPM
di bidang rehabilitasi sosial.

c)

membangun sistem evaluasi bagi
pemerintah daerah dalam melaksanakan layanan rehabilitasi sosial
sesuai dengan kewenangannya.

5) Penguatan dan penyempurnaan mekanisme penyelengaraan rehabilitasi
sosial dasar oleh pemerintah daerah
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Rehabilitasi sosial dasar
merupakan upaya yang dilakukan untuk
memulihkan keberfungsian sosial PPKS,
keluarga PPKS, dan masyarakat yang
dilaksanakan di dalam dan di luar panti
sosial, mencakup:

a)

b)

c)

d)

Layanan rehabilitasi sosial dalam
keluarga dan masyarakat yang dilakukan dengan: (i) memberikan dukungan pelayanan/pendampingan,
kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lansia, termasuk
perawatan jangka panjang lansia,
serta gelandangan dan pengemis
dalam keluarga dan masyarakat;
dan (ii) memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.
Pemenuhan layanan kebutuhan dasar, meliputi permakanan diberikan
paling lama 7 (tujuh) hari; sandang;
alat bantu; perbekalan kesehatan;
bimbingan fisik, mental spiritual,
dan sosial kepada penyandang
disabilitas, anak, lanjut usia, serta
gelandangan dan pengemis; bimbingan sosial kepada keluarga;
fasilitasi pembuatan NIK, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu
identitas; akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; penelusuran keluarga; reunifikasi dan/
atau reintegrasi sosial; dan rujukan.
Pemberian layanan rehabilitasi sosial di luar panti sosial, pengaduan,
serta layanan pendataan dilakukan
pada Puskesos yang berada di
tingkat desa/kelurahan/nama lain.
Penyelenggaraan rehabilitasi sosial
dasar di dalam panti sosial dilaksanakan oleh UPT milik pemerintah
daerah provinsi dan LKS, dengan
kriteria klien diantaranya tidak ada
lagi perseorangan, keluarga, dan/
atau masyarakat yang mengurus;
rentan mengalami tindak kekerasan
dari lingkungannya; dan/atau masih
memiliki keluarga, tetapi berpotensi
mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

6) Panti sosial atau layanan dalam institusi
sebagai alternatif terakhir, mencakup:

7)

a)

peningkatan efektifitas layanan rehabilitasi sosial di masyarakat melalui pengembangan model layanan. Model layanan yang dikembangkan merupakan skema pelibatan masyarakat dalam pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada masyarakat. Dalam pengembangan model layanan ini perlu disertai dengan penguatan kapasitas SDM secara
berkelanjutan.

b)

memaksimalkan potensi daerah
untuk sesegera mungkin menyelesaikan masalah PPKS.

c)

penguatan SDM pekerja sosial melalui bimbingan teknis manajemen
kasus.

d)

penguatan layanan rehabilitasi sosial melalui pendekatan individual.

Bimbingan/pendampingan rehabilitasi
sosial sebagai fokus layanan, mencakup:
a)

penguatan pelaksanaan bimbingan
dan terapi bagi PPKS sebagai fokus
layanan rehabilitasi sosial.

b)

bantuan sosial sebagai salah satu
intervensi rehabilitasi sosial, bukan
satu-satunya intervensi. Intervensi
lainnya kepada PPKS terutama bagi
penduduk rentan secara administrasi kependudukan contohnya perlu diberikan dalam rangka memastikan ketahanan masyarakat melalui mitigasi risiko serta perlindungan
sosial. Pengembangan skema intervensi kepada kelompok ini perlu
lebih adaptif karena kelompok ini
rentan memiliki kekosongan bantuan terutama dalam kondisi darurat.
Skema intervensi bantuan sosial
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yang lebih adaptif perlu dikembangkan sebelum akhirnya PPKS
tersebut mendapat pendampingan
secara komprehensif, baik dikembalikan kepada keluarga maupun
kepada layanan rehabilitasi sosial
dalam lembaga yang kemudian
mengikuti skema bantuan sosial
melalui SLRT dan Puskesos yang
ada melalui sinergi dan koordinasi
dengan berbagai pihak dan instansi
terkait dan dilaksanakan hingga
tingkat desa/kelurahan/nama lain.
Pengembangan intervensi ini perlu
kolaborasi dengan berbagai pihak
terutama dengan lemba nonpemerintah maupun sektor usaha.

jutnya dipergunakan untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Salah satu kegunaan dari data
nasional penyandang disabilitas ini
adalah untuk penerbitan kartu penyandang disabilitas untuk mendapatkan identitas dan mendapatkan
hak-hak yang akan diatur kemudian.
Hal ini juga menjadi prioritas utama bagi Kementerian Sosial. Pendataan yang juga penting dan
harus bersifat universal, mencakup
penduduk dari berbagai kelas sosial
ekonomi, adalah pendataan lansia.
Pendataan lansia ini diantaranya
mencakup kondisi kesehatan fisik
dan psikis lansia, serta ketersediaan
pemberi layanan (caregiver), yang
memberikan informasi kebutuhan
layanan dan rehabilitasi sosial
lansia.

8) Mendorong dan memperkuat skema
layanan untuk keberfungsian sosial
PPKS sebagai target utama layanan
rehabilitasi sosial, melalui:
a)
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perluasan jangkauan layanan rehabilitasi sosial melalui ketersediaan
data PPKS yang valid. Peningkatan
validitas dan pemutakhiran data
PPKS dilakukan dengan meningkatkan peran pemerintah daerah
dalam proses validasi dan verifikasi
secara mandiri yang didukung oleh
sistem teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan terkini.
Penyediaan data juga untuk mendukung pelaksanaan SPM bidang
sosial khususnya bagi penyandang
disabilitas, lanjut usia, anak, dan
korban penyalahgunaan napza. Selain itu, berdasarkan amanat dari
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas, menjadi prioritas bagi Kementerian Sosial yaitu tekait data
penyandang disabilitas untuk dijadikan satu menjadi data nasional
penyandang disabilitas yang selan-

b)

penguatan pelaksanaan intervensi
rehabilitasi sosial melalui pembagian jenis layanan yang jelas dan
terukur melalui indikator keberfungsian sosial.

9) Peningkatan peran serta lingkungan dan
masyarakat sekitar, mencakup:
a)

peningkatan kesadaran masyarakat sekitar untuk dapat peduli dan
berperan aktif dalam menyelesaikan
permasalahan PPKS di daerahnya.
Peningkatan kesadaran masyarakat
dapat dilakukan melalui sosialisasi
yang dilakukan secara berkala kepada masyarakat bekerja sama
dengan pemerintah daerah.

b)

Mendorong peran serta dunia usaha untuk berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan PPKS.
Dunia usaha dapat berperan sebagai mitra Kementerian Sosial untuk
memberikan pelatihan dan pembe-

kalan usaha kepada penerima manfaat pelayanan rehabilitasi sosial.

yaitu kelompok nelayan, petani, dan
pengrajin. Keperantaraan usaha dan
kewirausahaan sosial merupakan pendekatan yang berpusat pada sumber
daya manusia dengan meilbatkan aktor
pasar untuk mengkaji potensi dan permasalahan serta menciptakan solusi
inovatif. Prinsip dari penguatan kapasitas dan pembinaan usaha meliputi; (i)
pro poor, semangat mensejahterakan
masyarakat miskin dan rentan; (ii) berkeadilan, menciptakan iklim usaha yang
adil bagi semua pihak; (iii) antidiskriminasi, kesamaan akses dan kesetaraan; (iv) kearifan lokal, mendorong
berkembangnya berbagai bentuk kearifan masyarakat setempat; (v) penguatan jejaring dan kemitraan, mempertemukan para pelaku pembangunan
dan usaha dalam kegiatan ekonomi produktif yang saling menguntungkan dan
berkesinambungan; (vi) berorientasi pasar, hubungan usaha diarahkan untuk
memenuhi permintaan pasar secara
bersaing dan berkesinambungan.

c. Peningkatan kemandirian sosial ekonomi
keluarga miskin dan rentan, dengan strategi
yang mencakup:
1)

Peningkatan kualitas pendamping untuk
fasilitasi ke kewirausahaan atau bursa
kerja serta menghubungkan dengan
mitra usaha strategis. Penguatan kapasitas ekonomi produktif untuk percepatan pemberdayaan dilakukan melalui
skema keperantaraan dan kewirausahan sosial. Keperantaraan dan kewirausahaan sosial merupakan upaya peningkatan kapasitas masyarakat pelaku
usaha kecil dan menengah agar mereka
dapat menghasilkan nilai tambah suatu
produk atau komoditas. Pembinaan
usaha kepada kelompok masyarakat
miskin dan rentan ini merupakan kegiatan penghidupan berkelanjutan sebagai langkah meluluskan untuk meningkatkan pendapatan dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Kelompok miskin dan rentan cenderung
bekerja di bidang informal seperti pertanian atau Usaha Mikro dan Kecil
(UMK), atau keduanya. Namun, pada
umumnya petani maupun UMK sulit
untuk bertumbuh dan mengambangkan
usahanya. Oleh karena itu, kegiatan
penguatan kapasitas dan pembinaan
usaha diharapkan dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat miskin dan
rentan dengan cara menghubungkan
mereka kepada akses pasar, informasi,
serta pelibatan aktor-aktor yang ada
dalam rantai bisnis.
Stakeholder yang terlibat dalam ekosistem ini yaitu Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, usaha rintisan (startup/ offtaker), serta penerima manfaat

2)

Penguatan skema dan pendataan graduasi program bantuan sosial. Peran
pendamping sangatlah penting dalam
pelaksanaan dan keberlanjutan kegiatan
ekonomi produktif, sehingga pendamping perlu memahami dengan baik
proses bisnis kewirausahaan. Pendamping perlu memiliki kapasitas dalam
melakukan pelatihan teknis pengelolaan usaha dan pendampingan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu,
kapasitas pendamping perlu ditingkatkan melalui pelatihan keterampilan tentang wirausaha terutama dalam mengidentifikasi peluang pemasaran serta
membangun jejaring kemitraan yang
berkelanjutan di lingkup lokal. Kolaborasi dengan stakeholder seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
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dan Menengah serta pelaku wirausaha
setempat dapat dilaksanakan dalam
rangka pemberian pelatihan kepada
pendamping serta kelompok usaha.

ini diperlukan untuk menunjang usaha
para pelaku usaha super mikro yang
selain tidak mempunyai agunan, skala
usahanya juga kecil.

3) Peningkatan kuantitas pendamping
bagi kelompok usaha. Rasio antara
pendamping dan kelompok usaha perlu
disesuaikan dengan kondisi geografis
dan beban pekerjaan pendamping. Kondisi geografis mempengaruhi akses
pendamping kepada kelompok usaha
tersebut. Jarak yang jauh dan kondisi
geografis yang sulit terjangkau menjadi
hambatan bagi pendamping untuk melakukan pendampingan kepada kelompok usaha. Selain itu, perlu ditemukan
formula rasio yang sesuai dengan beban kerja pendamping. Kualifikasi pendamping menjadi salah satu perhatian
penting dalam pendampingan kewirausahaan, mengingat bidang wirausaha
tidak sekedar memerlukan keterampilan
namun juga pengalaman berwirausaha
menjadi hal yang tidak dapat diabaikan.
Pendamping yang juga secara pribadi
memiliki usaha yang berhasil menjadi
sosok pendamping yang diharapkan
dalam pengembangan kewirausahaan
sosial.

5) Penyusunan modul ekonomi produktif.
Modul kegiatan ekonomi produktif ini
diharapkan dapat memberikan panduan
dalam melaksanakan kagiatan wirausaha bagi kelompok miskin dan rentan. Terdapat beberapa modul yang
perlu disusun oleh Kementerian Sosial
sebagai panduan pelaksanaan keperantaraan dan kewirausahaan sosial, meliputi: (i) modul riset pengguna (user
research), yaitu panduan dalam melakukan penelitian atau riset awal dalam
mengidentifikasi komoditas prioritas
yang memiliki potensi pasar serta
mengidentifikasi pemangku kepentingan utama yang akan terlibat dalam
kegiatan ekonomi produktif; (ii) modul
urun ide (co-design), merupakan panduan untuk menganalisis masalah dan
mengidentifikasi solusi potensial terkait
dengan masing-masing komoditas. Dalam modul ini dijelaskan bahwa kolaborasi antara penerima manfaat, kelompok usaha lokal, entitas sektor swasta,
dan pemerintah setempat sangatlah
penting; (iii) modul pelaksanaan, yaitu
panduan untuk melaksanakan kegiatan
ekonomi produktif meliputi financial
literacy, akses pasar, serta langkahlangkah dalam pengembangan skala
usaha; (iv) modul pendanaan, dalam
modul ini dijelaskan pentingnya pendanaan dalam meningkatkan skala usaha
serta mempertahankan usaha yang sedang dibangun; dan (v) modul monitoring
dan evaluasi, modul ini dirancang untuk
menjadi panduan dalam melaksanakan
kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi produktif.

4) Penguatan jejaring kerja dan kolaborasi usaha, diantaranya dengan penambahan modal usaha melalui pembiayaan UMi dan KUR. UMi merupakan
Program Pemerintah untuk memberikan pembiayaan yang mudah dan
cepat pada masyarakat khususnya
yang tidak terjangkau bank untuk kelangsungan usahanya. Diharapkan dengan pembiayaan ini, selain usaha
terus berlanjut juga dapat meningkat
sehingga kesejahteraan masyarakat
juga meningkat. Selain itu, juga bertujuan
untuk menambah wirausaha. Kolaborasi
permodalan dan pendampingan kerja
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6) Pengembangan skema pendanaan pro-

gram ekonomi produktif yang berdampak sosial. Dalam mengembangkan program ekonomi produktif, diperlukan solusi inovatif untuk memperluas akses
pasar dari petani maupun kelompok
usaha yang dijalankan oleh masyarakat
miskin atau usaha yang memperkerjakan
masyarakat miskin. Petani maupun kelompok usaha umumnya mengalami
kesulitan dalam mengakses pendanaan
pada fase awal, dan kesempatan memperoleh pendanaan akan jauh lebih sulit
saat mereka akan meningkatkan skala
usahanya. Melalui skema pendanaan
berdampak sosial, keterlibatan pemberi
dana yang memiliki misi sosial dapat
membantu kelompok masyarakat miskin
dan rentan dalam mengakses permodalan. Tidak hanya itu, melalui skema
pendanaan berdampak sosial, tingkat
pendapatan masyarakat diharapkan
akan naik dengan cara meningkatkan
keterampilan layanan bisnis, linkage
kepada akses pasar, dan pengembangan
kewirausahaan.
7)

Program untuk peningkatan keluarga
miskin dan rentan khususnya pada
KAT yang umumnya tinggal di wilayah
terpencil, tertinggal, dan terluar juga
perlu menjadi perhatian. Karakteristik
KAT yang berbeda dari masyarakat pada umumnya perlu diberikan pemberdayaan secara komprehensif, holistik,
integral, dan berkesinambungan tanpa
menghilangkan kearifan lokal dan kekhasan komunitas tersebut. Karakteristik KAT sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap
Komunitas Adat Terpencil yaitu (i) memiliki keterbatasan akses pelayanan
sosial dasar, tertutup, homogen, dan
penghidupannya tergantung kepada
sumberdaya alam; (ii) marginal di

perdesaan dan di perkotaan; dan/atau
(iii) tinggal di wilayah perbatasan antar
negara, daerah pesisir, pulau terluar,
dan terpencil. Bentuk pemberdayaan
yang diberikan kepada warga KAT
yaitu pendampingan sosial oleh pendamping lokal dan profesional KAT,
pemberian bantuan stimulan sosial
dan pemberian akses pemenuhan
hak sipil serta pemberian akses untuk
pemenuhan kebutuhan dasar secara
mandiri. Diperlukan koordinasi dengan
kementerian lain seperti Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Pertanian dalam pemenuhan pelayanan sosial dasarnya.
8) Penguatan forum tanggung jawab sosial
perusahaan dalam penyelengaraan kesejahteraan sosial di daerah. Coorporate
Social Responsibility (CSR) merupakan
komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab tidak hanya kepada konsumen, karyawan, dan pemegang saham,
namun juga kepada komunitas dan
lingkungan dalam segala aspek. Selain
skema pendanaan berdampak sosial,
forum tanggung jawab perusahaan dapat menjadi sumber alternatif pendanaan yang potensial bagi penduduk
miskin dan rentan dalam usaha menjadi
masyarakat yang mandiri. Untuk mengoptimalkan sumber pendanaan ini diperlukan inisiatif dari Pemerintah Pusat,
pemerintah daerah, serta masyarakat
yang memiliki tanggung jawab dalam
penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.
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2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan
strategi yang mencakup:
a. Perluasan peran dan insentif memadai bagi
SDM Kesejahteraan sosial, melalui penguatan peran sebagai fasilitator, mediator, dan
enabler; pengembangan sistem insentif/remunerasi/honor yang memadai bagi tenaga
kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK),
pekerja sosial masyarakat (PSM), atau pendamping berbasis kerelawanan (seperti
memberikan remunerasi yang layak, tunjangan, dan asuransi); serta peningkatan
peran daerah dalam pelaksanaan penyediaan
SDM kesejahteraan sosial.
b. Peningkatan kapasitas yang memadai dan
sistematis berbasis kompetensi, melalui pengembangan kompetensi dasar yang mencakup keterampilan komunikasi, manajerial,
fasilitasi dan advokasi; serta pengembangan
kompetensi khusus yang berkaitan dengan
permasalahan dan upaya kesejahteraan
sosial untuk setiap program dan/atau jenis
pelayanan, misalnya terkait penyandang
disabilitas dan lansia.
c. Penataan nomenklatur, berbasis kompetensi, peran dan tugas yang dijalankan SDM
kesejahteraan sosial. Khususnya batasan
yang jelas antara pekerja sosial sebagai
profesi dengan tenaga kesejahteraan sosial
termasuk di dalamnya pendamping sosial,
serta relawan sosial.
d. Peningkatan sertifikasi SDM kesejahteraan
sosial dan akreditasi LKS. Pelaksanaan sertifikasi berdasarkan kelompok SDM kesejahteraan sosial (pekerja sosial, tenaga kerja
sosial, pendamping, penyuluh sosial, dan
relawan sosial). Sertifikasi profesi pekerja
sosial disesuaikan dengan aturan dan
standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi
dan Kementerian Ketenagakerjaan sehingga
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bukan hanya diakui oleh lingkungan Kementerian Sosial, tapi diakui oleh pihak yang
lebih luas.
e. Penguatan kompetensi dan kualitas pendidikan tinggi kesejahteraan sosial melalui (i)
Peningkatan kualitas dan profesionalisme
civitas akademika (mahasiswa, dosen, staf);
(ii) Peningkatan mutu pendidikan untuk
mencapai standar nasional dan internasional;
serta (iii) Penciptaan lingkungan akademis
yang ilmiah, kondusif, dan inovatif.
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan
dan pendataan terpadu, dengan strategi yang
mencakup:
a. Penguatan skema layanan terpadu dan
partisipatif secara tepat, cepat, efektif dan
efisien, serta terintegrasi. Melalui skema pelayanan terpadu ini akan dikembangkan jaringan hingga unit-unit pelayanan di tingkat
kecamatan atau desa/kelurahan/nama lain
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
daerah
b. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan regulasi, melalui (i) revisi regulasi untuk memperjelas definisi dan kriteria penduduk
miskin dan PMKS; (ii) Penguatan sinergitas
kebijakan agar Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial mempunyai landasan hukum yang
jelas serta melibatkan banyak pihak
c. Peningkatan kualitas sistem informasi kesejahteraan sosial dengan cara (i) penguatan
kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi; (ii) komitmen pusat dan
daerah dalam penyediaan data dan informasi
kesejahteraan sosial; (iii) penguatan sistem
informasi kesejahteraan sosial berbasis
masyarakat untuk mengidentifikasi penduduk sasaran layanan sosial termasuk penduduk lansia rentan, anak rentan, penduduk
terdampak bencana dan penyandang disabilitas; (iv) integrasi sistem informasi ke-

sejahteraan dengan sistem data di dalam
Kementerian Sosial dan lintas kementerian/
lembaga; (v) memperkuat skema pendataan
Lembaga Kesejahteraan Sosial yang memberikan layanan luar panti kepada kelompok
rentan di tingkat kabupaten/kota.
d. Peningkatan kualitas instrumen DTKS yang

e. Penguatan skema perekaman dan pendataan
kelompok rentan Adminduk seperti individu
yang berada di dalam panti dan individu
terlantar. Dalam pelaksanaannya, diperlukan
dukungan dari beberapa pihak seperti Dinas
Sosial, Kantor Wilayah Agama, dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Gambar 14.
Mekanisme Perekaman Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Sumber: Bappenas, 2019

memasukkan indikator kemiskinan dan kerentanan multi dimensi, serta pengembangan metode perangkingan penduduk yang
konsisten dengan sistem graduasi masing
masing program. Kategori kemiskinan dapat diukur berdasarkan kondisi ekonomi
penduduk tersebut, seperti penduduk yang
berada di bawah 40% (empat puluh persen)
dengan pengeluaran terendah. Sedangkan
kerentanan diukur dari keterbatasan fisik
dan akses pelayanan dasar, seperti penduduk lansia, disabilitas, penduduk yang tinggal
di lokasi rawan bencana, penduduk yang
rentan terkena bencana atau dampak wabah
penyakit, dan penduduk yang tinggal di
kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal.

f.

Peningkatan pemutakhiran DTKS yang dilakukan dengan memperbaharui keseluruhan instrumen setahun sekali oleh dinas sosial. Kemudian data tersebut dikirimkan ke
Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan
Sosial untuk dimutakhirkan. Pemutakhiran
data menggunakan basis tahun data yang
sama di tingkat pusat tersebut akan mempengaruhi target yang tepat sasaran dan
meningkatkan kualitas perencanaan dan
penganggaran daerah.

g. Peningkatan integrasi data terpadu baik secara program maupun sistem, khususnya dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sistem informasi Administrasi Ke-
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pendudukan (Adminduk), sistem informasi
Kesehatan yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan, sistem informasi pelanggan PLN,
serta database lain yang terkait dengan
penyelenggaraan program penanggulangan
kemiskinan dan perlindungan sosial. Pengelolaan kelembagaan serta optimalisasi
pelaksanaan SLRT dan Puskesos di tingkat daerah perlu dilakukan untuk mendukung integrasi tersebut, sehingga akan mengurangi exclusion error penerima manfaat.
h. Peningkatan tata kelola kelembagaan melalui penguatan fungsi Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD) yang dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk berkoordinasi dengan perangkat daerah
terkait dalam hal pendataan, pengaduan, dan
pemanfaatan DTKS.

m. Peningkatan keaktifan pemerintah daerah
serta memastikan pengalokasian anggaran
verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial, melalui (i) penyusunan
raport keaktifan pendataan untuk setiap
daerah, raport ditujukan kepada Gubernur/
Walikota/Bupati; (ii) Redefinisi keaktifan
pemutakhiran DTKS agar ada batas minimal
data yang harus dilakukan pemutakhiran
oleh daerah; (iii) Insentif yang berasal dari
dana alokasi khusus bidang sosial bagi
daerah yang aktif melakukan pemutakhiran
data

i.

Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan
DTKS untuk SDM operator dan enumerator di
tingkat daerah dan pusat melalui kerjasama
Kementerian Sosial dengan Badan Pusat
Statistik.

n. Memperkuat kolaborasi pengelolaan data
penduduk miskin dan rentan dengan dinas
pemberdayaan masyarakat desa serta pemerintahan desa/kelurahan, melalui penyusunan tata kelola Musyawarah Desa/Kelurahan yang akuntabel dengan melibatkan
berbagai unsur masyarakat setempat agar
proses pendataan menjadi transparan.

j.

Pengelompokan PPKS yang akan di intervensi agar sasaran dan penanganan lebih
terukur, hal tersebut terdiri dari kategori
kelompok ketelantaran, kedisabilitasan, kemiskinan, keterpencilan, korban bencana,
korban tindak kekerasan, eksploitasi dan
diskriminasi.

o. Memperkuat implementasi SPM Bidang Sosial kususnya terkait pendataan penduduk
miskin dan rentan yang akan mendorong
daerah mengembangkan Pusat Kesejahteraan Sosial sebagai layanan pengaduan,
pelayanan dan pendataan terintegrasi di
Desa/Kelurahan.

k. Penguatan peran Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan
data penduduk miskin dan rentan. Hal ini
untuk mendorong tersedianya data yang
berkualitas.

p. Memperkuat pilar koordinasi pusat dan
daerah dalam penanggulangan kemiskinan,
dengan mengoptimalkan peran PSKS di
level desa seperti Pekerja Sosial Masyarakat,
Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Karang
Taruna sebagai pilar utama penyelenggaraan
kesejahteraan.

l.
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terhadap mekanisme verifikasi dan validasi
data; (iii) Sosialiasi DTKS secara internal
maupun eksternal kelembagaan

Pendampingan kepada pemerintah daerah
untuk pengendalian mutu dalam proses
verifikasi dan validasi dari segi kelembagaan
di daerah, kapasitas sumber daya manusia,
serta pengembangan sistem pendataan,
melalui (i) monitoring kualitas data; (ii)
Pemberian bimbingan teknis ke daerah

q. Mempertimbangkan perluasan cakupan
DTKS apabila terjadi bencana alam dan
bencana non alam sebagai penerima manfaat di luar bantuan sosial regular.
r.

Optimalisasi skema insentif pembiayaan

melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang
sosial untuk mendukung pelaksanaan pendataan di kabupaten/kota.
4. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial
yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik, melalui:
a. Terwujudnya tata kelola yang baik dengan
kualitas layanan dan dukungan yang tinggi,
dengan strategi yang mencakup:
1)

Reformasi kelembagaan birokrasi untuk
pelayanan publik berkualitas. Reformasi
birokasi dalam konteks pelayanan publk
ditujukan pada perbaikan/peningkatan
kualitas pelayanan publik kesejahteraan sosial yang mengakomodasi transformasi digital dan penyederhanaan
instrumen. Peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut mencakup pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan kecepatan, kemudahan, keramahan, ketepatan, dan biaya yang terjangkau.

2)

Reformasi sistem akuntabilitas kinerja
melalui penguatan akuntabilitas kinerja
organisasi dan perluasan implementasi
sistem integritas.

3) Tata kelola organisasi dan penataan
SDM yang efektif. Tata kelola organisasi
dan penataan SDM yang efektif dilakukan melalui penyederhanaan eselonisasi, penataan jabatan fungsional, pembuatan rencana kebutuhan ASN jangka
menengah, rencana pengembangan
kompetensi ASN, dan pola karir Kementerian Sosial.
4) Penerapan manajemen Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit, yang dilaksanakan antara lain (i) pengendalian
jumlah dan distribusi pegawai; (ii) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi
pegawai yang transparan, kompetitif
dan berbasis merit serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (iii) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; (iv) penerapan sistem
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promosi secara terbuka, kompetitif dan
berbasis kompetensi didukung oleh
efektifnya Komisi ASN; dan (v) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi
kepegawaian nasional.

nguatan sistem pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja pembangunan; serta (iv) dukungan penerapan e-government yang terintegrasi
dalam manajemen kinerja pembangunan nasional.

5) Peraturan perundang-undangan bidang
kesejahteraan sosial yang sinkron, harmonis, dan aplikatif.

9) Peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi kesejahteraan
sosial bertujuan untuk makin meningkatkan efektivitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
serta pelayanan kepada masyarakat.
Strategi yang ditempuh antara lain
berupa (i) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah kesejahteraan sosial; (ii) peningkatan kualitas tata kelola kesejahteraan sosial di daerah; dan
(iii) peningkatan kualitas regulasi kesejahteraan sosial daerah.

6) Penyempurnaan sistem manajemen dan
pelaporan kinerja instansi pemerintah
secara terintegrasi, kredibel, dan dapat
diakses publik yang akan ditempuh
melalui strategi: (i) penguatan kebijakan
SPIP; (ii) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional;
dan (iii) pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi
pusat dan daerah;
7)

Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan
dan pembangunan yang efisien, efektif,
transparan, dan terintegrasi melalui strategi, antara lain (i) penguatan kebijakan
e-government; (ii) penguatan sistem
dan infrastruktur e-government yang
terintegrasi; (iii) peningkatan kapasitas
kelembagaan dan kompetensi manusia
yang berkualitas; serta (iv) pengendalian
pengembangan sistem dan pengadaan
infrastruktur e-government oleh Kementerian Sosial.

8) Penguatan manajemen kinerja pembangunan yang dilaksanakan melalui
strategi (i) penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kualitas belanja negara, (ii)
penguatan implementasi manajemen
kinerja Kementerian Sosial, (iii) penguatan pengendalian kinerja pembangunan
kesejahteraan sosial meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang
efektif dan terintegrasi disertai pe-
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10) Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dalam mendukung
tata kelola pemerintahan yang baik.
Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial melaui
suatu media pertanggungjawaban yang
dilaksanakan secara periodik.
11) Sarana prasarana yang optimal. Pengadaan sarana dan prasarana yang
optimal ini dibutuhkan untuk mendukung Kementerian Sosial dalam memberikan pelayanan publik sesuai standar
operasional sebagaimana yang diatur
dalam peraturan perundang–undangan
yang berlaku.
12) Perencanaan dan penganggaran yang
akuntabel melalui penerapan Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja
Anggaran (KRISNA). KRISNA merupa-

kan kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran dengan mengintegrasikan sistem dari tiga kementerian, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN RB untuk mendukung
proses perencanaan, penganggaran,
serta pelaporan informasi kinerja yang
dituangkan dalam bentuk sistem aplikasi. KRISNA merupakan titik awal sinkronisasi seluruh aplikasi pemerintah
dalam sistem e–government yang berfungsi dalam penguatan dan sinkronisasi
akses data tentang perencanaan, penganggaran, serta kinerja instansi pusat
dan daerah.
13) Layanan komunikasi dan informasi kesejahteraan sosial yang optimal melalui
transformasi Pelayanan Publik Berbasis
elektronik (e-service), penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan
terpadu. Optimalisasi penyediaan la
yanan komunikasi dan informasi kesejahteraan ini dilakukan untuk menyediakan informasi yang terkait dengan

pelayanan kesejahteraan sosial secara
lengkap, mudah dimengerti, dan diakses
sehingga memudahkan masyarakat
untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.
14) Peningkatan layanan informasi melalui
kerja sama kelembagaan Pemerintah,
lembaga legislatif, dan masyarakat yang
dilaksanakan dengan strategi (1) penyediaan layanan koordinasi dan komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia/Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia; (2) fasilitasi
audiensi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah; (3) memperluas kerja sama dengan lembaga masyarakat dan perguruan tinggi (4) mengoptimalkan peran
aktif humas pemerintah daerah; (6)
harmonisasi dan sinkronisasi layanan
kehumasan dengan unit kerja dan K/L
lainnya.
15) Penyediaan dan pengolahan konten publikasi program yang informatif dan humanis yang dilaksanakan dengan stra-

73

tegi (1) fasilitasi pelaksanaan dokumentasi program kerja menjadi produk atau
konten publikasi; (2) meningkatkan
kapasitas teknis petugas dokumentasi
dan publikasi; (2) penyediaan storage
system (penyimpanan data) hasil dokumentasi; (4) penyediaan sarana dan
prasarana dokumentasi yang up to
date; (5) Penyediaan bahan promosi.
16) Optimalisasi kanal publikasi internal
sebagai media publikasi yang efetif
dan efisien, melalui (1) meningkatkan
jumlah follower pada akun media sosial
resmi kementerian, (2) meningkatkan
respon lembaga dengan menjalin
engangement dengan warganet, (3)
memaksimalkan pemanfaatan website
untuk menyebarluaskan informasi untuk publik, (4) mengembangkan perpustakaan digital sebagai referensi
khususnya bagi akademisi yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial,
(5) meningkatkan jumlah pustaka untuk
meningkatkan partisipasi pengunjung,
(6) melakukan ekspose program dan isu
kesejahteraan sosial melalu pameran
tingkat daerah maupun nasional.
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17) Peningkatan rancangan strategi komunikasi melalui publikasi dan pemberitaan program pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan dengan strategi (1) fasilitasi peliputan kegiatan program kerja bersama media
massa; (2) meningkatkan volume dan
variasi publikasi dan pemberitaan di
berbagai jenis media; (3) menerapkan
riset hasil publikasi program kerja untuk
mengetahui positioning Lembaga; (4)
penyediaan analisis hasil pemberitaan;
(5) meningkatkan penyajian informasi
atau lembar fakta untuk media massa
dalam tampilan berita siap siar; (6)
penguatan penyusunan strategi komunikasi berdasarkan hasil riset.
18) Peningkatan layanan penyediaan informasi publik yang komunikatif dan terpadu yang dilaksanakan dengan strategi (1) Penguatan layanan PPID; (2)
penyediaan call center/contact center
terpadu melalui sambungan telepon
langsung, komunikasi tatap muka, situs
kementerian, surel, online chat, pesan
teks, dan situs jejaring sosial untuk
semua program yang dilaksanakan oleh

Kementerian Sosial; (3) meningkatkan
kapasitas petugas kehumasan.
b. Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial dalam mendukung
good and clean governance melalui kebijakan pengawasan internal berbasis risiko,
mencakup:
1)

Pendekatan pengawasan tidak hanya
pada aspek keuangan, tapi juga pada
aspek kinerja, pelayanan publik, SDM,
dan tata kelola aset.

2)

Pengawasan mengutamakan preventif
tanpa meninggalkan kuratif sesuai dengan paradigm baru dalam pengawasan
yaitu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan advisory management.

3) Pengembangan pengawasan melalui
community-based audit, pengawasan
dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, serta peningkatan metode pengawasan melalui
Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
(SPBE). Community-based audit ini merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian agar bantuan sosial yang
diberikan oleh Pemerintah melalui Kementerian Sosial kepada masyarakat
bisa tepat sasaran, tepat waktu, tepat
jumlah, tepat kualitas, tepat jenis dan
tepat cara. Dalam pelaksanan skema
ini, pihak-pihak yang diharapkan terlibat
antara lain tokoh masyarakat, pilarpilar sosial (TKSK, PSM, Karang Taruna,
Tagana) dan tokoh agama. Masyarakat
umum juga diharapkan bisa menjadi
melaporkan jika terjadi penyelewengan
bantuan sosial.
4) Orientasi pengawasan pada penguatan
8 (delapan) area perubahan reformasi
birokrasi (manajemen perubahan, penataan perundang-undangan, penataan
dan penguatan organisasi, penataan

tata laksana, penataan SDM, penguatan
akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik) menuju good governance.
5) Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri
Sosial Nomor 64 Tahun 2011 Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKj) Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial, penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan baik (clean and
good governance) menuntut sistem
pertanggungjawaban (accountability)
yang jelas, tepat, dan nyata dalam menjamin berlangsungnya tugas-tugas pemerintah secara ekonomis, efisien,
efektif, ekuiti/berkradilan, dan ekselen/
prima (5E). Dalam rangka untuk meningkatkan akutabilitas kerja Kementerian Sosial yang lebih tepat guna,
bersih, dan bebas dari praktik kolusi,
korupsi, dan nepotisme, perlu dilakukan
pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pusat. Unit eselon I di lingkungan Kementerian Sosial melalui
kebijakan pengawasan internal berbasis
risiko. Hal tersebut dilakukan sebagai
pertanggungjawaban atas segala tugas
dan kewajiban pemerintah kepada
negara.
6) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
Kementerian Sosial. Reformasi birokrasi merupakan langkah awal dan
pondasi untuk mencapai kemajuan sebuah negara. Reformasi birokrasi pada
dasarnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembangaan
(organisasi), ketatalaksanaan, dan SDM
aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, perubahan pola pikir
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(mind set), dan budaya kerja (culture
set). Untuk meningkatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam
pencapaian dan implementasi reformasi birokrasi Kementerian Sosial perlu melaksanakan komunikasi dan koordinasi mengenai reformasi birokrasi
pada jajaran pusat serta menyeluruh
hingga kantor wilayah, dan UPT.
Mengingat reformasi birokrasi merupakan hal dasar dan menjadi kebutuhan
utama atas tuntutan dan harapan dari
segenap elemen masyarakat agar
kinerja birokrasi dan aparatur menjadi
lebih baik dan berkualitas, maka penilaian
keberhasilan reformasi birokrasi tidak
hanya dinilai berdasarkan dokumentasi
semata, namun Kementerian Sosial
harus mampu memberikan manfaat
secara internal oleh organisasi serta
eksternal yaitu masyarakat yang dilayani. Perubahan yang terjadi harus
mengarah kepada pemerintahan yang
lebih bersih, profesional, dan akuntabel.
7)
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Kapabilitas APIP melalui Internal Audit

Capability Model. Kapabilitas APIP merupakan suatu kerangka kerja yang
mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor
publik. Pengendalian intern yang kuat,
akan membantu Kementerian Sosial
mencapai tujuan melalui manajemen
risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Internal Audit
Capability Model digunakan untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah yang mewajibkan
pimpinan Pemerintah Pusat maupun
daerah serta pemimpin lembaga untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
Untuk itu, diperlukan APIP yang berkualitas dalam melaksanakan pengawasan tugas dan fungsi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara.

Gambar 15. Skema Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Arah kebijakan Kementerian Sosial selanjutnya dilaksanakan melalui program periode tahun 2020-2024. Sejalan dengan
pola perencanaan dan penganggaran pada
periode pembangunan tahun 2020-2024,
Kementerian Sosial melakukan restrukturisasi program dan tujuan dari hal ini diantaranya untuk meningkatkan:
a)

efisiensi dan good governance pengelolaan APBD.

b)

kualitas belanja untuk prioritas nasional.

c)

konsolidasi dan sinergi APBN dan APBD.

d)

kompetensi dan kinerja pemerintah
daerah.

e)

kualitas monitoring dan evaluasi program prioritas nasional.

Pada periode ini program Kementerian
Sosial terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu program
dukungan manajemen dan program perlindungan sosial. Kerangka transformasi program tersebut Gambar 16 dibawah ini:
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Gambar 16. Restrukturisasi Program Kementerian Sosial

Sumber: Bappenas, 2019

Selanjutnya restrukturisasi program Kementerian Sosial ini juga akan diikuti dengan
restrukturisasi program pemerintah daerah
baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/
kota, yang mengampu urusan bidang sosial.
Perubahan pola program perencanaan dan
penganggaran ini juga mengamanatkan keterkaitan aktivitas kegiatan yang ada di
Kementerian Sosial yang tersebar di satuan kerja. Dalam mendukung penyelenggaraan program perlindungan sosial terdapat 5 (lima) pilar utama yang akan diselenggarakan yang meliputi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial,
penyelenggaraan pemberdayaan sosial, penyelenggaraan rehabilitasi sosial, penyelenggaraan penanganan fakir miskin, serta
penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan
penelitian kesejahteraan sosial dan penyu-
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luhan sosial.
Selain itu, dalam program dukungan manajemen terdiri dari beberapa proses pendukung yaitu pelayanan media informasi,
komunikasi dan publikasi, pengelolaan pelayanan hukum dan advokasi, serta pengelolaan administrasi umum dan sarana prasarana. Keenam proses pendukung tersebut
didukung oleh proses sumber daya yaitu
pengelolaan SDM, pengelolaan kinerja dan
anggaran, penataan organisasi dan pengelolaan, serta sistem pengendalian dan pengawasan.
Untuk mendukung tercapainya visi, misi,
tujuan, dan sasaran indikator yang dilaksanakan oleh tata laksana atau hubungan
kerja organisasi dan tata kerja di Kementerian
Sosial, disusun proses bisnis seperti pada
gambar berikut:

Gambar 17. Bisnis Proses Kementerian Sosial

:

Gambar di atas merupakan pemetaan dari
tata kerja di Kementerian Sosial yang tersebar
di satuan kerja masing-masing. Antar bagian dari satuan kerja tersebut memiliki
keterkaitan yang erat dan mengindikasikan
bahwa perlu dukungan bersama untuk
tercapainya visi, misi, dan tujuan dari Renstra
Kementerian Sosial 2020 – 2024.
Berdasarkan proses bisnis Kementerian
Sosial pada periode ini dilaksanakan melalui
2 (dua) proses yaitu proses utama dan proses
dukungan. Proses utama yang dilaksanakan
tahun ini ada 6 (enam) diantaranya adalah
peningkatan perlindungan sosial penduduk
miskin dan rentan; Peningkatan kemampuan
penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; Peningkatan keberfungsian Sosial penduduk miskin dan
rentan; Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan; Peningkatan kualitas dan layanan data terpadu
kesejahteraan sosial yang lengkap, akurat,
dan tepat waktu serta terciptanya sistem
informasi layanan data yang handal; dan Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan

Sosial dalam Penyelenggaraan Kesos.
Proses utama tersebut didukung oleh 8
(delapan) proses dukungan, diantaranya adalah pengelolaan perencanaan; pengelolaan
anggaran; koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; pembinaan dan
penataan organisasi dan tata laksana; dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi; penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan penyelenggaraan pengawasan intern. Kedelapan proses tersebut didukung oleh 4 (empat) proses sumber daya
yaitu pengelolaan SDM, Organisasi, dan Tatalaksana; pengelolaan kinerja; pengelolaan anggaran; dan pengendalian dan pengawasan. Gambaran proses bisnis Kementerian Sosial juga sudah termasuk dengan
keterkaitan stakeholder (pemangku kepentingan) lainnya dalam memberikan pelayanan
publik secara transparan dan akuntabel.
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Tabel 12. Struktur Program dan Eselon 1 Kementerian Sosial
No.

Program

Eselon I

1.

Program Dukungan Manajemen

Sekretariat Jenderal; Inspektorat Jenderal;
Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian,
Pengembangan dan Penyuluhan Sosial, serta
Sekretariat UKE 1

2.

Program Perlindungan Sosial

Pemberdayaan Sosial
Rehabilitasi Sosial
Perlindungan dan Jaminan Sosial
Penanganan Fakir Miksin
Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan
Pengembangan dan Penyuluhan Sosial
Sekretariat Jenderal

Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan dijabarkan menurut program beserta Sasaran
Program (SP) dan Indikator Kinerja Program
(IKP) di lingkungan Kementerian Sosial. IKP
ini hanya dinyatakan sebagai ukuran, bukan
angka capaian atau angka target pada tahun
tertentu.
1.

Program Dukungan Manajemen

yang bersih dan terpercaya.
f.

meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas teknis lainnya.

g.

meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas kinerja Kementerian
Sosial.

h.

menyempurnakan kurikulum dan
sistem pelatihan kesejahteraan
sosial.

i.

menyediakan informasi untuk perumusan kebijakan teknis berskala
nasional bidang kesejahteraan sosial.

j.

menyediakan informasi hasil penilaian SDM kesejahteraan sosial
dengan melaksanakan penyusunan
kebijakan teknis, penelitian, dan
pengembangan sistem dan metodologi penilaian.

k.

memfasilitasi penyusunan standar
mutu akreditasi serta sertifikasi;
dan

l.

mengintegrasikan modul pelayanan
standar di lingkungan Kementerian
Sosial berbasis data.

Program ini bertujuan untuk:
a.

mewujudkan pelayanan publik yang
berkualitas, dapat diakses, dan responsif

b.

mewujudkan reformasi birokrasi
berbasis transformasi digital berbiaya rendah dan murah serta dapat
diakses.

c.

d.

e.
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meningkatkan keterikatan dan keterlibatan (engagement) masyarakat melalui media sosial sebagai
salah satu instrumen untuk edukasi
dan mainstreaming issue.
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kesejahteraan
sosial serta partisipasi pemerintah
daerah dan masyarakat.
meningkatkan efektivitas birokrasi
serta tata kelola Kementerian Sosial

Perincian SP dan IKP Program Dukungan
Manajemen adalah sebagai berikut:

Tabel 13. SP dan IKP Program Dukungan Manajemen
Kode

ProgramProgram
Sasaran

Indikator
Eselon
Kinerja
I Program
Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial
Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial
Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial
Nilai Efektivitas organisasi
Persentase pemerintah daerah yang Menerapkan Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial

01

Terwujudnya tata kelola
Kementerian Sosial yang baik
dengan kualitas layanan dan
dukungan yang tinggi

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Informasi
dan komunikasi publik
Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang
sinkron dan harmonis
Penerapan Sistem merit dalam Manajemen ASN
Kementerian Sosial
Hasil Pengawasan Kearsipan dari ANRI
Indeks Maturitas Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
(SPBE)

02

Terwujudnya pengawasan
penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial dalam mendukung Good
and Clean Governance melalui
kebijakan pengawasan internal
berbasis risiko

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial
Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial
(Penilaian ITJEN terhadap SATKER, PMPRB)
Level nilai kapabilitas APIP melalui Internal Audit Capability
Model (IACM)
Persentase (%) SDM ASN Kesejahteraan Sosial yang
menerima sertifikat diklat

03

04

Meningkatnya Kapasitas
Sumber Daya Manusia (SDM)
Kesejahteraan Sosial dan Kualitas
Lembaga di Bidang Kesejahteraan
Sosial dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki
sertifikasi kompetensi

Meningkatnya kualitas dan
relevansi hasil penelitian sebagai
acuan yang dimanfaatkan
dalam perumusan kebijakan
kesejahteraan sosial

Persentase (%) hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam
penyusunan kebijakan kesos

Persentase (%) Lulusan Poltekeseos yang memiliki sertifikat
kompetensi dan profesi
Persentase (%) lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang
terakreditasi

Persentase (%) hasil penelitian terapan yang memiliki hak
kekayaan intelektual (HAKI)
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Kode

ProgramProgram
Sasaran

05.

Terwujudnya tata kelola Eselon I
yang baik dengan kualitas layanan
dan dukungan yang tinggi
2.

Indikator
Eselon
Kinerja
I Program
Jumlah layanan tata kelola Eselon I yang baik dengan
kualitas layanan dan dukungan yang tinggi

penyandang HIV/AIDS;

Program Perlindungan Sosial.
Program ini bertujuan untuk:
a.

b.

memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin
dan rentan;
memberikan pelayanan rehabilitasi
sosial bagi kelompok PPKS diantaranya yaitu penyandang disabilitas, lansia, anak, tuna sosial, korban penyalahgunaan napza, dan

c.

memberikan pemberdayaan sosial
bagi penduduk miskin dan rentan;
dan

d.

memberikan penanganan bagi fakir miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Perincian SP dan IKP Program Perlindungan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 14. SP dan IKP Program Perlindungan Sosial
Kode

ProgramProgram
Sasaran

Indikator
Eselon
Kinerja
I Program
Persentase (%) KPM yang meningkat kepemilikan aset
produktifnya

01

Meningkatnya kemandirian sosial
ekonomi keluarga miskin dan
rentan

Persentase (%) warga KAT yang meningkat kemandiriannya
dalam mengakses pelayanan sosial dasar
Persentase (%) pemanfaatan hibah langsung dalam negeri
untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Meningkatnya Kapasitas SDM
dan Kelembagaan Sosial dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial

Indeks Partisipasi Sosial

03

Meningkatnya Penyelenggaraan
Pengendalian Layanan Terpadu
Penanggulangan Kemiskinan

Persentase (%) daerah yang menyelenggarakan layanan
terpadu penanggulangan kemiskinan

04

Meningkatnya Keberfungsian
Sosial Penduduk Miskin dan
Rentan

Indeks Keberfungsian Sosial

02
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Persentase (%) pihak-pihak yang berperan serta dalam
penanaman dan pendayagunaan nilai-nilai kesetiakawanan
sosial serta restorasi sosial

Kode

05

ProgramProgram
Sasaran

Meningkatnya Kemandirian
Keluarga Miskin, Kelompok
Rentan, dan Masyarakat Rawan
Bencana dalam Pemenuhan
Kebutuhan Dasar dan Kesiap
siagaan Bencana melalui
Perlindungan Sosial Adaptif

Indikator
Eselon
Kinerja
I Program
Persentase (%) KPM PKH yang mengalami perubahan
perilaku (dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan
kesiapsiagaan bencana)
Persentase (%) KPM PKH yang graduasi
Persentase (%) korban bencana alam yang meningkat
kemampuan bertahan hidupnya
Persentase (%) korban bencana sosial yang meningkat
kemampuan bertahan hidupnya

06

Meningkatnya kemampuan
pemenuhan kebutuhan dasar
dan kemandirian sosial ekonomi
keluarga miskin dan rentan

Persentase (%) keluarga miskin dan rentan yang
meningkat aksesnya dalam menerima bantuan
pemenuhan kebutuhan dasar
Persentase (%) keluarga miskin dan rentan yang berkurang
beban pengeluarannya
Persentase (%) keluarga miskin yang meningkat
produktifitas sosial ekonominya
Persentase (%) Daerah yang aktif melakukan pemutakhiran
DTKS

07

Meningkatnya kualitas dan
layanan data terpadu
kesejahteraan sosial yang
lengkap, akurat, dan tepat
waktu serta terciptanya sistem
informasi layanan data terpadu
kesejahteraan sosial yang handal

Persentase (%) individu di DTKS yang teridentifikasi pada
data adminduk
Persentase (%) ketepatan sasaran penerima program
Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan DTKS dalam
penyelenggaraan program penanggulangan kemiksinan
Indeks Kepuasan Layanan DTKS
Persentase (%) SDM ASN kesejahteraan sosial yang
menerima sertrifikat diklat

08

Meningkatnya kapasitas SDM
dan kualitas lembaga di bidang
kesejahteraan sosial dalam
penyelenggaraan kesejahteraan
sosial

Persentase (%) SDM Kesejahteraan sosial yang
tersertifikasi
Persentase (%) Lembaga di bidang kesejahteraan sosial
yang terakreditasi
Jumlah Desa/Kelurahan yang telah membentuk masyarakat
berketahanan sosial
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3.3. Kerangka Regulasi
Kerangka Regulasi pada dasarnya merupakan penjelasan umum regulasi yang dibutuhkan Kementerian Sosial dalam menjalankan tugas, fungsi,
serta kewenangan dan penjabaran kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran
strategis Kementerian Sosial. Sehingga kerangka
regulasi merupakan bentuk operasionalisasi dari
arah kebijakan Kementerian Sosial dalam rangka
melaksanakan strategi Kementerian Sosial dan untuk
mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian
Sosial serta untuk mendukung tercapainya sasaran
pembangunan nasional sebagaimana tercantum di
dalam RPJMN 2020-2024.
Salah satu pendekatan dalam penataan regulasi
menggunakan metode omnibus law. Pelaksanaan
omnibus law bertujuan untuk penyederhanaan
kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang
khususnya di bidang lapangan kerja dengan mengesahkan Undang-Undang tentang Lapangan Kerja
dan bidang pemberdayaan usaha masyarakat kecil
menengah dengan mengesahkan Undang-Undang
tentang Pemberdayaan Usaha Masyarakat Kecil Menengah. Kedua undang-undang tersebut dikatakan
akan menjadi Omnibus Law yang akan mencabut
atau merevisi beberapa undang-undang.
Selanjutnya Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah
Non Kementerian kebijakan agar dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan investasi serta
penyederhanaan regulasi agar dalam membentuk
1 (satu) Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Badan/
Peraturan Badan yang baru sekaligus mencabut
paling sedikit 2 (dua) Peraturan Menteri/Peraturan
Kepala Badan/Peraturan Badan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Permasalahan tumpang tindih peraturan antara
kementerian, lembaga, atau pemerintahan daerah
sudah dirasakan Pemerintah sejak tahun 2010
dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor
81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025, yang kemudian dilaksanakan
oleh kementerian, Lembaga, dan pemerintah
daerah dalam pelaksanaan reformasi peraturan
perundang-undangan dengan istilah simplifikasi
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peraturan perundang-undangan. Dalam teknik perancangan peraturan perundang-undangan metode
omnisbus law merupakan metode yang juga dianut dalam sistem Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan dengan cara penggabungan
atau pencabutan beberapa peraturan perundangundangan yang sederajat atau lebih rendah.
Pendekatan omnibus law juga dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk penataan regulasi. Pendekatan ini dapat diterapkan dengan opsi penyederhanaan atau pencabutan, perevisian atau penggabungan beberapa regulasi yang substansinya
hampir sama satu dengan lainnya, tumpang tindih
atau konflik. Inti pendekatan omnibus law adalah
evaluasi, pengkajian, penelitian terkait regulasi dan
pilihan kebijakan untuk memastikan regulasi yang
tepat, fleksibel, namun akuntabel.
Dalam lingkup Kementerian Sosial sebagai permulaan konsep ini dilakukan kepada Keputusan Menteri
yang sifatnya mengatur atau Peraturan Menteri
Sosial dengan tahapan:
a. melakukan identifikasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sosial atau Keputusan yang bersifat
mengatur yang pernah diterbitkan.
b. membuat daftar peraturan yang telah diterbitkan
atau ditetapkan yang di dalamnya berisi uraian
singkat mengenai materi muatan yang diatur
dalam peraturan tersebut.
c. melakukan reviu, evaluasi, dan analisa terhadap
peraturan baik yang bersifat substansi atau
materi muatan maupun format peraturan/keputusan yang bersifat mengatur atau teknik
peraturan perundang-undangan.
d. menyusun draf rekomendasi berupa regulasi
atau deregulasi peraturan.
Hasil identifikasi, daftar peraturan, reviu, dan
evaluasi terhadap peraturan diklasifikasikan bahwa
simplifikasi tersebut dilakukan menggunakan pendekatan tugas dan fungsi yaitu terdapat 78 (tujuh
puluh delapan) Keputusan Menteri Sosial/Peraturan
Menteri Sosial yang akan disimplifikasi sehingga

dari 184 (seratus delapan puluh empat) Keputusan
Menteri/Peraturan Menteri Sosial yang masih berlaku menjadi 106 (seratus enam) Peraturan Menteri
Sosial.
Identifikasi kebutuhan regulasi Kementerian Sosial
dilaksanakan untuk mendukung tugas, fungsi dan
kewenangan dalam pelaksanaan kesejahteraan
sosial dan penanganan fakir miskin. Pada lingkup
Sekretariat Jenderal, terdapat 1 (satu) kebutuhan
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran, dan 26 (dua puluh enam)
kebutuhan Rancangan Peraturan Menteri Sosial
yang mencangkup: 1) Standarisasi Ruangan Kantor,
Alat Perlengkapan Kantor, Rumah Negara dan
Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial, 2) Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum, 3) Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar
Diklat Kesejahteraan Sosial, 4) Organisasi dan Tata
Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta, 5)
Pedoman Manajemen Pengelolaan Gudang, 6) Petunjuk Teknis Penggunaan Lambang/Logo, 7) Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial,
8) Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan BMN, 9)
LAKIP Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial,
10) Pedoman Analisis Jabatan, 11) Pedoman Pola
Mutasi Jabatan Karier Pegawai, 12) Pendataan
dan Pengelolaan Data PPKS dan PSKS,13) Analisa
Kebutuhan Diklat Struktural dan Fungsional, 14) SOP,
15) Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai, 16) Rancangan
Rencana Kerja, 17) Penyusunan SOP Administrasi
Pemerintahan, 18) Pedoman Penyelenggaraan Ker-

jasama Luar Negeri dengan LKS, 19) Satuan
Pengamanan (SATPAM), 20) Organisasi dan Tata
Kerja, 21) Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024
Kementerian Sosial, 22) Sistem Klasifikasi Keamanan
dan Akses Arsip Dinamis, 23) Road Map Reformasi
Birokrasi, 24) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara, 25) Pengelolaan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial, 26) Pedoman Umum
Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial, dan 26) Tunjangan Kinerja
Pegawai.
Kebutuhan kerangka regulasi di lingkungan Inspektorat Jenderal memuat materi simplifikasi maupun penyesuaian materi regulasi terdiri 1) simplifikasi pada Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern, Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah, serta Manajemen Risiko
di Lingkungan Kementerian Sosial. 2) penyesuaian
materi muatan pada Peraturan Menteri Sosial tentang Pengendalian Gratifikasi, serta 3) penyesuaian
materi pada Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Sosial.
Pada bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial kebutuhan regulasi 2 (dua) Rancangan UndangUndang yang terdiri dari: 1) Penanganan Bencana,
dan 2) Perlindungan dan Jaminan Sosial. Kebutuhan
Peraturan Menteri Sosial sebagai bagian dari simplifikasi maupun penyesuaian materi peraturan lainnya seperti: 1) Simplifikasi Peraturan Menteri Sosial
tentang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam,
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2) penyesuaian materi Peraturan Menteri Sosial
tentang Program Keluarga Harapan, 3) perlindungan
sosial adaptif dalam bidang perlindungan sosial.
Pada bidang Rehabilitasi Sosial, kebutuhan regulasi mencakup Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Sosial.
Rancangan Undang-Undang mengenai Lanjut Usia,
Peraturan Pemerintah tentang 1) Pengangkatan
Anak, 2) Pekerja Sosial, serta 3) Habilitasi dan
Rehabilitasi. Kebutuhan rancangan Peraturan Menteri Sosial terdiri dari: 1) Rehabilitasi Sosial Dasar, 2)
Data Nasional Penyandang Disabilitas, 3) Pedoman
penyelenggaraan sistem data terpilah penyandang
Disabilitas, 4) Rumah Perlindungan dan Trauma
Center, 5) Pengasuhan, Perwalian, dan Pengangkatan
Anak, 6) Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, 7) Program
Rehabilitasi Sosial NAPZA, 8) Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi ABH, 9) Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas, 10) Rehabilitasi Sosial Tuna
Sosial, dan 11) Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
Kebutuhan Regulasi bidang Pemberdayaan Sosial
mencakup Rancangan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Sosial. Rancangan Undag-Undang
yang dibutuhkan tentang Penyelenggaraan Sumbangan. Sedangkan Peraturan Menteri Sosial terdiri dari: 1) Simplifikasi pada Peraturan Menteri
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Sosial tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 2)
Simplifikasi pada Peraturan Menteri Sosial tentang
Pengumpulan Sumbangan, 3) simplifikasi pada Peraturan Menteri Sosial tentang Perintis Pergerakan
Kebangsaan/Kemerdekaan, 4) Tata Cara dan Syarat
Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial
Untuk Dapat Memperoleh Hak Milik Atas Tanah,
5) Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan
Terpadu kesejahteraan sosial, 6) Penyelenggaraan
Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial, 7) Simplifikasi
pada Peraturan Menteri Sosial tentang Lembaga
Kesejahteraan Sosial, 8) Simplifikasi pada Peraturan
Menteri Sosial tentang Pemberdayaan Komunitas
Adat Terpencil, 9) Simplifikasi pada Peraturan
Menteri Sosial tentang Kesetiakawanan Sosial dan
Restorasi Sosial, 10) Simplifikasi pada Peraturan
Menteri Sosial tentang Penyelenggaran Undian
Gratis Berhadiah, 11) Tanggung Jawab Sosial Badan
Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial, 12) Simplifikasi pada Peraturan Menteri Sosial
tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional, 13)
Simplifikasi pada Peraturan Menteri Sosial tentang
Pusat Kesejahteraan Sosial, 14) Simplifikasi pada
Peraturan Menteri Sosial tentang Sumbangan
Masyarakat dari Penyelenggaraan Undian Gratis
Berhadiah, dan 15) Penyelenggaraan kewirausahaan
sosial dan modal usaha Keluarga Penerima Manfaat
(KPM).

Pada bidang Penanganan Fakir Miskin, terdapat
Kebutuhan Regulasi terkait Rancangan Peraturan
Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penanganan Fakir Miskin, serta Rancangan simplifikasi
Peraturan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan
Program Sembako.

otonomi daerah; 3). Prinsip pengorganisasian yang
efektif, efisien, dan transparan; 4) kapasitas pengelolaan sumber daya dan ketersediaan anggaran
Kementerian Sosial; 5). Hasil evaluasi terhadap
kelembagaan yang sudah ada

Pada Bidang Pendidikan Penelitian, Pelatihan dan
Penyuluhan Sosial terdapat Simplifikasi Peraturan
Menteri Sosial yang terdiri dari: 1) Sumber Daya
Manusia Kesejahteraan Sosial, 2) Pengelolaan dan
penyelenggaraan lembaga kesejahteraan sosial, 3)
Penyelenggaraan akreditasi lembaga kesejahteraan
sosial, 4) Penyelenggaraan sertifikasi pekerja sosial,
5) Penyelenggaraan diklat kesejahteraan sosial
berbasis e-learning, 6) Pekerja Sosial, 7) Penyuluhan
Sosial, serta 8) Pemberian Tugas Belajar dan Izin
Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kementerian.

3.4.1. Arah Kebijakan Kelembagaan Kementerian
Sosial 2020-2024

3.4. Kerangka Kelembagaan
Dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan
sasaran strategis Kementerian Sosial 2020-2024
diperlukan kerangka kelembagaan baik fungsi dan
struktur organisasi, tata laksana antarunit organisasi
baik internal maupun eksternal serta pengelolaan
SDM. Kerangka kelembagaan disusun untuk: 1).
Meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan RPJMN, sesuai dengan fungsi dan visi misi
Kementerian Sosial; 2). Mempertajam arah kebijakan dan strategi sesuai dengan kapasitas organisasi
dan dukungan sumber daya ASN; 3). Membangun
struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat
ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kementerian
Sosial dalam melaksanakan program pembangunan
kesejahteraan sosial; 4). Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber
daya aparatur.
Penyusunan kerangka kelembagaan Kementerian
Sosial 2020-2024 dilakukan dengan memperhatikan: 1). Keterkaitan, kontribusi, dan peran Kementerian Sosial dalam mencapai tujuan RPJPN, RPJMN dan
Visi Misi Presiden; 2). Kebijakan desentralisasi dan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun
2019 tentang Organisasi Kementerian Negara,
Kementerian Sosial merupakan kementerian yang
menangani urusan pemerintahan yang ruang
lingkupnya termasuk dalam kementerian kelompok
II yang menyelenggarakan urusan tertentu dalam
pemerintahan yang akan menyelenggarakan fungsi:
1). Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial; 2). Pengelolaan barang
milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawab Kementerian Sosial; 3). Pengawasan atas
pelaksanaan tugas di bidang sosial; 4). Pelaksanaan
bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan
tugas di bidang sosial; 5). Pelaksanaan kegiatan
teknis yang berskala nasional; 6). Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Kementerian Sosial; 7). Pelaksanaan
dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh
unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.
Susunan organisasinya terdiri dari unsur pimpinan
(Menteri), pembantu pimpinan (Sekretariat Jenderal), pelaksana (Direktorat Jenderal), pengawas (Inspektorat Jenderal), dan pendukung (Badan dan/atau
Pusat).
Kelembagaan Kementerian Sosal yang efektif,
efisien, tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis
dengan kebijakan nasional dan otonomi daerah
harus diwujudkan dalam rangka pencapaian visi,
misi, tujuan, dan sasaran strategis. Strategi yang
ditempuh, antara lain: (i) penyempurnaan desain
kelembagaan Kementerian Sosial; dan (ii) penataan
kelembagaan internal Kementerian Sosial yang
mencakup penataan tugas, fungsi, dan kewenangan,
serta penyederhanaan struktur secara vertikal
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dan/atau horizontal; dan (iii) penguatan sinergitas
antarlembaga, baik di pusat maupun daerah.
Penguatan organisasi Kementerian Sosial secara
filosofis didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial
merupakan bagian dari proses pembangunan yang
berorientasi pada 2 (dua) hal mendasar. Pertama,
bagaimana membangun proses pelayanan yang
transparan, terbuka, partisipatif, dan akuntabel
yang dapat terselenggara dengan aman dan tertib
serta dapat menampung dan mewujudkan harapan
dan keinginan seluruh rakyat untuk ikut serta dan
berpartisipasi dalam proses penyelenggaraannya
sehingga akan dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama. Kedua, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menghasilkan kebijakan
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan
rakyat, sehingga harapan seluruh rakyat untuk
meningkatkan taraf kehidupannya dapat terwujud.
Esensi penguatan organisasi Kementerian Sosial
dilihat dari sudut pandang sosiologis adalah perlunya
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penyesuaian dan kesinambungan gerak langkah
operasional dari setiap unit organisasi di lingkungan
Kementerian Sosial dengan dinamika masyarakat
Indonesia yang diwujudkan melalui penyelarasan
tugas dan fungsi masing-masing unit agar tidak
terjadi ketimpangan dan overlapping beban tugas
dan wewenang.
Untuk itu perlu adanya perubahan paradigma
Kementerian Sosial yang mengatur Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Sosial. Selama ini Peraturan
Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
mengatur tugas dan fungsi Kementerian Sosial
berdasarkan sasaran, masalah sosial, dan potensi
sumber kesejahteraan sosial. Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial yang menjadi acuan pembentukan Nomor
20 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Sosial dengan cakupan atau
jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial
yang dibagi ke dalam 4 (empat) pilar intervensi

dan program penanggulangan kemiskinan masih
harus ditingkatkan pemahaman dan keterampilan
pelaksana di bidang kesejahteraan sosial. Kondisi
ini tentunya sangat mempengaruhi capaian kinerja, baik kinerja fungsional/teknis maupun tingkat serapan atau realisasi dari masing-masing
pilar intervensi tersebut dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial secara yuridis merupakan tanggung
jawab Kementerian Sosial, sehingga peran utama
pembangunan kesejahteraan sosial yang melibatkan
Pemerintah, masyarakat, dunia usaha harus mampu
dijabarkan dan diwadahi melalui mekanisme Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagai perwujudan dari semangat optimalisasi peran
dan fungsi kelembagaan Kementerian Sosial yang
efektif, dan transparan.
Secara umum penataan organisasi pada dasarnya
diarahkan untuk mencapai kinerja yang efektif dan
efisien, namun tidak sedikit ditemukan kesalahan.
Penataan organisasi biasanya mengabaikan prinsipprinsip pengorganisasian sehingga organisasi menjadi gemuk, tidak efisien, dan tidak efektif. Sebaliknya
juga sering organisasi terlalu ramping sehingga tidak
dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara
baik.
Berdasarkan prinsip, kebutuhan, masalah, dan tuntutan perubahan lingkungan yang kian dinamis,
maka untuk mengoptimalkan organisasi dan tata
kerja akan diarahkan pada upaya right sizing
penyusunan organisasi yang tepat fungsi dan tepat
ukuran serta tepat proses dengan berusaha untuk
menguatkan kondisi yang sudah eksis (status quo),
mengembangkan (perubahan terbatas) sesuai kepbutuhan organisasi yang akan mengawal mandat
undang-undang yang ada. Adapun langkah penataan fungsi dalam organisasi Kementerian Sosial
mengarah pada aspek:
a. keandalan pengelolaan data dan informasi (big
data) sebagai landasan sistem kesejahteraan
sosial.

b. peran dan fungsi pada fokus kewilayahan.
c. integrasi rantai proses dalam satu siklus yang
lengkap untuk optimalisasi kinerja dan penguatan
akuntabilitas.
d. penataan dalam kluster karakteristik pekerjaan;
dan
e. job enlargement yaitu dengan rancangan membuat pekerjaan “lebih besar” atau “lebih luas”
dengan menambahkan jumlah tugas kerja yang
harus dilakukan setiap orang dengan tingkat
keterampilan dan kesulitan sama dan job enrichment yaitu dengan memberikan variasi dan
tanggung jawab yang lebih dalam pekerjaan.
Penguatan peran dan fungsi dalam proses basis
fokus kewilayahan diharapkan akan mendorong
optimalisasi kinerja dan penguatan akuntabilitas.
Disamping itu, hal yang paling penting untuk
diprioritaskan adalah mengeliminasi fungsi (spin
off) karena tidak sesuai dengan tuntutan mandat
kelembagaan atau dapat ditangani oleh pihak lain
misalnya pembagian urusan pusat dan daerah, kementerian/lembaga lainnya, atau pihak ketiga
lainnya.
Hal yang tak kalah penting adalah arah penataan
kelembagaan Kementerian Sosial juga harus memperhatikan aspek bahwa:
a. penataan organisasi harus mengacu pada semangat penyederhanaan organisasi dengan mengedepankan prinsip tepat fungsi, tepat struktur
dan tepat proses.
b. restrukturisasi organisasi haruslah berorientasi
pada struktur yang visioner yaitu mewujudkan
Indonesia sejahtera. Oleh sebab itu, restrukturisasi organisasi perlu memperhatikan aspirasi
dari setiap unit kerja.
c. perlu dibentuk working group yang keanggotaannya bersifat keterwakilan dari masingmasing direktorat dengan harapan agar penataan
organisasi dapat dikawal secara berkelanjutan,
terfokus dan aspiratif; dan
d. setiap penataan organisasi wajib memperhatikan
visi dan misi, kebutuhan strategis organisasi,
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ketentuan yang diterbitkan, fenomena sosiologis
yang berkembang, dan perubahan lingkungan
organisasi yang cepat. Terpenting adalah penataan organisasi terlepas dari faktor “vested
interest”, tetapi benar-benar obyektif, visioner,
responsif dan antisipatif atas perubahan dan
perkembangan lingkungan strategis.
Untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan
kesejahteraan sosial, setiap unit di Kementerian
Sosial memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang
saling mendukung. Penyelenggaraan kesejahteraan
sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial terdiri
dari 4 (empat) tahap pelayanan, yaitu pelayanan
untuk peningkatan taraf kesejahteraan sosial, pelayanan untuk peningkatan kualitas pemberi layanan

kesejahteraan sosial, pelayanan untuk peningkatan
kualitas data kesejahteraan sosial, serta pelayanan
tata kelola kesejahteraan sosial.
Untuk mendukung pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka disusun organisasi yang
memegang prinsip good governance yang terdiri
dari unit program perlindungan dan jaminan
sosial, program pemberdayaan sosial, program
rehabilitasi sosial, program penanganan fakir
miskin, program pendidikan, pelatihan, penelitian,
pengembangan dan penyuluhan sosial, serta program pendukung untuk pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur dan pengelolaan data
kesejahteraan sosial.

Gambar 18. Rancangan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Sosial
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3.4.2. Penataan kelembagaan kesejahteraan sosial
sesuai pembagian tugas dan tanggung
jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat
Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya
kebutuhan material, spiritual, dan sosia warga negara
agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan
diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan
kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak
terlantar. Oleh karena itu Pemerintah dan pemerintah
daerah harus memberikan rehabilitasi sosial, jaminan
sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial
sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara
dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan
dasar warga negara yang miskin dan rentan.
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan
peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi
sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, LKS, maupun
LKS asing demi terselenggaranya kesejahteraan
sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan.
Untuk itu diperlukan penataan kelembagaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai tanggung
jawab dan peran Pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat agar penyelenggaraan kesejahteraan
sosial dapat dilaksanakan secara tertib mulai tingkat
desa/kelurahan/nama lain, kecamatan, kabupaten/
kota, provinsi, maupun pada tingkat nasional, termasuk didalamnya penataan SDM kesejahteraan
sosial terutama pekerja sosial yang profesional
yang saat ini kualitas dan kuantitasnya masih sangat
terbatas.
Kerangka kelembagaan dan pembagian tanggung
jawab dan peran yang jelas pada tataran pusat
dan daerah diperlukan agar pelaksanaan program
dan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien.
Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk
mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat daerahnya yang diatur melalui regulasi,

karena dianggap lebih memahami permasalahan di
daerah sehingga kebijakan yang dibuat diharapkan
dapat lebih tepat sasaran karena tidak semua daerah
dapat menggunakan satu metode penyelesain masalah sosial.
Pemerintah daerah dan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi PPKS secara lebih
akurat, serta melakukan pemutakhiran data dinamis
secara lebih cepat sehingga program kesejahteraan
sosial bisa lebih tepat sasaran. Selain itu, pemerintah
daerah juga seharusnya bisa memanfaatkan kearifan
lokal untuk memodifikasi program atau kebijakan
pemerintah pusat sehingga dapat lebih diterima
dan dijalankan seluruh komponen masyarakat setempat, sepanjang masih sesuai dengan aturanaturan pokok program tersebut. Dengan demikian,
peran Pemerintah Pusat adalah sebagai penyusun
grand design program sementara peran pemerintah
daerah lebih berkembang, tidak semata sebagai
pelaksana program saja.
Dalam penyelenggaraan program layanan pendidikan, penelitian, dan Penyuluhan Sosial diselenggarakan melalui lembaga di tingkat pusat dan tingkat
regional untuk peningkatan kualitas layanan yang
dilakukan oleh SDM kesejahteraan sosial dan LKS.
Penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi Pemerintah
Pusat, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota telah diatur di
dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pembagian kewenangan pemerintahan, bidang sosial
menjadi salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah dengan berpedoman pada SPM bidang sosial yang memiliki
peran penting untuk mendorong pelaksanaan program kesejahteraan sosial yang terstandardisasi
di berbagai tingkat dan lokasi. Koordinasi dalam
penanggulangan kemiskinan dan pembangunan
kesejahteraan sosial di daerah seringkali menemui
tantangan seperti sifat organisasi yang cenderung
eksklusif, egosektoral instansi yang menyulitkan
koordinasi, serta keterbatasan anggaran.
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Gambar 19.
Skema Penataan SDM dan Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial

Dalam pembangunan kesejahteraan sosial, akurasi,
dan validitas data sasaran peserta atau penerima
manfaat program menjadi faktor yang sangat
penting dalam upaya meningkatkan efektivitas
program penanggulangan kemiskinan. Sejak lebih
dari satu dekade lalu, pemerintah telah merintis
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upaya pembangunan sebuah pusat data untuk
sasaran program penanggulangan kemiskinan.
Saat ini pemerintah Indonesia telah memiliki DTKS.
Dalam database ini memuat data terperinci rumah
tangga miskin dan kurang mampu di Indonesia
yang mencakup data karakteristik sosial-ekonomi

rumah tangga, nama, alamat, NIK, dan nomor Kartu
Keluarga.
Penanganan permasalahan sosial tidak boleh hanya
terfokus pada substansi kemiskinan, tapi juga harus
bergeser pada upaya membangun ketahanan keluarga dan penghidupan yang berkelanjutan. Kondisi
saat ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan dan
pelayanan sosial program perlindungan sosial masih
berbentuk pelayanan sosial yang bersifat sektoral,
dengan jangkauan yang masih terbatas dan hanya
merespon permasalahan aktual secara reaktif. Untuk
memfasilitasi dan menjangkau masyarakat dan merujuknya kepada layanan dasar, pengembangan layanan rujukan terpadu perlu dibangun hingga
tataran kecamatan atau desa. Layanan yang diberikan juga harus dapat merespon kebutuhkan
masyarakat secara tepat, cepat, efektif dan efisien,
serta terintegrasi.
Penataan kelembagaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan adalah:

sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan
dan mengembangkan kemampuan seseorang
yang mengalami disfungsi sosial agar dapat
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
g. Pusat Rehabilitasi Sosial.
Pusat rehabilitasi sosial dimaksudkan sebagai
lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan
Rehabilitasi Sosial bagi lebih dari satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi
sosialnya secara wajar. Pembentukan Kelembagaan pelaksana teknis pelayanan kesejahteraan
sosial terpadu di Kabupaten/Kota melalui Rumah singgah dan Puskessos Rumah singgah
dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.
h. Pusat Kesejahteraan Sosial.
Pusat kesejahteraan sosial dimaksudkan sebagai
tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan
pelayanan sosial bersama secara sinergis dan
terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

a. penyelarasan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK) Kementerian Sosial dengan SOTK dinas
sosial.
b. pembentukan UPT Kementerian Sosial di Badiklitpensos dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi
Sosial.

i.

Rumah perlindungan sosial dimaksudkan sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan
yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan
dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang
memerlukan perlindungan.

c. pembentukan Intitusi Penerima Wajib Lapor.
d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan
Sosial.
Pusat pendidikan dan pelatihan dimaksudkan
sebagai tempat mendidik dan melatih SDM di
bidang kesejahteraan sosial agar memiliki dan
meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan
keterampilan yang profesional dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
e. pembentukan UPTD panti sosial dinas sosial
daerah provinsi.
f. Panti Sosial.
Panti sosial dimaksudkan sebagai lembaga/
unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi

Rumah Perlindungan Sosial.

j.

pembentukan LKS ABH di daerah kabupaten/
kota.

k. pemberian izin dan pembinaan panti milik masyarakat/LKS/dan lainnya sebagai lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial.
l.

peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesejahteraan sosial khususnya pekerja sosial.

m. asosiasi profesi pekerja sosial.
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TARGET KINERJA
DAN
KERANGKA PENDANAAN
4.1. Target Kinerja

R

enstra Kementerian Sosial tahun 2020-2024
merupakan bagian dari sistem perencanaan
dan penganggaran Pemerintah sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan
akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan
mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) dalam
pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan
(guidance) pelaksanaan program dan kegiatan
bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel
(accountable). Renstra saat ini adalah bagian dari
konsistensi penerapan Penganggaran Berbasis
Kinerja.
Renstra menggambarkan keterkaitan antara sasaran kementerian, sasaran program, dan sasaran
kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis
(IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator
Kinerja Kegiatan (IKK). Penetapan target kinerja
ditentukan setelah IKSS, IKP, dan IKK disusun dan
disepakati baik di tingkat kementerian maupun di
tingkat Eselon I. Target kinerja menunjukkan tingkat
sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai pada
tingkat kementerian, program, dan kegiatan dalam

periode 2020-2024. Oleh karena itu, Kementerian
Sosial dalam menyusun dan menetapkan target
kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa
kriteria sebagai berikut:
1. Target kinerja harus dapat menggambarkan
angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai
dari setiap indikator kinerja sasaran (IKSS, IKP,
dan IKK); dan
2. Penetapan target dipilih karena relevan dengan
indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas.
Dalam sistem perencanaan dan penganggaran
saat ini, setiap unit eselon I diharapkan untuk menetapkan satu program dengan satu atau lebih
sasaran program yang dilengkapi dengan IKP
untuk tiap-tiap sasaran program. Sementara itu
unit eselon II dimungkinkan memiliki satu atau lebih
kegiatan, dimana masing-masing kegiatan memiliki
satu atau lebih sasaran kegiatan sesuai dengan
karakteristik tugas dan fungsinya yang dilengkapi
dengan IKK untuk tiap-tiap sasaran kegiatan. Target
kinerja program di setiap Eselon I dan target kinerja
kegiatan di seluruh Eselon II harus mencerminkan
target kinerja kementerian dan program prioritas
nasional. Hubungan antara struktur organisasi,
struktur program dan kegiatan, dan kinerja disajikan
pada gambar berikut ini.

95

Gambar 20. Arsitektur Struktur Program dan Kegiatan

Penyusunan Renstra memperhatikan kemampuan
fiskal Pemerintah, sekaligus memberi gambaran
pembiayaan yang dibutuhkan selama 5 (lima) tahun
mendatang. Secara teknis, sesuai dengan pedoman
yang ada, Renstra disusun dengan menggunakan
berbagai asumsi (misalnya pertumbuhan ekonomi),
serta kombinasi pendekatan bottom up dan top
down dengan keterlibatan seluruh unit eselon I dan
unit eselon II dari Kementerian Sosial. Pendekatan
top down mengandung makna bahwa perencanaan
ini memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai
dengan estimasi APBN, sedangkan pendekatan
bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran
kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi
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ideal.
Target kinerja sasaran strategis dan target kinerja
sasaran program ditetapkan berdasarkan unit eselon
I yang dikelola Kementerian Sosial sebagaimana
dibahas dalam bagian kerangka kelembagaan. Target kinerja yang dimaksud ditetapkan untuk setiap
tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun (20202024).
Penjelasan dari setiap target kinerja Kementerian
Sosial, adalah sebagai berikut:
1. Program Dukungan Manajemen dan Perlindungan Sosial pada Sekretariat Jenderal
Kementerian Sosial.

Tabel 15. SP dan IKP Dukungan Manajemen dan Perlindungan Sosial pada UKE 1
Sekretariat Jenderal
Sasaran

Indikator
Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial
Opini atas laporan keuangan Kementerian Sosial

Terwujudnya Tata Kelola
Kementerian Sosial yang
Baik dengan Kualitas
Layanan dan Dukungan
yang Tinggi

Meningkatnya kualitas
dan layanan data
terpadu kesejahteraan
sosial yang lengkap,
akurat, dan tepat waktu
serta terciptanya sistem
layanan informasi
kesejahteraan social
yang handal

Target
2022

2020

2021

80

85

90

2023
95

2024
100

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial

72

74

76

78

80

Nilai Efektifitas organisasi

75

78

80

81

85

Persentase (%) Pemerintah daerah yang
Menerapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosial

100

100

100

100

100

Indeks kepuasan atas layanan Komunikasi dan
Informasi Kesejahteraan Sosial

80

82

85

87

87

Jumlah Rancangan Peraturan Perundangundangan yang sinkron dan harmonis

5

5

5

5

5

Nilai Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen
ASN Kementerian Sosial

300

325

340

350

360

Hasil Pengawasan Kearsipan dari ANRI

90

90

91

92
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Indeks Maturitas Sistem Pemerintah Berbasis
Elektronik (SPBE)

3,5

3,7

4,0

4,2

4,7

Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam
penyelenggaraan program penanggulangan
kemiskinan

40

50

60

70

80

Persentase (%) Daerah yang aktif melakukan
pemutakhiran DTKS

30

40

50

70

70

Persentase (%) individu di DTKS yang
teridentifikasi pada data adminduk

40

40

40

40

40

Persentase (%) ketepatan sasaran penerima
program

80

82

84

85

86

Indeks Kepuasan Layanan DTKS

94

94,5

95

95,5

95.5

2. Program Dukungan Manajemen pada Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial
Tabel 16. Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Dukungan Manajemen
pada UKE I Inspektorat Jenderal
Sasaran
Terwujudnya pengawasan
penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial dalam
mendukung Good and
Clean Governance melalui
kebijakan pengawasan
internal berbasis risiko
kebijakan pengawasan
internal berbasis risiko
Terwujudnya tata kelola
Eselon I yang baik dengan
kualitas layanan dan
dukungan yang tinggi

Indikator

2020

2021

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial

80

85

Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian
Sosial (Penilaian ITJEN terhadap SATKER, PMPRB)

85

Level nilai kapabilitas APIP melalui Internal Audit
Capability Model (IACM)

Jumlah layanan tata kelola Inspektorat Jenderal
yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan
yang tinggi

Target
2022

2023

2024

90

95

100

85

90

95

100

3,3

3,5

3,7

3,9

4

4

4

4

4

4
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3. Program Dukungan Manajemen dan Perlindungan Sosial pada Ditjen Pemberdayaan Sosial
Tabel 17 . SP dan IKP Program Dukungan
Manajemen dan Perlindungan Sosial pada Ditjen Pemberdayaan Sosial
2020

2021

Target
2022

2023

2024

4,18

4,36

4,56

4,78

5,01

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,682

0,684

0,686

0,688

0,70

Persentase (%) pihak-pihak yang
berperan serta dalam penanaman
dan pendayagunaan nilai K2KRS

1

1

1

1

1

Meningkatnya penyelenggaraan
layanan terpadu
penanggulangan kemiskinan

Persentase (%) daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu
penanggulangan kemiskinan

56

68

80

91

100

Terwujudnya tata kelola
Penanganan Fakir Miskin yang
baik dengan kualitas layanan dan
dukungan yang tinggi

Jumlah layanan tata kelola
Pemberdayaan Sosial yang baik
dengan kualitas layanan dan
dukungan yang tinggi

4

4

4

4

4

Sasaran Program

Indikator Kinerja Program

Meningkatnya kemandirian
sosial ekonomi keluarga miskin
dan rentan

Persentase KPM yang meningkat
kepemilikan aset produktifnya
Persentase (%) warga KAT yang
meningkat kemandiriannya dalam
mengakses Pelayanan Dasar
Persentase (%) pemanfaatan
hibah langsung dalam negeri
untuk penyelenggaraan kesos

Meningkatnya kapasitas SDM
dan Kelembagaan Sosial dalam
penyelenggaraan kesos

Indeks Partisipasi Sosial

4. Program Dukungan Manajemen dan Perlindungan Sosial pada Ditjen Rehabilitasi Sosial
Tabel 18. SP dan IKP Program Dukungan Manajemen dan Perlindungan Sosial pada Ditjen Rehabilitasi
Sosial
SP

IKP

2020

2021

Target
2022

2023

2024

Meningkatnya Keberfungsian Sosial
Penduduk Miskin dan Rentan

Indeks Keberfungsian Sosial Penduduk
Rentan

47,95

48,95

49,95

50,95

51,95

Meningkatnya Keberfungsian Sosial
Korban Penyalahgunaan NAPZA

Indeks Keberfungsian Sosial Korban
Penyalahgunaan NAPZA

58,91

59,91

60,91

61,91

62,91

Meningkatnya Keberfungsian Sosial
Penyandang Disabilitas

Indeks Keberfungsian Sosial Penyandang
Disabilitas

69,58

70,58

71,58

72,58

73,58

Meningkatnya Keberfungsian Sosial Tuna
Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Indeks Keberfungsian Sosial Tuna Sosial
dan Korban Perdagangan Orang

34,29

35,29

36,29

37,29

38,29

Meningkatnya Keberfungsian Sosial
Anak

Indeks Keberfungsian Sosial Anak

45,91

46,91

47,91

48,91

49,91

Meningkatnya Keberfungsian Sosial
Lanjut Usia

Indeks Keberfungsian Sosial Lanjut Usia

31,60

32,60

33,60

34,60

35,60

Terwujudnya tata kelola Rehabilitasi
Sosial yang baik dengan kualitas
layanan dan dukungan yang tinggi

Jumlah layanan tata kelola Rehabilitasi
Sosial yang baik dengan kualitas layanan
dan dukungan yang tinggi

4

4

4

4

4
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5. Program Dukungan Manajemen dan Perlindungan Sosial pada Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial
Tabel 19. SP dan IKP Program Dukungan Manajemen dan Perlindungan Sosial pada
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial
Sasaran

Indikator

Meningkatkan
Kemandirian
keluarga miskin,
kelompok rentan,
dan masyarakat
rawan bencana
dalam pemenuhan
kebutuhan dasar
dan kesiapsiagaan
bencana melalui
perlindungan sosial
adaptif
Terwujudnya tata
kelola Perlindungan
dan Jaminan Sosial
yang baik dengan
kualitas layanan
dan dukungan yang
tinggi

2020

2021

Persentase (%) KPM PKH yang mengalami
Perubahan Perilaku (dalam aspek pendidikan,
Kesehatan, ekonomi, dan kesiapsiagaan bencana)

20

20

Persentase (%)KPM PKH yang graduasi dari total
penerima sekarang

10

Persentase (%) korban bencana alam yang
meningkatkan kemampuan bertahan hidupnya
Persentase (%)korban bencana sosial yang
meningkat kemampuan bertahan hidupnya

Jumlah layanan tata kelola Perlindungan dan
Jaminan yang baik dengan kualitas layanan dan
dukungan yang tinggi

Target
2022

2023

2024

20

20

20

10

10

10

10

13,35

13,35

13,35

13,35

13,35

5,05

5,47

5,89

6,31

6,73

4

4

4

4

4

6. Program Dukungan Manajemen dan Perlindungan Sosial pada Ditjen Penanganan Fakir Miskin
Tabel 20. SP dan IKP Dukungan Manajemen dan Perlindungan Sosial
pada Ditjen Penanganan Fakir Miskin
Sasaran

Meningkatnya Kemampuan
Pemenuhan Kebutuhan
Dasar dan Kemandirian Sosial
Ekonomi Keluarga Miskin dan
Rentan

Terwujudnya tata kelola
Penanganan Fakir Miskin yang
baik dengan kualitas layanan
dan dukungan yang tinggi

Indikator

2020

2021

Persentase (%) Keluarga Miskin
dan Rentan yang Meningkat Aksesnya dalam menerima bantuan
pemenuhan kebutuhan dasar

56

56

Persentase (%) Keluarga Miskin
dan Rentan yang berkurang
beban pengeluarannya

47

Persentase (%) Keluarga Miskin
yang Meningkat Produktifitas
Sosial Ekonominya
Jumlah layanan tata kelola
Penanganan Fakir Miksin yang
baik dengan kualitas layanan
dan dukungan yang tinggi

Target
2022

2023

2024

56

56

56

47

47

47

47

54

54

54

54

54

4

4

4

4

4
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7. Program Dukungan Manajemen dan Perlindungan Sosial pada Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian
dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial
Tabel 21. SP dan IKP Program Dukungan Manajemen dan Perlindungan Sosial pada Badan Pendidikan, Pelatihan,
Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial
Sasaran

Meningkatnya
kapasitas SDM
dan Kualitas
Lembaga
di Bidang
Kesejahteraan
Sosial dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan
sosial

Meningkatnya
Kualitas dan
relevansi hasil
penelitian sebagai
acuan yang
dimanfaatkan
dalam perumusan
kebijakan kesos
Terwujudnya
tata kelola BP3S
yang baik dengan
kualitas layanan
dan dukungan yang
tinggi

2020

2021

Target
2022

Persentase (%) SDM ASN Kesejahteraan Sosial
yang menerima sertifikat diklat

100

100

Persentase (%) lulusan Poltekesos yang
memiliki sertifikat Kompetensi dan Profesi

25

Persentase (%) Lembaga di Bidang
Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi

Indikator

2023

2024

100

100

100

25

25

25

25

28

30

32

35

40

Persentase (%) SDM Kesos yang memiliki sertifikat
kompetensi

25

25

25

25

25

Jumlah desa/kelurahan yang telah membentuk
masyarakat berketahanan sosial

550

550

550

550

550

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

4

4

4

4

4

Persentase (%) hasil penelitian yang dapat
dimanfaatkan dalam penyusunan kesos

Persentase (%) hasil penelitian terapan yang
memiliki Hak Kekayaan Interlektual (HAKI)

Jumlah layanan tata kelola BP3S yang baik
dengan kualitas layanan dan dukungan yang
tinggi

4.2. Kerangka Pendanaan Kementerian Sosial
Upaya peningkatan kesejahteraan sosial merupakan
upaya yang kompleks dengan cakupan sasaran
yang luas, serta melibatkan banyak pihak. Sejauh
ini, upaya peningkatan kesejahteraan sebagian
besarnya masih dibiayai oleh anggaran pemerintah.
Namun, upaya peningkatan kesejahteraan sosial ini
membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga
dibutuhkan inovasi dalam mobiliasai sumber-sumber pendanaan alternatif. Selain itu, bila dimobiliasi
dengan baik, sumber-sumber pendanaan alternatif
ini dapat turut berdampak positif terhadap peningkatan nilai-nilai sosial di masyarakat.
Instrumen keuangan Islam. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki
potensi untuk mengembangkan instrumen keuangan
Islam sebagai sumber pendanaan alternatif. Instrumen keuangan Islam yang meliputi zakat, wakaf,
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infaq, sedekah, dan dana keagamaan lainnya ini
umumnya disalurkan melalui lembaga pengelola
zakat, Kementeria Agama, bank wakaf, dll. Selain itu,
fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan
tingkat kerelawanan yang tinggi dalam hal memberi,
turut memperkuat potensi berkembangnya sumber
pendanaan alternatif ini. Untuk memperkuat adanya potensi ini dibutukan skema pengumpulan,
penyaluran hingga pemanfaatan yang matang dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Dalam menghimpun dana dari masyarakat, Lembaga
Pengelola Zakat dan Kementerian Agama memiliki
peran yang strategis terlebih dalam memaksimalkan
potensi dana dari masyarakat. Dana yang sudah
terkumpul kemudian perlu dipetakan penyalurannya,
khususnya untuk upaya peningkatan kesejahteraan
sosial. Kementerian Sosial, sebagai Kementerian
teknis yang memiliki kewenangan dalam pelak-

sanaan program bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan, dapat melakukan identifikasi terhadap program-program strategis peningkatan
kesejahteraan sosial yang belum terdanai secara
maksimal. Selain itu, identifikasi juga dapat dilakukan
dengan memetakan daerah di level provinsi dan
atau kabupaten/kota, berdasarkan tinggi rendahnya
tingkat kemiskinan, kedalaman dan keparahan
yang disandingkan dengan indikator lain, seperti
kapasitas fiskal, sehingga didapatkan perangkingan
prioritas daerah yang perlu mendapatkan bantuan
pendanaan.
Salah satu skema pendanaan alternatif yang paling diminati oleh masyarakat kini adalah skema
crowdfunding yaitu mekanisme pengumpulan dananya adalah berasal dari kegiatan penggalangan dana
masyarakat ini bertujuan untuk mengurani beban
pengeluaran masyarakat miskin dan rentan ini kini
semakin berkembang seiring dengan kemudahan
akses internet yang digunakan untuk menyebarkan
informasi. Umumnya, crowdfunding dihimpun dalam
sebuah platform yang seolah menjadi pihak ketiga
antara pemberi donasi dan pihak yang akan menerima donasi.
Untuk menjamin bahwa dana yang disalurkan ini
dapat dipertanggungjawabkan, Kementerian Sosial
selain beperan dalam memantau pelaksanaan ke-

giatan crowdfunding, dapat juga menyediakan
platform khusus untuk melakukan penghimpunan
dana, penyaluran hingga pemanfaatan yang juga
turut melibatkan kementerian/lembaga lintas sektor.
4.3. Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengawasan
Internal
Pelaksanaan kegiatan Kementerian Sosial akan
bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien antara ain, jika ada koordinasi dan pengawasan
yang baik. Koordinasi tersebut dilakukan secara
nasional, regional, dan/atau antar lembaga dan antar instansi terkait. Penataan sistem tata kelola,
serta pengawasan internal dilakukan di lingkungan
Kementerian Sosial.
a. Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial
Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Renstra
Kementerian Sosial secara nasional dilakukan
melalui forum Rembuk Nasional, Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Pusat, Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan rapat
kerja perencanaan nasional. Pihak yang dilibatkan dalam forum koordinasi perencanaan kesejahteraan sosial antara lain adalah Kementerian
Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kementerian Keuangan,

Tabel 22. Perkiraan Kebutuhan Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2020-2024
(Dalam Ribuan Rupiah)
No.
1

2

Program
Program
Dukungan
Manajemen
Internal

Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Teknis Lainnya
Kementerian Sosial
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Sosial

Program
Pendidikan, Pelatihan, PenePerlindungan litian dan Pengembangan
dan Penyuluhan Sosial
Sosial
Rehabilitasi Sosial
Perlindungan dan Jaminan
Sosial
Pemberdayaan Sosial
Penanganan Fakir Miskin
Total

2020

2021

2022

2023

2024

Total

468.225.655

469.907.040

495.526.731

515.537.012

535.547.293

2.484.743.731

46.550.770

58.163.622

63.752.913

71.314.592

78.876.271

318.658.168

532.020.148

532.020.148

532.020.148

532.020.148

532.020.148

2.660.100.740

1.261.135.000

1.891.813.094

2.837.719.640

4.256.579.460

6.384.869.191

16.632.116.385

43.712.327.318 48.073.834.592 48.073.834.592

210.979.434.381

31.380.074.415 39.739.363.464
391.258.874

476.192.845

552.294.883

624.455.836

696.616.789

2.740.819.227

28.975.250.028 29.175.250.028 29.375.250.028 29.575.250.028 29.775.250.028

146.876.250.140

63.054.514.890 72.342.710.241 77.568.891.661 83.648.991.668 86.077.014.312

382.692.122.772
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Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas, pemerintah daerah provinsi, pemerintah
daerah provinsi kabupaten/kota, perguruan tinggi
serta kementerian lain yang mengelola program,
kegiatan, dan anggaran fungsi kesejahteraan
sosial.
b. Tata Kelola
Implementasi Renstra Kementerian Sosial periode 2020-2024 oleh Kementerian Sosial,
dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah
kabupaten/kota, dan K/L lain yang terkait menuntut pengembangan sistem tata kelola tersendiri. Perlu dilakukan penataan terhadap
tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan
program dan kegiatan yang ditetapkan untuk
mewujudkan sasaran indikator kinerja kesejahteraan sosial. Pengembangan sistem tata kelola
implementasi Renstra mencakup kegiatan penyusunan Standar Operasional dan Prosedur
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(SOP) dalam penyusunan dokumen perencanaan
berbasis kinerja, sosialisasi, dan pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra.
c. Pengendalian dan Pengawasan
Pengendalian dan Pengawasan Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui
pengawasan internal yang merupakan tanggungjawab dari unit utama yang membidangi pengawasan yaitu Inspektorat Jenderal untuk tingkat
kementerian, dan Badan Pengawas Daerah
(Bawasda) untuk dinas sosial daerah di provinsi
dan kabupaten/kota. Sistem pengawasan internal
yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen risiko, sistem
informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan.
Tugas utama unit pengawasan internal adalah
mengevaluasi, menilai, dan menganalisis semua

aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan kesejahteraan sosial terhadap
semua peraturan yang berlaku untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik.
Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola implementasi Renstra
sesuai dengan sistem tata kelola kementerian
dan pemerintah daerah. Dalam menjalankan
tugasnya unit pengawasan internal melakukan
audit reguler dan audit khusus di semua unit
kerja yang mengimplementasikan program dan
kegiatan Renstra Kementerian Sosial. Pada
umumnya pengawasan internal di dalam sektor publik dilaksanakan oleh 2 (dua) pihak,
yaitu atasan langsung dan unit pengawasan
independen. Pengawasan atasan langsung termasuk yang dilakukan oleh unit pengawasan
kementerian. Sementara itu, unit pengawasan
independen adalah seperti Badan Pemeriksaan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden, dan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertanggung
jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Adapun berdasarkan hasil pengawasan tersebut direkomendasikan:
1) Perlu edukasi yang berkelanjutan kepada
penerima bantuan sosial.
2) Membangun kesamaan pandang diantara
para pihak terlibat (kementerian/lembaga,
regulator, pelaku industri, auditor).
3) Penyesuaian regulasi dan pedoman pelaksanaan oleh kementerian/lembaga dan regulator.
4) Perlu komitmen Pemerintah untuk menyediakan dan menjamin data penerima yang
valid.
5) Pelaporan yang credible untuk mendukung
akuntabilitas.
6) Perlu monitoring dan evaluasi.
7) Koordinasi antar stakeholder.
8) Perbaikan Infrastruktur di wilayah penyaluran
antara lain jaringan telekomunikasi dan listrik
serta akses jalan.

4.4 Sistem Pemantauan dan Evaluasi
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah 39 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah
dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten. Mekanisme pemantauan dan pelaporan
triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan
kesejahteraan sosial dapat dilihat pada gambar
berikut ini:
a. Tujuan dan Evaluasi
Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari implementsi
Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan
untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan
dalam Renstra Kementerian Sosial Tahun 20202024 dengan hasil yang dicapai berdasarkan
kebijakan yang dilaksanakan secara berkala
melalui kegiatan dan/atau program kesejahteraan
sosial di setiap satuan, jenjang, dan jenis.
b. Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (i) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh
dari pemantauan dan evaluasi; (ii) pelaksanaan
dilakukan secara objektif; (iii) dilakukan oleh
petugas yang memahami konsep, teori, dan
proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya
sahih dan andal; (iv) pelaksanaan dilakukan
secara terbuka (transparan) sehingga pihak
yang berkepentingan dapat mengetahui hasil
pelaporan melalui berbagai cara; (v) melibatkan
berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); (vi)
pelaksanaan dapat dipertanggung-jawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); (vii) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan
secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif); (viii)
pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal
yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat
agar tidak kehilangan momentum yang sedang
terjadi; (ix) dilaksanakan secara berkala dan
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berkelanjutan; (x) berbasis indikator kinerja; dan
(xi) pelaksanaan dilakukan secara efektif dan
efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi
dicapai dengan menggunakan sumber daya yang
ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan
yang direncanakan.
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut: (i) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; (ii) pemerataan dan perluasan akses pelayanan dasar
bidang sosial tingkat dasar dan tingkat lanjut;
(iii) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan
kemitraan kesejahteraan sosial. Pemantauan
dan evaluasi dapat dilakukan oleh Pemerintah,
BSNP, LPMP, dinas sosial daerah provinsi, dinas
sosial daerah kabupaten/kota, serta satuan
aparat pemerintahan lain sampai dengan level
paling rendah.
c. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi
Implementasi pemantauan dan evaluasi yang
sudah bejalan di lingkungan Kementerian Sosial
meliputi: (i) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan, (ii) evaluasi tematik
yang berkaitan dengan kebijakan Kementerian
Sosial, (iii) evaluasi kinerja tahunan melalui sistem
AKIP, (iv) evaluasi kinerja tengah periode Renstra
melalui pencapaian kinerja Kementerian Sosial,
dan (v) evaluasi akhir masa Renstra.
d. Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah
Dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, setiap satker
yang memanfaatkan APBN wajib melaporkan
secara online setiap perkembangan pelaksanaan
program, kegiatan dan anggaran kepada atasan
satker dan Menteri Sosial sebagai penanggung
jawab anggaran fungsi kesejahteraan sosial dan
perlindungan sosial.
Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga
dapat digunakan sebagai masukan bagi BSNP
dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kinerja badan tersebut dalam melaksanakan standardisasi, akreditasi, penjaminan
dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan, serta hasil tingkat
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nasional.
e. Pemantauan dan Evaluasi Renstra oleh perangkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/
kota serta UPTD.
f. Pemantauan dan evaluasi Renstra dilakukan
secara berjenjang sebagai berikut:
1) Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Sosial
Daerah Provinsi
Pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah
provinsi digunakan untuk: (i) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan kesejahteraan sosial provinsi; (ii) memperbaiki
kinerja aparatur pemerintah daerah kabupaten/kota, kecamatan, dan satuan bidang
sosial; dan (iii) meningkatkan kemampuan
dan kesanggupan aparatur pemerintah
daerah provinsi dalam melaksanakan tugas
pemantauan dan evaluasi.
2) Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Sosial
Daerah Kabupaten/Kota
Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan
oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
bertujuan untuk: (i) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan kesejahteraan
sosial pada kabupaten/kota tersebut sesuai dengan Renstra perangkat daerah
kabupaten/kota kurun waktu 2020-2024;
(ii) memperbaiki kinerja aparatur pemerintah
daerah di kecamatan dan satuan bidang
sosial agar kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan bidang sosial semakin meningkat; dan (iii) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.
3) Pemantauan dan Evaluasi oleh Satker
Fungsi pemantauan dan evaluasi dalam satuan bidang sosial adalah untuk mengetahui
kelebihan dan kekurangan pada satuan bidang sosial yang bersangkutan secara berkala, yang hasilnya dapat digunakan untuk
memperbaiki kinerja.
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PENUTUP

R

enstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024
telah disusun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Penyusunan
Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan,
termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan bidang sosial di pusat dan daerah, partisipasi
seluruh jajaran Kementerian Sosial, serta dengan
mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan kesejahteraan sosial hingga saat ini.
Dengan demikian, Renstra Kementerian Sosial telah
mengakomodasi semua tugas dan fungsi yang
menjadi tanggung jawab Kementerian, memelihara
kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.
Renstra menjabarkan visi Kementerian Sosial beserta rencana sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program presiden. Dengan demikian
Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan
antara sasaran Kementerian Sosial, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian IKSS, IKP dan
IKK, serta memantapkan penerapan Penganggaran
Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu
keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.
Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah
pembangunan kesejahteraan sosial yang hendak
dicapai pada periode 2020-2024. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi unit eselon I, pemerintah

daerah II, dan UPT di lingkungan Kementerian
Sosial, serta perangkat daerah di daerah provinsi
dan daerah kabupaten/kota dalam menyusun (1)
Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan
RKA-KL; (3) Rencana/Program Pembangunan lintas
sektoral bidang sosial; (4) Koordinasi perencanaan
dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup
bidang sosial; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Selain yang diuraikan di atas, Renstra Kementerian
Sosial ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya para
pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak
pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan di bidang
sosial, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan
rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan
terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil
pembangunan kesejahteraan sosial untuk 5 (lima)
tahun mendatang.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

JULIARI P BATUBARA
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MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2020 - 2024
Program/ Sasaran Program (Outcome)/
Kegiatan Sasaran Kegiatan / Indikator

LOKASI

TARGET
2020

2021

2022

2023

2024

41

43

46

49

52

0.682

0.684

0.686

0.688

0.70

25%

25%

25%

25%

25%

28%

30%

32%

35%

40%

56%

68%

79%

81%

100%

40%

50%

60%

70%

80%

80%

85%

90%

95%

100%

Kementerian/Lembaga: KEMENTERIAN SOSIAL
Sasaran Strategis 1:
Meningkatnya Kemandirian
Sosial Ekonomi Penduduk
Miskin dan Renta
IKSS
01. Indeks Kesejahteraan Sosial
Sasaran Strategis 2:
Meningkatnya kualitas pemberi
layanan kesejahteraan sosial
IKSS
01. Indeks Partisipasi Sosial
02. Persentase (%) SDM
Kesejahteraan Sosial Yang
Tersertifikasi
03. Persentase (%) Lembaga di
Bidang Kesos yang terakreditasi
04. Persentase (%) Daerah
yang menyelenggarakan
layanan rujukan terpadu
penanggulangan kemiskinan
Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya kualitas data
terpadu kesejahteraan sosial
IKSS
01. Persentase (% )K/L/D
yang memanfaatkan data
terpadu kessos (DTKS) dalam
penyelenggaraan program
penanggulangan kemiskinan
Sasaran Strategis 4:
01. Terwujudnya tata kelola
Kementerian Sosial yang
transparan dan akuntabel
dengan melibatkan publik
IKSS
01. Nilai Reformasi Birokrasi
(RB) Kementerian Sosial
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
Sasaran Program (SP 1)
Terwujudnya tata kelola
Kementerian Sosial yang
baik dengan kualitas layanan
& dukungan yang tinggi
(Mendukung SS 4)
IKP
01. Nilai Reformasi Birokrasi
Kementerian Sosial
02. Opini atas Laporan
Keuangan Kementerian Sosial
03. Nilai Akuntabilitas Kinerja
Kementerian Sosial
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ALOKASI (dalam juta rupiah)
Unit Organisasi
Pelaksana
2020
2021
2022
2023
2024
63054514890 72342710241 77568891661 83648991668 86077014312 Kemensos
63054514890 72342710241 77568891661 83648991668 86077014312

380874205 765771297 772110871 778697668 782825249

Setjen

80

85

90

95

100

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

72

74

76

78

80

Program/ Sasaran Program (Outcome)/
Kegiatan Sasaran Kegiatan / Indikator

LOKASI

TARGET

ALOKASI (dalam juta rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

04. Nilai Efektivitas organisasi

75

78

80

81

85

05. Persentase (% ) Pemerintah
Daerah yang menerapkan SPM
Bidang Sosial

100

100

100

100

100

06. Indeks Kepuasan atas
Layanan Komunikasi &
Informasi Kesejahteraan Sosial

80

82

85

87

87

07. Jumlah rancangan peraturan
PerUndangan - Undangan
dibidang Kesejahteraan Sosial
yang sinkron dan harmonis

5

5

5

5

5

08. Indeks Sistem Merit Dalam
Manajemen ASN Kemensos

300

325

340

350

360

09. Indeks Maturitas Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)

3,5

3,7

4,0

4,2

4,7

10. Nilai hasil pengawasan
kearsipan Kementerian dari
ANRI

90

90

91

92

93

2020

2021

2022

2023

2024

SP 2
Terwujudnya Pengawasan
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial dalam
mendukung Good and Clean
Governance melalui kebijakan
pengawasan internal berbasis
risiko (Mendukung SS 4)
IKP
01. Akuntabilitas Kinerja
Kementerian Sosial
02. Indeks Penilaian Reformasi
Birokrasi Kementerian Sosial
03. Level Nilai Kapabilitas APIP
melalui Internal Audit Capability
Model (IACM)

Unit Organisasi
Pelaksana

Itjen

80

85

90

95

100

85

85

90

95

100

15495

15463

15626

15794

15968

3,3

3,5

3,7

3,9

4

15495

15463

15626

15794

15968

SP3
Terwujudnya tatakelola
Inspektorat Jenderal yang
baik dengan kualitas layanan
dan dukungan yang tinggi
(Mendukung SS 4)

Set Itjen

IKP
01. Jumlah Layanan Tatakelola
Inspektorat Jenderal
Kementerian Sosial yang baik
dengan kualitas layanan dan
dukungan yang tinggi
SP4
Terwujudnya tatakelola Ditjen
Pemberdayaan Sosial yang
baik dengan kualitas layanan
dan dukungan yang tinggi
(Mendukung SS 4)

4

4

4

4

4

Set
Dayasos
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Program/ Sasaran Program (Outcome)/
Kegiatan Sasaran Kegiatan / Indikator
IKP
01. Jumlah Layanan Tatakelola
Ditjen Pemberdayaan Sosial
yang baik dengan kualitas
layanan dan dukungan yang
tinggi

LOKASI

TARGET

ALOKASI (dalam juta rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

4

4

4

4

4

SP 5
Terwujudnya tatakelola Ditjen
Rehabilitasi Sosial yang baik
dengan kualitas layanan
dan dukungan yang tinggi
(Mendukung SS 4)
IKP
01. Jumlah Layanan Tatakelola
Ditjen Rehabilitasi Sosial yang
baik dengan kualitas layanan
dan dukungan yang tinggi

2020

2021

2022

2023

2024

Unit Organisasi
Pelaksana

Set Ditjen
Rehsos

4

4

4

4

4

SP 6
Terwujudnya tatakelola Ditjen
Perlindungan dan Jaminan
Sosial yang baik dengan
kualitas layanan dan dukungan
yang tinggi (Mendukung SS 4)

Set Ditjen
Linjamsos

IKP
01. Jumlah Layanan Tatakelola
Ditjen Perlindungan dan Jaminan
Sosial yang baik dengan
kualitas layanan dan dukungan
yang tinggi
SP7

4

4

4

4

4

Terwujudnya Tatakelola Ditjen
Penanganan Fakir Miskin yang
baik dengan kualitas layanan
dan dukungan yang tinggi
(Mendukung SS 4)
IKP
01. Jumlah Layanan Tatakelola
Ditjen Penanganan Fakir Miskin
yang baik dengan kualitas
layanan dan dukungan yang
tinggi
SP8
Meningkatnya kualitas dan
relevansi hasil penelitian
sebagai acuan yang dimanfaatkan dalam perumusan
kebijakan kesejahteraan sosial
(Mendukung SS 2)
IKP
01. Persentase (%) hasil
penelitian yang dapat
dimanfaatkan dalam
penyusunan kebijakan kesos
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Set Ditjen
PFM

4

4

4

4

4

Puslitbang
Kessos dan
BBPPKS

25%

25%

25%

25%

25%

Program/ Sasaran Program (Outcome)/
Kegiatan Sasaran Kegiatan / Indikator

LOKASI

02. Persentase (%) hasil
penelitian terapan yang memiliki
hak kekayaan intelektuan (HAKI)

TARGET

ALOKASI (dalam juta rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

25%

25%

25%

25%

25%

2020

2021

2022

2023

2024

SP 9
Meningkatnya kapasitas
sumberdaya manusia (SDM)
kesejahteraan sosial dan
kualitas lembaga di bidang
kesejahteraan sosial dalam
penyelenggaraan kesejahteraan
sosial (Mendukung SS 2)
IKP
01. Persentase (%) SDM ASN
kesejahteraan sosial yang
menerima sertifikat diklat
02. Persentase (%) SDM
kesejahteraan sosial yang
memiliki sertifikasi kompetensi
03. Persentase (%) lulusan
Poltekesos yang memiliki
sertifikat kompetensi dan
profesi
04. Persentase (%) Lembaga
di bidang kesos yang
terakreditasi

Pusdiklat
Kessos dan
Poltekesos

100%

100%

100%

100%

100%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

28%

30%

32%

35%

40%

SP 10
Terwujudnya tatakelola BP3S
yang baik dengan kualitas
layanan dan dukungan yang
tinggi (Mendukung SS 4)
IKP
01. Jumlah Layanan Tatakelola
BP3S yang baik dengan kualitas
layanan dan dukungan yang
tinggi
02. Indeks kepuasan
stakeholders BP3S
2224

Unit Organisasi
Pelaksana

Set BP3S

4

4

4

4

4

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Kegiatan Tata Kelola Kehumasan
(Mendukung SP 1)

Biro Humas

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Tata Kelola
kehumasan yang optimal
IKK
01. Persentase (%) sentimen
negatif pemberitaan
Kementerian Sosial pada media
02. Indeks kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan
komunikasi dan informasi publik
02. Kegiatan Tata Kelola Keuangan
2225 (Mendukung SP 1)
Sasaran Kegiatan
Meningkatnya kualitas tata
kelola keuangan

16697

<10

<8

<7

<6

<6

80

82

85

87

87

16921

17151

17388

17388

Biro Keu

83876

90432

95432

100432

105432
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Program/ Sasaran Program (Outcome)/
Kegiatan Sasaran Kegiatan / Indikator

LOKASI

IKK
01. Opini BPK atas Laporan
Keuangan
02. Persentase (%) kesesuaian
laporan keuangan
03. Nilai indikator kinerja
pelaksanaan anggaran
04. Persentase (%) tingkat
realisasi target penerimaan
negara bukan pajak
(PNBP) Kementerian Sosial
Kementerian Sosial
2226

TARGET

ALOKASI (dalam juta rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

100%

100%

100%

100%

100%

90

90

90

90

90

100%

100%

100%

100%

100%

2021

2022

2023

2024

Kegiatan Tata Kelola Organisasi dan
kepegawaian (SP 1)
Sasaran kegiatan (SK1)
Meningkatnya Kualitas SDM
Aparatur Kementerian Sosial
IKK
01. Indeks Sistem Merit Dalam
Manajemen ASN Kemensos
02. Persentase (%) Perencanaan
Formasi dan Pengadaan Formasi
yang sesuai Kebutuhan
03. Persentase (%)
Pengembangan Pegawai yang
sesuai Kompetensi
04. Persentase (%) Admistrasi
kepegawaian dan sistem
informasi kepegawaian yang
terkelola dan terupdate
05. Nilai capaian Reformasi
Birokrasi Bidang Penataan
sistem Manajemen SDM
06. Indeks Profesionalitas ASN
mencapai tingkat tinggi
Sasaran Kegiatan (SK2)

14297
300

325

340

350

360

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

13,5

14

14,5

15

15

80

84

88

91

94

75

78

80

81

85

3,5

3,7

4,0

4,2

4,7

100

100

100

100

100

5

5

5

5

5

4

4

4,5

4,5

5

IKK
01. Nilai Efektivitas organisasi
02. Indeks Maturitas Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)
03. Persentase (%) Unit
Organisasi Kementerian Sosial
Yang melaksanakan Reformasi
Birokrasi secara Efektif
04. Nilai Capaian Reformasi
Birokrasi Bidang Penguatan dan
Penataan Organisasi
05. Nilai Capaian Reformasi
Birokrasi Bidang penataan
Tatalaksana

Unit Organisasi
Pelaksana

Biro Orpeg

Meningkatnya Kualitas
Organisasi dan Tata Laksana di
Kementerian Sosial
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2020

14388

14482

14578

14578

Program/ Sasaran Program (Outcome)/
Kegiatan Sasaran Kegiatan / Indikator
2227

LOKASI

TARGET
2020

2021

2022

ALOKASI (dalam juta rupiah)
2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran
(Mendukung SP 1)

Unit Organisasi
Pelaksana
Biro Ren

Sasaran kegiatan
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja

24029

24121

24216

24314

24216

IKK

2228

01. Nilai Akuntabilitas Kinerja
Kementerian

72

74

76

78

80

02. Persentase (%) kerjasama
luar negeri yang mendukung
perencanaan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial

100

100

100

100

100

03. Persentase (% ) Pemerintah
Daerah yang menerapkan SPM
Bidang Sosial

100

100

100

100

100

Kegiatan Penguatan Tata Kelola Administrasi Umum dan Sistem Pengelolaan Aset
Barang Milik Negara (Mendukung SP 1)

Biro Umum

Sasaran kegiatan
Meningkatnya Kualitas Tata
Kelola administrasi umum dan
sistem pengelolaan aset Barang
Milik Negara

169332

172116

174983

177936

177936

IKK

2230

01. Nilai Hasil Pengawasan
Kearsipan Kementerian dari
ANRI

90

90

91

92

93

02. Persentase (%) kegiatan
pimpinan yang optimal

100

100

100

100

100

03. Persentase (%) ketepatan
penyampaian laporan BMN

100

100

100

100

100

04. Persentase (%) sarana
prasarana yang terpelihara

100

100

100

100

100

Tata Kelola Penyusunan Peraturan
Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum
(Mendukung SP 1)

Biro Hukum

Sasaran kegiatan
Meningkatnya Kualitas Produk
Hukum dan Penanganan Kasus/
Perkara Hukum

9493

14409

14409

14409

14409

IKK
01. Jumlah rancangan peraturan
PerUndangan - Undangan
dibidang Kesejahteraan Sosial
yang sinkron dan harmonis

5

5

5

5

5

3525

5446

5446

5446

5446

02. Tertanganinya perkara/
kasus hukum dengan baik

12

12

12

12

12

2506

2836

2836

2836

2836

03. Jumlah laporan informasi
hukum

1

1

1

1

1

3462

6127

6127

6127

6127
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Program/ Sasaran Program (Outcome)/
Kegiatan Sasaran Kegiatan / Indikator
2231

LOKASI

TARGET
2020

2021

2022

ALOKASI (dalam juta rupiah)
2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (Mendukung SP 2)

Unit Organisasi
Pelaksana
Itjen

Sasaran kegiatan :
Terwujudnya good governance
dan clean government mitra
kerja Inspektorat Bidang
Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin
IKK
01. Batas toleransi materialitas
temuan pengawas eksternal
dari total realisasi anggaran
lingkup Inspektorat Bidang
Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin
2232

3

2

1

1

1

4345

4291

4298

4307

4315

Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan
Bidang Rehabilitasi Sosial
(Mendukung SP 2)

Ir 1

Sasaran kegiatan (SK1) :
Terwujudnya good governance
dan clean government mitra
kerja Inspektorat Bidang
Rehabilitasi Sosial
IKK
01. Batas toleransi materialitas
temuan pengawas eksternal dari
total realisasi anggaran lingkup
Inspektorat Bidang Rehabilitasi
Sosial

2233

3

2

1

1

1

3456

3423

3428

3433

3438

Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Penunjang (Mendukung SP 2)

Ir 2

Sasaran kegiatan :
Terwujudnya good governance
dan clean government mitra
kerja Inspektorat Bidang
Perlindungan dan Jaminan
Sosial
IKK
01. Batas toleransi materialitas
temuan pengawas eksternal
dari total realisasi anggaran
lingkup Inspektorat Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial
2234

Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan
Bidang Penunjang (Mendukung SP 2)
Sasaran kegiatan
Terwujudnya good governance
dan clean government mitra
kerja Inspektorat Bidang
Penunjang
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3

2

1

1

1

4089

4016

4024

4032

4040

Ir 3

Program/ Sasaran Program (Outcome)/
Kegiatan Sasaran Kegiatan / Indikator

LOKASI

TARGET

ALOKASI (dalam juta rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

3

2

1

1

1

3672

3406

3411

3416

3421

Unit Organisasi
Pelaksana

IKK
01. Batas toleransi materialitas
temuan pengawas eksternal dari
total realisasi anggaran lingkup
Inspektorat Bidang Penunjang
2235

Kegiatan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen
Kementerian Sosial (Mendukung SP 3)

Set Itjen

Sasaran kegiatan
Meningkatnya tata kelola
manajemen dan pelaksanaan
teknis lainnya
IKK
01. Jumlah Layanan Tata kelola
Inspektorat Jenderal
2241

4

4

4

4

4

Kegiatan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Sosial Ditjen Pemberdayaan
Sosial (Mendukung SP 5 )

Set. Ditjen
Dayasos

Sasaran kegiatan
Meningkatnya tata kelola
Pemberdayaan Sosial yang baik
dengan kualitas layanan dan
dukungan yang tinggi
IKK
01. Jumlah Layanan Dokumen
Perencanaan dan penganggaran
yang akuntabel

3

3

3

3

3

02. Jumlah Layanan
Perkantoran

1

1

1

1

1

03. Jumlah layanan sarana
internal

1

1

1

1

1

04. Jumlah layanan umum

4

4

4

4

4

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksa2247 naan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial
Ditjen Rehabilitasi Sosial ( Mendukung SP 6)

Set Ditjen
Rehsos

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya tata kelola
Rehabilitasi Sosial yang baik
dengan kualitas layanan dan
dukungan yang tinggi
IKK
01. Jumlah Layanan Dokumen
Perencanaan dan penganggaran
yang akuntabel

3

3

3

3

3

02. Jumlah Layanan
Perkantoran

1

1

1

1

1

03. Jumlah layanan sarana
internal

1

1

1

1

1

04. Jumlah layanan umum

4

4

4

4

4
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Program/ Sasaran Program (Outcome)/
Kegiatan Sasaran Kegiatan / Indikator
2253

LOKASI

TARGET
2020

2021

2022

ALOKASI (dalam juta rupiah)
2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Kegiatan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Sosial Ditjen Perlindungan
dan Jaminan Sosial (Mendukung SP 7)

Unit Organisasi
Pelaksana
Set Ditjen
Linjamsos

Sasaran kegiatan :
Meningkatnya tata kelola
Perlindungan dan Jaminan
Sosial yang baik dengan
kualitas layanan dan dukungan
yang tinggi
IKK
01. Jumlah Layanan Dokumen
Perencanaan dan penganggaran
yang akuntabel
02. Jumlah Layanan
Perkantoran
03. Jumlah layanan sarana
internal
04. Jumlah layanan umum

2261

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

Kegiatan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Sosial Badiklit Pensos
(Mendukung SP 7)

Badiklit
Pensos

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya tata kelola
Badiklit Pensos yang baik
dengan kualitas layanan dan
dukungan yang tinggi
IKK
01. Jumlah Layanan Dokumen
Perencanaan dan penganggaran
yang akuntabel
02. Jumlah Layanan Perkantoran
03. Jumlah layanan sarana
internal
04. Jumlah layanan umum

5876

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

Kegiatan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Sosial Ditjen Penanganan
Kemiskinan (Mendukung SP 8)
Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Tatakelola
penanganan fakir miskin yang
baik dengan kualitas layanan
dan dukungan yang tinggi
IKK
01. Jumlah Layanan Dokumen
Perencanaan dan penganggaran
yang akuntabel
02. Jumlah Layanan
Perkantoran
03. Jumlah layanan sarana
internal
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3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

77540540

73339611

74087502

74858122

74858122

77540540

73339611

74087502

74858122

74858122

Sekretariat
Ditjen
Penanganan
Fakir Miskin

Program/ Sasaran Program (Outcome)/
Kegiatan Sasaran Kegiatan / Indikator

LOKASI

04. Jumlah layanan umum

TARGET

ALOKASI (dalam juta rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

4

4

4

4

4

2020

2021

2022

2023

2024

Kegiatan Penelitian Terapan Kebijakan Pem2255 bangunan Kesejahteraan Sosial (Mendukung SP 9)

Unit Organisasi
Pelaksana

BBPPPKS

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya kualitas
dan relevansi hasil
penelitian sebagai acuan
yang dimanfaatkan dalam
perumusan kebijakan kesos
IKK
01. Jumlah Model (Prototype)
Pelayanan Sosial yang memiliki
Hak Kekayaan Inteletual (HAKI)
02. Jumlah Model (Prototype)
pelayanan sosial yang
dipublikasikan secara nasional
maupun internasional
03. Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap B2P3KS
Yogyakarta

5771400.00 5944542.00 6122878.26 6306564.61 649576.55

4

4

4

4

4

172192.00 177367.76 182678.49 188158.85 193803.61

4

4

4

4

4

150860.00 1553865.21 1600481.17 1648495.60 1697950.47

3

3

3

3

3

199780.00 205773.40

211946.60

218305.00 224854.15

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
2257 Kesejahteraan Sosial (Pusdiklatkesos)
(Mendukung SP 10)
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Kompetensi
ASN Kesejahteraan Sosial
IKK
01. Persentase (%) SDM
aparatur kesejahteraan sosial
yang memiliki kompetensi
sesuai dengan standar
kompetensi jabatan
02. Tersedianya standar
nasional diklat kesos
03. Persentase (%) pengelola
kediklatan yang memiliki
sertifikan MOT
04. Jumlah WI yang telah
tersertifikasi
05. Jumlah Penyelengara
kediklatan yang memiliki
sertifikat TOC
06. Jumlah Lembaga Diklat
di bidang Kesejahteraan
Sosial yang terakreditasi oleh
Pusdiklatkesos
07. Indeks kepuasan peserta
diklat terhadap layanan diklat

Pusdiklat
Kessos

7.30

16.06

18.66

21.26

23.86

6402383

13617413

15616113

17614813

19613513

10

10

10

10

10

6000000

6000000

6000000

6000000

6000000

4,5

6,1

6,1

6,1

9,1

100000

100000

100000

100000

150000

3

3

3

3

3

75000

75000

75000

75000

75000

3

3

3

3

3

420000

420000

420000

420000

420000

7

3

3

3

7

4270020

4270020

4270020

4270020

4270020

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

100000

100000

100000

100000

150000

Kegiatan Penelitian Kebijakan bidang
2258 kesejahteraan sosial (Mendukung SP 9)
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya kualitas
penelitian kebijakan bidang
kesejahteraan sosial

Puslitbang
Kesos

3946762.00 4736114.40 5683337.28 6820004.74 8184005.68
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Program/ Sasaran Program (Outcome)/
Kegiatan Sasaran Kegiatan / Indikator

LOKASI

TARGET

ALOKASI (dalam juta rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

12

12

12

12

12

1298430.00 1558116.00 1869739.20 2243687.04 2692424.45

02 Jumlah hasil penelitian
dan pengembangan yang
dimanfaatkan dalam
pelaksanaan kebijakan

12

12

12

12

12

350052.00 420062.40 504074.88 604889.86 725867.83

03 Jumlah instansi yang terlibat
dalam penelitian kebijakan
kesejahteraan sosial

21

21

21

21

21

2298280.00 2757936.00 3309523.20 3971427.84 4765713.41

IKK
01 Jumlah Hasil penelitian
dan pengembangan yang
dipublikasikan di jurnal
terakreditasi

Kegiatan Pendidikan Tinggi (Polteksos)
2260 (Mendukung SP 10)

IKK
01. Persentase (%) lulusan
bersertifikat kompetensi

90%

90%

90%

90%

90%

02. Persentase (%) lulusan
bersertifikat Profesi

90%

90%

90%

90%

90%

03. Jumlah penelitian yang
memiliki Hak Kekayaan Intektual
(HKI)

2

2

2

2

2

04. Jumlah Dosen dengan jabatan
Guru Besar

0

0

0

1

1

05. Persentase (%) lulusan yang
bekerja pada bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

80%

80%

80%

80%

80%

06. Rasio jumlah dosen terhadap
mahasiswa

1:20:00

1:20:00

1:20:00

1:20:00

1:20:00

6

6

6

6

6

08. Persentase (%) hasil
penelitian pekerjaan sosial yang
terpublikasi melalui seminar
dalam dan atau luar negeri.

80%

80%

80%

80%

80%

09. Jumlah penelitian pekerjaan
sosial yang terpublikasi melalui
jurnal terakreditasi Nasional

18

24

30

36

36

10.Jumlah penelitian pekerjaan
sosial yang terpublikasi melalui
jurnal terakreditasi Internasional

2

2

2

2

2

11. Jumlah model (prototype)
pelayanan sosial yang
dimanfaatkan masyarakat

6

6

6

6

6

12. Akreditasi Poltekesos

1

-

-

-

-

13. Akreditasi Program Studi

4

-

1

-

-

14. Indeks Kepuasan Mahasisiwa
terhadap layanan pendidikan
tinggi Poltekesos
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2021

2022

2023

2024

Unit Organisasi
Pelaksana

Poltekesos

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya kualitas
pelaksanaan Tridarma
Perguruan Tinggi Poltekesos

07. Jumlah Manual Praktik
Pekerjaan Sosial

2020

Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

Program/ Sasaran Program (Outcome)/
Kegiatan Sasaran Kegiatan / Indikator

LOKASI

TARGET
2020

2021

2022

ALOKASI (dalam juta rupiah)
2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Unit Organisasi
Pelaksana

62673640685 71576938944 76796780790 82870294000 85294189063

PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
SP 1
Meningkatnya kemandirian
sosial-ekonomi keluarga miskin
dan rentan (Mendukung SS 1)
IKP
01. Persentas KPM yang
meningkat kepemilikan aset
produktifnya
02. Persentase (%) Warga KAT
yang Meningkat Kemandiriannya
dalam Mengakses Pelayanan
Sosial Dasar
03. Persentase (%)
Pemanfaatan hibah
langsung dalam negeri untuk
penyelenggaraan kesejahteraan
sosial

Dayasos

4.18%

4.36%

4.56%

4.77%

5.01%

6400410

100%

100%

100%

100%

100%

111136400 179500000 240680000 305300000 368800000

100%

100%

100%

100%

100%

21170

6590410

29026

6600000 6630000

30442

30614

6700000

31614

SP 2
Meningkatnya Kapasitas
SDM dan Kelembagaan Sosial
dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
(Mendukung SS 2)
IKP
01. Indeks Partisipasi Sosial
02. Persentase (%) pihak-pihak
yang berperan serta dalam
penanaman dan pendayagunaan
nilai kepahlawanan dan keperintisan, nilai kesetiakawanan
sosial, serta restorasi sosial

Ditjen Dayasos

0.682

0.684

0.686

0.688

0.70

1

1

1

1

1

9917287

10130303 10205303 10276303 10351303

SP 3
Meningkatnya Penyelenggaraan Pengendalian Layanan
Terpadu Penanggulangan
Kemiskinan (Mendukung SS 2)
IKP
Persentase (%) Daerah yang
Menyelenggarakan Layanan
Terpadu Penanggulangan
Kemiskinan

Ditjen Dayasos

56%

68%

80%

91%

100%

SP 4
Meningkatnya keberfungsian
sosial Penduduk Miskin dan
Rentan (Mendukung SS 1)
IKP
01. Indeks keberfungsian sosial
SP 5
Meningkatnya Kemandirian
keluarga miskin dan kelompok
rentan dalam Pemenuhan
Kebutuhan Dasarnya melalui
perlindungan sosial adaptif
Mendukung SS 1)

74316313

74510000

74730000 74940000 75230000

Ditjen
1261135000 1891813094 2837719640 4256579460 6384869191 Rehabilitasi
Sosial
47,95

48,95

49,95

50,95

51,95

973765

554149366 831052315 1246406706 1869438299

Ditjen
Linjamsos
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Program/ Sasaran Program (Outcome)/
Kegiatan Sasaran Kegiatan / Indikator
IKP
01-Persentase KPM PKH yang
mengalami Perubahan Perilaku
(Dalam aspek Pendidikan,
Kesehatan dan Ekonomi)
02-Persentase KPM PKH yang
graduasi
03- Persentase korban
bencana alam yang meningkat
kemampuan bertahan hidupnya
04- Persentase korban
bencana sosial yang meningkat
kemampuan bertahan hidupnya.
SP 6
Meningkatnya Kemampuan
Pemenuhan Kebutuhan
Dasar dan Kemandirian Sosial
Ekonomi Keluarga Miskin dan
Rentan (Mendukung SS 1)
IKP
01. Persentase (%) Keluarga
Miskin dan Rentan yang
Meningkat Aksesnya Dalam
Menerima Bantuan Pemenuhan
Kebutuhan Dasar
02. Persentase (%) Keluarga
Miskin dan Rentan yang Berkurang Beban Pengeluarannya
03. Persentase (%) Keluarga
Miskin yang Meningkat
Produktifitas Sosial Ekonominya

LOKASI

TARGET

ALOKASI (dalam juta rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

20%

20%

20%

20%

20%

10%

10%

10%

10%

10%

13.35%

13.35%

13.35%

13.35%

13.35%

5.05%

5.47%

5.89%

6.31%

6.73%

2021

2022

2023

2024

Unit Organisasi
Pelaksana

31380003 38596501 42398971 46602955 46595425

28975250028 29838872973 30728404890 31644623056 31644623056

56

56

56

56

56

293255525 303362529 311946717 320788431 320788431

47

47

47

47

47

28288913310 29132622148 30003801037 30901115584 30901115584

54

54

54

54

54

393081193 402888297 412657136 422719039 422719039

SP 7
Meningkatnya kapasitas
sumber daya manusia
kesejahteraan sosial dan
kualitas lembaga di bidang
kesejahteraan sosial dalam
penyelenggaraan kesejahteran
sosial (Mendukung SS 2)

Direktorat
Jenderal
Penanganan
Fakir Miskin

Badiklit
Pensos

IKP
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2020

01. Persentase (%) SDM ASN
kesejahteraan sosial yang
menerima sertifikat diklat.

100

100

100

100

100

02. Persentase (%) SDM
kesejahteraan sosial yang
tersertifikasi.

25

25

25

25

25

03. Persentase (%) Lulusan
Poltekesos yang memiliki sertifikat kompetensi dan profesi

25

25

25

25

25

04. Persentase (%) Lembaga
di bidang Kesejahteraan Sosial
yang terakreditasi

28

30

32

35

40

05. Jumlah Desa/Kelurahan yang
telah membentuk masyarakat
berketahanan sosial

550

550

550

550

550

Program/ Sasaran Program (Outcome)/
Kegiatan Sasaran Kegiatan / Indikator

LOKASI

TARGET
2020

2021

2022

ALOKASI (dalam juta rupiah)
2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

SP 8
Meningkatnya kualitas
dan layanan data terpadu
kesejahteraan sosial yang
lengkap, akurat, dan tepat
waktu serta Terciptanya
Sistem Informasi Layanan Data
Kesejahteraan Sosial yang
Handal (Mendukung SS 3)
IKP
01. Persentase (%) daerah yang
aktif melakukan pemutakhiran
DTKS
02. Persentase (%) individu
di DTKS yang teridentifikasi
dengan data adminduk
03. Persentase (%) K/L/D yang
memanfaatkan DTKS dalam
Penyelenggaraan Program
Penanggulangan Kemiskinan

Unit Organisasi
Pelaksana

Pusdatin
Kesos

30

40

50

60

70

40

40

40

40

40%

40

50

60

70

80

Kegiatan Pemberdayaan Sosial
2239 Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan
Masyarakat (Mendukung SP 1, SP 2,
dan SP 3)

Dit PSPKKM

Sasaran Kegiatan 1 :
Meningkatnya kepemilikan aset
produktif bagi keluarga miskin
dan rentan (Mendukung SP 1)
IKK
01. Persentase (%) keluarga
penerima manfaat yang mengakses pendanaan dan ketrampilan pengelolaan usaha serta
pendampingan sosial ekonomi
02. Persentase (%) keluarga
penerima manfaat yang
mendapatkan dukungan mitra
usaha
Sasaran Kegiatan 2 :
Meningkatnya peran aktif PSKS
perorangan dan lembaga dalam
penyelenggraan kesejahteraan
sosial (Mendukung SP 2)

4.18

4.36

4.56

4.78

5.01

4

7

9

11

15

0.682

0.685

0.686

0.688

0.7

2893

3030

3060

3090

4010

0.681

0.684

0.686

0.688

0.7

7024

7100

7145

7186

7210

IKK
01. Indeks partisipasi sosial
PSKS perorangan (TKSK, PSM,
dan Peksos)
02. Indeks partisipasi sosial
PSKS lembaga (karang Taruna,
lembaga pemberdayaan peduli
keluarga, forum CSR kesos
dan LKS)
Sasaran Kegiatan 3 :
Meningkatnya partisipasi
daerah untuk melaksanakan
sistem layanan terpadu satu
pintu dan Pusat Kesejahteraan
Sosial (Mendukung SP 3)
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Program/ Sasaran Program (Outcome)/
Kegiatan Sasaran Kegiatan / Indikator

LOKASI

IKK
01. Persentase (%) Kabupaten/Kota
yang menyelenggarakan SLRT
02. Persentase (%) Desa/Kelurahan
yang melaksanakan puskesos

TARGET

ALOKASI (dalam juta rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

56.4

68.1

79.8

91.4

100

67782

100825

100825

110510

120765

0.60

0.74

0.89

1.03

1.14

6534

16669

16669

18469

20364

Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat
2240 Terpencil (Mendukung SP 1)

Unit Organisasi
Pelaksana

Dit. PKAT

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya kemandirian
warga KAT dalam pemenuhan
pelayanan sosial dasar
(Mendukung SP 1)
IKK
01. Persentase(%) peningkatan
warga KAT yang memperoleh
pemenuhan hak-hak sipil

111136400

179500000 240680000 305300000 368800000

111136400

179500000 240680000 305300000 368800000

23 Provinsi

02. Persentase (%) peningkatan
warga KAT yang dapat
mengakses kebutuhan dasar

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Kegiatan Pengelolaan Sumber Dana
5872 bantuan Sosial (Mendukung SP 1)

Dit. PSDBS

Sasaran Kegiatan 1 :
Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber dana bantuan
sosial untuk masyarakat dalam
penyelenggaraan kesos (SP 1)
IKK

2236

21170

29026

30442

30614

31614

21170

29026

30442

30614

31614

34 Provinsi

Persentase (%)
penyelenggaraan UGB/PUB
yang tertib aturan

100

Persentase (%) pemanfaatan
Hibah Langsung Dalam Negeri
untuk penyelenggaraan kesos

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Kegiatan Kepahlawanan, Keperintisan,
Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
(Mendukung SP 4)

Dit. K2KRS

Sasaran kegiatan
Meningkatnya keterlibatan
masyarakat dalam pelestarian
nilai kepahlawanan,
keperintisan, kesetiakawanan
dan restorasi sosial

28384296

31663511

35069852

38695236 40629998

28384296

31663511

35069852

38695236 40629998

IKK
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01. Persentase (%) peningkatan
pihak-pihak yang berperan
serta dalam penanaman
dan pendayagunaan nilai
kepahlawanan dan keperintisan

1%

1%

1%

1%

1%

02. Persentase (%) peningkatan
pihak-pihak yang berperan serta
dalam pendayagunaan nilai
kesetiakawanan sosial

1%

1%

1%

1%

1%

Program/ Sasaran Program (Outcome)/
Kegiatan Sasaran Kegiatan / Indikator

LOKASI

03. Persentase (%) peningkatan
pihak-pihak yang terlibat dalam
restorasi sosial

TARGET

ALOKASI (dalam juta rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

1%

1%

1%

1%

1%

2020

Kegiatan Rehsos Korban Penyalahgunaan
2242 NAPZA (Mendukung SP 4)

2021

2022

2023

2024

329114967 493672451 740508676 1110763014

Unit Organisasi
Pelaksana

Direktorat Rehsos
KP NAPZA

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya keberfungsian
sosial Korban Penyalahgunaan
Napza
IKK
01. Indeks keberfungsian sosial
korban penyalahgunaan NAPZA

58,91

59,91

60,91

61,91

62,91

219409978 329114967 493672451 740508676 1110763014

Kegiatan Rehsos bagi penyandang
2243 disabilitas (Mendukung SP 4)

788561804 1182842705 1774264058 2661396087

Direktorat
Rehsos PD

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Keberfungsian
sosial Penyandang Disabilitas
IKK
01. Indeks keberfungsian sosial
penyandang disabilitas

69,58

70,58

71,58

72,58

73,58

525707869 788561804 1182842705 1774264058 2661396087

Kegiatan Rehsos tuna sosial dan korban
2244 perdagangan orang (Mendukung SP 4)

147171177

220756766 331135148 496702722

Direktorat
Rehsos TS KPO

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya keberfungsian
sosial Tuna Sosial dan Korban
Perdagangan Orang
IKK
01. Indeks keberfungsian sosial
Tuna Sosial dan KPO

34,29

35,29

36,29

37,29

38,29

98114118

147171177 220756766 331135148 496702722
26469255 397038832 59558248

2245 Kegiatan Rehsos anak (Mendukung (SP 4)

893337371

Direktorat
Rehsos Anak

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya keberfungsian
sosial Anak
IKK
01. Indeks keberfungsian
sosial anak

45,91

46,91

47,91

48,91

49,91

176461703 264692555 397038832 595558248 893337371
224690889 3337036334 505554500 758331750

2246 Kegiatan Rehsos lanjut usia (MendukungSP 4)

Direktorat
Rehsos LU

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Keberfungsian
sosial Lanjut usia
IKK
01. Indeks keberfungsian sosial
lanjut usia

31,60

32,60

33,60

34,60

35,60

149793926 224690889 3337036334 505554500 758331750
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Program/ Sasaran Program (Outcome)/
Kegiatan Sasaran Kegiatan / Indikator

LOKASI

TARGET
2020

2021

2022

ALOKASI (dalam juta rupiah)
2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

2248 Kegiatan Perlindungan Sosial Korban
Bencana Alam (Mendukung SP 5)
Sasaran Kegiatan :
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar
Korban Bencana Alam
IKK
01-Jumlah Korban Bencana
Alam yang Mendapatkan
Bantuan Logistik Tanggap
Darurat
02-Jumlah Korban Bencana
Alam yang Mendapatkan
Bantuan Pemulihan Sosial dan
Layanan Dukungan Psikososial

Dit. PSKBA

50000

150000

200000

250000

250000
272859938

113500

114000

115500

116000

495697462

496678087

497623712

497593712

116000

2249 Kegiatan Perlindungan Sosial Korban
Bencana Sosial (Mendukung SP 5)
Sasaran Kegiatan :
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar
Korban Bencana Sosial
IKK
01. Jumlah Korban Bencana
Sosial yang mendapatkan
bantuan perlindungan sosial
02. Jumlah warga rawan
bencana sosial yang
mendapatkan penguatan
kapasitas dalam pencegahan
konflik sosial dan terorisme
2251

Kegiatan Penanganan
5875 Fakir Miskin Wilayah III
(Mendukung SP 6)
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Dit. PSKBS

120000

120000

120000

120000

120000
105149657

51930

Kegiatan Jaminan Sosial Keluarga
(Mendukung SP 5)
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya kemampuan
keluarga miskin dan rentan
untuk mengakses layanan
kebutuhan dasar
IKK
01. Jumlah Keluarga miskin
yang mendapatkan bantuan
tunai bersyarat
02. Jumlah KPM yang
mengakses layanan
Pendidikan
03. Jumlah KPM yang
mengakses layanan
Kesehatan
04. Jumlah Kelompok Ibuibu penerima manfaat PKH
yang menerima P2K2/FDS dari
Pendamping
Jatim, Sulsel,
Sulut, Sultra,
Sulteng, Sulbar,
Gorontalo,
Maluku
Maluku Utara,
Papua,
Papua Barat

Unit Organisasi
Pelaksana

51930

51930

51930

117187000

131187000

167687000

159187000

51930

Dit. Jamsoskel

10000000 10000000 10000000 10000000 10000000
12459854

12459854

12459854

12459854

12459854

3079197

3079197

3079197

3079197

3079197

106000

106000

106000

106000

106000

30946274519 37927897604 41715387358 45881926097 45882926097

9003991110 9274375342 9551096005 9836118288 9836118288

Direktorat
Penanganan
Fakir Miskin
Wilayah III

Program/ Sasaran Program (Outcome)/
Kegiatan Sasaran Kegiatan / Indikator

LOKASI

TARGET
2020

2021

2022

ALOKASI (dalam juta rupiah)
2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Unit Organisasi
Pelaksana

Sasaran Kegiatan :
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar
Keluarga Miskin dan Rentan
Wilayah III

9003991110 9274375342 9551096005 9836118288 9836118288

IKK
01. Keluarga Miskin dan Rentan
yang Memperoleh Bantuan
Usaha Ekonomi Produktif
02. Keluarga Miskin dan Rentan
Yang Memperoleh Rehabilitasi
Rumah Tinggal Layak Huni
03. Keluarga Miskin dan Rentan
yang memperoleh Bantuan
Sosial Pangan melalui Program
Sembako

45000KK 45000KK 45000KK 45000KK 45000KK

130293940

133741457

136959602

140274292

140274292

6000 KK

95690000

98463500

101320205

104262611

104262611

6000 KK

6000 KK

6000 KK

6000 KK

4847866 KPM 4847866 KPM 4847866 KPM 4847866 KPM 4847866 KPM 8770187768 9033052743 9303684652 9582435519 9582435519

Banten,
Kegiatan Penanganan Fakir DKI Jakarta
5874 Miskin Wilayah II
Jateng,
(Mendukung SP 6)
DI Jogyakarta
Kaltim, Kalsel,
Kalbar, Kalteng
Kaltara
Bali, NTB, NTT

Direktorat
Penanganan
9694880289 9986080501 10284356170 10591580110 10591580110
Fakir Miskin
Wilayah II

Sasaran Kegiatan :
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar
Keluarga Miskin dan Rentan
Wilayah II

9694880289 9986080501 10284356170 10591580110 10591580110

IKK
01. Keluarga Miskin dan Rentan
yang Memperoleh Bantuan
Usaha Ekonomi Produktif
02. Keluarga Miskin dan Rentan
yang memperoleh Bantuan
Sosial Pangan melalui Program
Sembako
03. Keluarga Miskin dan Rentan
Yang Memperoleh Rehabilitasi
Rumah Tinggal Layak Huni
Kegiatan Penanganan
5875 Fakir Miskin Wilayah I
(Mendukung SP 6)

45000KK 45000KK 45000KK 45000KK 45000KK

127050060

129524174

132789185

136152147

136152147

5238360 KPM 5238360 KPM 5238360 KPM 5238360 KPM 5238360 KPM 9465494818 9749480243 10041619498 10342522930 10342522930

6000 KK

6000 KK

6000 KK

6000 KK

6000 KK

Aceh, Sumut,
Sumbar, Sumsel,
Bangka Belitung,
Lampung, Jambi
Bengkulu, Riau,
Kepulauan Riau,
Jabar

95246000

98019500

100876205

103818611

103818611

10198838089 10505077519 10818865212 11142066536 11142066536

Direktorat
Penanganan
Fakir Miskin
Wilayah I

Sasaran Kegiatan :
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar
Keluarga Miskin dan Rentan
Wilayah I
IKK
01. Keluarga Miskin dan Rentan
yang Memperoleh Bantuan
Usaha Ekonomi Produktif

10198838089 10505077519 10818865212 11142066536 11142066536

45000KK 45000KK 45000KK 45000KK 45000KK

127917791

130505024

133776803

137146734

137146734
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Program/ Sasaran Program (Outcome)/
Kegiatan Sasaran Kegiatan / Indikator

LOKASI

02. Keluarga Miskin dan Rentan
Yang Memperoleh Rehabilitasi
Rumah Tinggal Layak Huni
03. Keluarga Miskin dan Rentan
yang memperoleh Bantuan
Sosial Pangan melalui Program
Sembako

TARGET

ALOKASI (dalam juta rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

6000 KK

6000 KK

6000 KK

6000 KK

6000 KK

95246000

98019500

100876205

103818611

103818611

Unit Organisasi
Pelaksana

5513774 KPM 5513774 KPM 5513774 KPM 5513774 KPM 5513774 KPM 9968600773 10267692966 10575338102 10892212592 10892212592

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
2254 Kesejahteraan Sosial (I – VI)
(Mendukung SP 7)

BBPPPKS

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya kompetensi
sumber daya manusia
kesejahteraan sosial aparatur
dan non aparatur (I – VI)
IKK
01. Jumlah SDM kesejahteraan
sosial aparatur yang menerima
layanan diklat di wilayah I – VI
meningkat kompetensinya.
02. Jumlah SDM Kesos non
aparatur yang menerima
layanan diklat di wilayah I – VI
meningkat kompetensinya.
03. Indeks kepuasan peserta
diklat terhadap layanan diklat

840

1200

1200

1200

1200

15390

1200

1200

1200

1200

Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

Kegiatan Sertifikasi SDM dan Akreditasi
2259 Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya kualitas layanan
sertifikasi dan akreditasi SDM
dan Lembaga Kesejahteraan
Sosial
IKK
01. Jumlah SDM Kesejahteraan
Sosial yang mengikuti proses
sertifikasi
02. Jumlah Lembaga di bidang
Kesejahteraan Sosial yang
mengikuti proses akreditasi
03. Jumlah Standar Kompetensi
SDM Kesejahteraan Sosial
04. Jumlah Pedoman dan
Instrumen sertifikasi
05. Jumlah Pedoman dan
Instrumen Akreditasi
06. Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap layanan
sertifikasi dan akreditasi
5871

Pusbangprof

17000

30000

32000

34000

36000

3000

5000

6000

7000

8000

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

75

75

75

75

75

44427

71278

81867

97218

11410

Kegiatan Penyuluhan Sosial (Mendukung
SP 7)

Puspensos

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya kualitas
penyuluhan sosial
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12458155

14949785

17744526

21078384

25007678

Program/ Sasaran Program (Outcome)/
Kegiatan Sasaran Kegiatan / Indikator

LOKASI

IKK
01. Jumlah Tenaga Penyuluh
Sosial masyarakat di desa/
kelurahan yang terlatih
02. Jumlah pelaksanaan
Bimbingan Sosial dan
Penyuluhan Sosial
03. Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
penyuluhan sosial

TARGET

ALOKASI (dalam juta rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

550

550

550

550

550

1627920

1953504

2. 148.854

2363739

2600113

1145

1145

1145

1145

1145

10499904

12599884

15119861

18143834

21772600

82%

82%

82%

82%

82%

330331

396397

475811

570811

684974

Kegiatan Pengelolaan Data, Sistem dan
5870 Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial
(Mendukung SP 8)

Unit Organisasi
Pelaksana

Pusdatin
Kessos

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya kualitas
dan layanan data terpadu
kesejahteraan sosial yang
lengkap, akurat, dan tepat
waktu serta Terciptanya
Sistem Informasi Layanan
Data Kesejahteraan Sosial
yang Handal
IKK
Persentase (%) daerah yang
aktif melakukan pemutakhiran
DTKS
Persentase (%) individu di DTKS
yang teridentifikasi dengan data
adminduk

30%

40%

50%

60%

70%

40%

40%

40%

40%

40%

Persentase (%) ketepatan
sasaran penerima program

80

82

84

85

86

Indeks Kepuasan Layanan DTKS

94

94,5

95

95.5

95.5

Persentase (%) K/L/D yang
memanfaatkan DTKS dalam
Penyelenggaraan Program
Penanggulangan Kemiskinan

40

50

60

70

80
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MATERIKS KERANGKA REGULASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2020-2024
NO
01

ARAH KERANGKA REGULASI
DAN/ATAU KEBUTUHAN
REGULASI
02

URGENSI PEMBENTUKAN
BERDASARKAN EVALUASI EKSISTING, KAJIAN
DAN PENELITIAN

UNIT
PENANGGUNGJAWAB

UNIT TERKAIT/
INSTANSI

TARGET
PENYELESAIAN

03

04

05

06

1

Rancangan Undang-Undang tentang
Penyelenggaraan Sumbangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang
Pengumpulan Uang atau Barang sudah tidak sesuai
dengan kondisi saat ini

Biro Hukum

Direktorat Pengumpulan
Sumber Dana Bantuan Sosial

2022

2

Rancangan Undang-Undang Perubahan
UU Nomor 13 tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Terjadinya perubahan paradigma dari charity kepada
pendekatan perlindungan dan pemenuhan hak lanjut
usia

Biro Hukum

Direktorat Rehabilitasi Sosial
Lanjut Usia

2021

3

Rancangan Undang-Undang
Penanggulangan Bencana

Sekretariat Direktorat
Jenderal Perlindungan dan
Jaminan Sosial

BNPB

2020

4

Rancangan Undang-Undang Perlindungan
dan Bantuan Sosial

Sekretariat Direktorat
Jenderal Perlindungan dan
Jaminan Sosial

II

RANCANGAN PERTURAN PEMERINTAH

1

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Habilitasi dan Rehabilitasi

Amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas

Biro Hukum

Direktorat Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas

2022

2

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Pelaksanaan Undang-Undang tentang
Pekerja Sosial

Amanat dari Rancangan Undang-Undang tentang
Pekerja Sosial

Biro Hukum

1. Pusat Pengembangan Profesi
Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial
2. Direktorat Pemberdayaan Sosial
Perorangan, Keluarga, dan
Kelembagaan Sosial

2022

3

Rancangan Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pengangkatan Anak

Penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

Biro Hukum

Direktorat Rehabilitasi Sosial
Anak

2023

4

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial

Melaksanakan amanat ketentuan Pasal 12 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

Biro Hukum

Direktorat Jenderal Rehabilitasi
Sosial

2022

II

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

1

Rancangan Peraturan Presiden tentang
Syarat dan tata Cara Pemberian
Penghargaan bagi Penyandang Disabilitas

Melaksanakan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Biro Hukum

Biro Hukum
Direktorat Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas

2021

IV

RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL

1

Rancangan Peraturan Menteri Sosial
tentang Standar Nasional Rehabilitasi
Sosial Korban Perdagangan Orang

Kebutuhan atas pedoman Standar Nasional Rehabilitasi Biro Hukum
Sosial Korban Perdagangan Orang

Direktorat Rehabilitasi Sosial
Tuna Sosial

2

Rancangan Peraturan Menteri Sosial
tentang Indikator Kinerja Utama
Kementerian Sosial

Pedoman Indikator Kinerja Utama Kementerian Sosial

Biro Hukum

Biro Perencanaan

3

Perubahan Peraturan Menteri Sosial
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman
Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu

Adanya perubahan substansi (lebih detail/penyusunan
petunjuk teknis)

Biro Hukum

Pusat Data dan Informasi
Kesejahteraan Sosial
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2020

NO
01

ARAH KERANGKA REGULASI
DAN/ATAU KEBUTUHAN
REGULASI
02

URGENSI PEMBENTUKAN
BERDASARKAN EVALUASI EKSISTING, KAJIAN
DAN PENELITIAN

UNIT
PENANGGUNGJAWAB

UNIT TERKAIT/
INSTANSI

TARGET
PENYELESAIAN

03

04

05

06

4

Rancangan Peraturan Menteri Sosial
tentang Pelaksanaan Aplikasi Sistem
Informasi Kearsipan Dinamis dan Sistem
Informasi Arsip Inaktif Pada Pusat Arsip
Kementerian Sosial

Sebagai pedoman Pelaksanaan Aplikasi Sistem
Informasi Kearsipan Dinamis dan Sistem Informasi
Arsip Inaktif Pada Pusat Arsip Kementerian Sosial

Biro Hukum

Biro Umum

5

Rancangan Peraturan Menteri Sosial
tentang Pedoman Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Sosial

Sebagai pedoman pengelolaan informasi dan
dokumentasi di lingkungan Kementerian Sosial

Biro Hukum

Biro Umum

6

Rancangan Peraturan Menteri Sosial
tentang Izin Operasional LKS asing

Amanat dari Pasal 29 Peraturan Menteri Sosial Nomor
184 Tahun 2011

Biro Hukum

Direktorat Pemberdayaan
Sosial Perorangan, Keluarga,
dan Kelembagaan Sosial

7

Perubahan Keputusan Menteri Sosial
Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman
Dasar Karang Taruna

Terdapat materi yang belum terakomodir dalam
Keputusan Menteri Sosial tersebut

Biro Hukum

Direktorat Pemberdayaan
Sosial Perorangan, Keluarga,
dan Kelembagaan Sosial

8

Rancangan Peraturan Menteri Sosial
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian
Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis
Berhadiah

Materi muatan merupakan simpifikasi dari 3 (tiga)
Peraturan Menteri Sosial terkait Penyelenggaraan UGB

Biro Hukum

Direktorat Pengumpulan
Sumber Dana Bantuan Sosial

9

Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor
14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah
Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang

Penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Sosial
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah
Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang

Biro Hukum

Direktorat Pengumpulan
Sumber Dana Bantuan Sosial

10

Rancangan Peraturan Menteri Sosial
tentang Izin Pengumpulan Sumbangan

Sebagai pedoman pemberian Izin Pengumpulan
Sumbangan

Biro Hukum

Direktorat Pengumpulan
Sumber Dana Bantuan Sosial

11

Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor
21 Tahun 2015 tentag Pengelolaan Barang
Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Tidak
Diambil Pemenang Atas

Penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Sosial
Nomor 21 Tahun 2015 tentag Pengelolaan Barang
Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Tidak Diambil
Pemenang Atas Penyelenggaraan Undian Gratis
Berhadiah

Biro Hukum

Direktorat Pengumpulan
Sumber Dana Bantuan Sosial

12

Rancangan Peraturan Menteri Sosial
tentang Tenaga Pelopor Perdamaian

Sebagai pedoman tenaga pelopor perdamaian dalam
melaksanakan tugasnya

Biro Hukum

Direktorat Perlindungan Sosial
Korban Bencana Sosial

13

Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor
4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung
Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana

Menyesuaikan kebutuhan dalam pemberian bantuan
sosial bagi korban bencana

Biro Hukum

Direktorat Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam

14

Rancangan Peraturan Menteri Sosial
tentang Keserasian Sosial

Sebagai pedoman dalam pencegahan konflik sosial

Biro Hukum

Direktorat Perlindungan Sosial
Korban Bencana Sosial

15

Rancangan Peraturan Menteri Sosial
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Program Keluarga Harapan

Terdapat perubahan mekanisme penyaluran bantuan
dan penyesuaian terhadap kode etik pendamping
disesuaikan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor
14 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Pegawai
Kementerian Sosial

Biro Hukum

Direktorat Perlindungan
Jaminan Sosial Keluarga

16

Rancangan Peraturan MenterI Sosial
tentang Layanan Dukungan Psikososial

Sebagai pedoman pelaksanaan Layanan Dukungan
Psikososial

Biro Hukum

Direktorat Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam

17

Rancangan Peraturan Menteri Sosial
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Sosial Nomor 128 Tahun 201 tentang
Kampung Siaga Bencana

Perubahan Mekanisme dalam pelaksanaannya dan
penambahan pengaturan kabupaten/kota siaga
bencana/ Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan
Sosial Bagi Korban Bencana

Biro Hukum

Direktorat Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam

129

NO
01

ARAH KERANGKA REGULASI
DAN/ATAU KEBUTUHAN
REGULASI
02

URGENSI PEMBENTUKAN
BERDASARKAN EVALUASI EKSISTING, KAJIAN
DAN PENELITIAN

UNIT
PENANGGUNGJAWAB

UNIT TERKAIT/
INSTANSI

TARGET
PENYELESAIAN

03

04

05

06

18

Rancangan Peraturan Menteri Sosial
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum Tagana

Perubahan materi muatan sesuai dengan kondisi saat
Biro Hukum
ini/ Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial
Bagi Korban Bencana

Direktorat Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam

19

Rancangan Peraturan Menteri Sosial
tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 29
Tahun 2012 tentang Tagana

Perubahan materi muatan sesuai dengan kondisi
saat ini

Direktorat Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam

20

Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang
Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana

Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial
Bagi Korban Bencana

21

Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial
Republik Indonesia Nomor 01 Tahun
2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban
Bencana

Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial
Bagi Korban Bencana

22

Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang
Penggunaan Atribut Pada Bantuan Sosial
Dalam Penanggulangan Bencana

Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial
Bagi Korban Bencana

23

Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Penggunaan Beras Reguler Dalam
Penanggulangan Bencana

Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial
Bagi Korban Bencana

24

Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang
Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi
Korban Bencana

Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial
Bagi Korban Bencana

25

Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang
Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian
dan Perlindungan dalam Penanggulangan
Bencana

Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial
Bagi Korban Bencana

26

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun
2017 tentang Konflik Sosial

Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial
Bagi Korban Bencana

27

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun
2018 tentang Program Keluarga Harapan

Simplifikasi Permensos tentang Program Keluarga
Harapan

28

Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Prosedur dan Mekanisme Penyaluran
Cadangan Beras Pemerintah Untuk
Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana
Dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana

Permensos Cadangan Beras Pemerintah

29

Rancangan Peraturan Menteri Sosial
tentang Tenanga Pelopor Perdamaian

Sebagai pedoman tenaga pelopor dalam melaksanakan
tugasnya. Materi muatan akan dimasukkan kedalam
Simplifikasi Rancangan Permensos tentang
Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana
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Biro Hukum

NO
01

ARAH KERANGKA REGULASI
DAN/ATAU KEBUTUHAN
REGULASI
02

URGENSI PEMBENTUKAN
BERDASARKAN EVALUASI EKSISTING, KAJIAN
DAN PENELITIAN

UNIT
PENANGGUNGJAWAB

UNIT TERKAIT/
INSTANSI

TARGET
PENYELESAIAN

03

04

05

06

30

Rancangan Peraturan Menteri Sosial
tentang Keserasian Sosial

Sebagai pedoman dalam pencegahan konflik sosial.
Materi muatan akan dimasukkan kedalam Simplifikasi
Rancangan Permensos tentang Perlindungan Sosial
Bagi Korban Bencana

31

Rancangan Peraturan Menteri Sosial
tentang Tagana Goes to School

Sebagai Pedoman Tagana Goes to School

Biro Hukum

Direktorat Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam

32

Rancangan Peraturan Menteri Sosial
tentang Sahabat Tagana

Sebagai Pedoman Sahabat Tagana

Biro Hukum

Direktorat Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam

33

Rancangan Peraturan Menteri Sosial
tentang Pengelolaan Logistik Bencana

Untuk Akuntabilitas pengeloaan persediaan logistik
Bantuan Sosial

Biro Hukum

Direktorat Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam

34

Rancangan Peraturan Menteri Sosial
tentang Pedoman Bantuan Sosial Beras
Sejahtera

Sebagai pedoman Bantuan Sosial Beras Sejahtera

Biro Hukum

Direktorat Pengumpulan
Sumber Dana Bantuan Sosial
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Rancangan Menteri Sosial Tentang Indeks
Keberfungsian Sosial Perubahan Peraturan
Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Hibah Dalam Negeri
Dalam Bentuk Uang

Sebagai dasar hukum pengukuran IKS pada level pusat
dan daerah

Biro Hukum

Direktorat Jenderal Rehabilitasi
Sosial

2021
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Rancangan Peraturan Menteri Sosial
tentang Rehabilitasi Sosial Dasar

Melaksanakan amanat PP Pelaksanaan Rehabilitasi
Sosial

Biro Hukum

Direktorat Jenderal Rehabilitasi
Sosial

2021
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Rancangan Peraturan Menteri Sosial
tentang Rehabilitasi Sosial Lanjut

Melaksanakan amanat PP Pelaksanaan Rehabilitasi
Sosial

Biro Hukum

Direktorat Jenderal Rehabilitasi
Sosial

2021
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Rancangan Permensos tentang Rehabilitasi
Sosial Anak yang Berhadapan dengan
Hukum

Revisi Permensos Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak
Yang Berhadapan Dengan Hukum karena sudah tidak
sesuai dengan kondisi hukum dan perkembangan
masyarakat saat ini sehingga perlu diganti

Biro Hukum

Direktorat Rehabilitasi Sosial
Anak

2022
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Revisi Permensos Nomor 21 Tahun 2017
tentang Kartu Penyandang Disabilitas

Ada beberapa substansi yang di tambah sesuai dengan
kebutuhan

Biro Hukum

Direktorat Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas

2021
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Rancangan Peraturan Menteri Sosial
Tentang Pedoman Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan
Kompetitif Di Lingkungan Kementerian
Sosial sebagai pengganti Permensos
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara
Terbuka di Lingkungan Kementerian Sosial

Menetapkan mekanismen monev dan instrumen
monev pada layanan rehsos dasar dan rehsos lanjut

Biro Hukum

Direktorat Jenderal Rehabilitasi
Sosial

2021

41

Rancangan Peraturan Menteri Sosial
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Program Keluarga Harapan

Sebagai Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Secara Terbuka Dan Kompetitif, karena adanya regulasi
baik dari PP 11 Tahun 2017 maupun Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di
Lingkungan Instansi Pemerintah

Biro Hukum

Biro Organisasi dan
Kepegawaian

2020
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DEFINISI
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• Indeks Kesejahteraan Sosial adalah:
- Indeks untuk mengukur kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan di Indonesia.
- Alat ukur keberhasilan yang inklusif.
- Alat ukur ketersediaan akses terhadap pemenuhan kebutuhan dan hak dasar,
keberfungsian sosial, dan kemandirian sosial ekonomi.
• Perumusan indeks kesejahteraan sosial dilatarbelakangi oleh:
- Berbagai indikator instrumen pengukuran kesejahteraan sosial yang digunakan saat ini
memiliki keterbatasan dalam melihat realitas di lapangan.
- Indikator yang digunakan oleh instrumen masih banyak yang bersifat mikro.
- Indonesia memerlukan instrumen pengukuran kesejahteraan sosial berdasarkan kondisi
dan realitas di Indonesia.
• Dimensi indeks kesejahteraan sosial terdiri dari:
1) Keberfungsian sosial : keberfungsian anak, disabilitas, lanjut usia, tuna sosial, korban napza
2) Perlindungan sosial: kualitas pendidikan pada keluarga miskin dan rentan, kualitas
kesehatan pada keluarga miskin dan rentan, pemenuhan kebutuhan dasar pada keluarga
miskin dan rentan, ketahanan hidup korban bencana alam dan sosial
3) Partisipasi sosial perorangan: PSM, TKSK, Pendamping program dan relawan sosial
4) Partisipasi kelembagaan: kelembagaan pemerintah, dan kelembagaan non pemerintah

01. Indeks partisipasi sosial PSKS

IKSS

8) power komunitas; 9) nilai komunitas; 10) refleksi kritis.

1) partisipasi warga; 2) kepemimpinan; 3) keterampilan; 4) sumber daya; 5) sosial dan jaringan
antar organisasi; 6) rasa memiliki komunitas; 7) pemahaman sejarah komunitas;

Dimensi indeks partisipasi:

Dasar teori yang digunakan adalah komuniti kapasiti sebagai pusat perhatian untuk komunitas
dan pakar pengembangan masyarakat, lembaga pendanaan, dan organisasi pelaksana

Sasaran Strategis 2:
Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial

01. Indeks Kesejahteraan Sosial

KEMENTERIAN SOSIAL
Sasaran Strategis 1:
Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan
IKSS

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

Data survey Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial

1) Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial;
2) Data penerima program
pemberdayaan;
3) Data Kepesertaan Graduasi
PKH;
4) Data layanan rehabilitasi
sosial.

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

Menggunakan rata-rata hitung dengan rumus:
dimensi 1+ dimensi 2+ dimensi 3 dst x 100

√ dimensi 1 x dimensi 2 x dimensi 3 x dst x 100

Alternatif 2

Alternatif 1
Menggunakan rata-rata hitung dengan rumus:
dimensi 1+ dimensi 2+ dimensi 3 dst x 100

PENGHITUNGAN

MATRIKS PENGUKURAN KINERJA KEMENTERIAN SOSIAL 2020-2024

1) Tingkat kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan
meningkat
2) Akses pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin dan
rentan meningkat
3) Tingkat keberfungsian sosial penyandang disabilitas meningkat
4) Tingkat keberfungsian sosial anak meningkat
5) Tingkat keberfungsian sosial lanjut usia meningkat
6) Tingkat keberfungsian sosial Tuna sosial dan korban
perdagangan orang (gelandangan, pengemis, WTS, korban
tindak kekerasan, korban perdagangan orang, warga eks
narapidana, korban hiv/aids, trans gender dll)
7) Tingkat keberfungsian sosial korban penyalah gunaan nangsa
meningkat
8) Kepemilikan aset produktif penduduk miskin dan rentan
meningkat
9) Akses pendanaan usaha rumah tangga yang minskin dan rentan
meningkat
10) Daerah provinsi/ kabupaten kota menerapkan prinsip-prinsip
kabupaten kota inklusif
11) Akses bagi anak disabilitas usia sekolah terhadap layanan
pendidikan dasar
12) Tingkat kemampuan bertahan hidup korban bencana
13) Tingkat partisipasi sosial PSKS

KEY SUCCESS CRITERIA

DEFINISI

2) Permensos No. 107/
HUK/2009 tentang
Akreditasi

• Akreditasi Lembaga di bidang kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk menjamin dan
meningkatkan mutu penyelenggara kesejahteraan sosial.

01. Persentase K/L/D yang
memanfaatkan data terpadu Kesos
dalam penyelenggaraan program
penanggulangan kemiskinan

IKSS
Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial
Data Puskesos, Rumah Singgah,
dan Lembaga Lainnya yang
dibentuk oleh Dinas Sosial Kab/
Kota Permensos No. 05 tahun

• Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) menjadi dasar acuan dalam melaksanakan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial

• DTKS meliputi: pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), penerima bantuan dan
pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

• Penggunaan DTKS dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada
menteri sosial yang dilakukan dengan mekanisme: (a) Menteri sosial menugaskan kepada

Persentase SDM Kessos yang tersertifikasi =
(SDM Kessos Tersertifikasi/T) x 100%
T= populasi SDM Kessos yang terdata

T= jumlah Kementerian/Lembaga Pemerintah
dan Pemerintah Daerah di Indonesia

(K/L/D yang memanfaatkan data terpadu
Kessos / T x 100%)

1) Data Terpadu Kesejahteraan Persentase daerah yang menyelenggarakan
layanan rujukan terpadu penanggulangan
Sosial
2) Data pengembangan Sistem kemiskinan
Layanan dan Rujukan Terpadu
(SLRT)
3) Data Puskesos, Rumah
Singgah, dan Lembaga
Lainnya yang dibentuk oleh
Dinas Sosial Kab/Kota

3) Permensos No. 184 tahun
2011 tentang LKS

1) DTKS, Data Lembaga yang
terakreditasi Pusbangprov
Peksos dan Pensos

• Pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan merupakan mekanisme pelayanan
dan rujukan terpadu yang memiliki tiga fungsi yaitu pemutakhiran dan pengelolaan data,
rujukan program sosial, dan penanganan keluhan program perlindungan sosial.

PENGHITUNGAN

1 Data Terpadu Kesejahteraan
Persentase SDM Kessos yang tersertifikasi =
Sosial;
(SDM Kessos Tersertifikasi/T) x 100%
2 Data Lembaga
T= populasi SDM Kessos yang terdata
yang terakreditasi
Pusbangprov Peksos dan
Pensos
3 Permensos No. 107/HUK/2009
tentang Akreditasi
4 Permensos No. 184 tahun 2011
tentang LKS

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

• Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan
sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh
masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial

04. Persentase daerah yang
menyelenggarakan layanan
terpadu penanggulangan
kemiskinan

03. Persentase lembaga di
bidang kesejahteraan sosial yang
terakreditasi

• Sertifikat kompetensi adalah sertifikat yang diperoleh dari lembaga pendidikan atau lembaga
sertifikasi profesi pekerja sosial, lembaga sertifikasi profesi penyuluh sosial, dan/atau lembaga
sertifikasi tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial.

02. Persentase SDM kesejahteraan • SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial terdiri dari tenaga kesejahteraan sosial, pekerja
sosial yang tersertifikas
sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

Lembaga Kesos yang mengikuti akreditasi
Lembaga Kesos yang lulus uji akreditasi
Lembaga Kesos yang memiliki sertifikat akreditasi
Lembaga Kesos yang melaksanakan praktek pekerja sosial
sesuai standar akreditasi
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3. Pemerintah Daerah yang memanfaatkan data terpadu kessos
dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan

2. Tersedianya sistem informasi kesejahteraan sosial yang handal
dan mudah diakses

1. Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang mutakhir
dan mudah diakses

2) Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan koordinasi dan
integrasi pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan
melalui Puskesos, Rumah Singgah, dan Lembaga Lainnya yang
dibentuk oleh Dinas Sosial Kab/Kota dan/atau Lembaga Lainnya
baik pusat maupun daerah dalam bentuk pemutakhiran dan
pengelolaan data, rujukan program sosial, dan penanganan
keluhan program perlindungan sosial

1) Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Puskesos, Rumah
Singgah, dan Lembaga Lainnya yang dibentuk oleh Dinas Sosial
Kab/Kota

1)
2)
3)
4)

5) SDM Kesos yang mengikuti peningkatan kapasitas

4) SDM Kesos yang melaksanakan praktek pekerja sosial sesuai
standar kompetensi

3) SDM Kesos yang memiliki sertifikat kompetensi

2) SDM Kesos yang lulus uji kompetensi

1) SDM Kesos yang mengikuti ujian kompetensi

KEY SUCCESS CRITERIA

• Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) menjadi dasar acuan dalam melaksanakan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial
• DTKS meliputi: pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), penerima bantuan dan
pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
• Penggunaan DTKS dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada
menteri sosial yang dilakukan dengan mekanisme: (a) Menteri sosial menugaskan kepada

DEFINISI

Data Puskesos, Rumah Singgah,
dan Lembaga Lainnya yang
dibentuk oleh Dinas Sosial Kab/
Kota Permensos No. 05 tahun

Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

• Nilai RB merupakan nilai yang diberikan Kementerian Pan dan RB atas upaya suatu organisasi 1) PP No. 81/ 2010 ttg Grand
pemerintah dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar dalam sistem
Design RB 2010-2025
pemerintahan untuk mencapai good governance.
2) Keppres No. 15/ 2015 ttg
Komite Pengarah RBN dan Tim
• Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good
RBN Periode 2015-2019
governance dan melakukan pembaharuan, perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan
3) Permenpan RB Nomor 26
(organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
/2020 tentang Pedoman
Evaluasi Pelaksanaan RB
• Tujuan RB adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik:
4) Permenpan RB No. 25 /2020
berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, netral,
ttg Road Map RB 2020-2024
sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
5) Permensos No. 23 / 2016 ttg
Road Map RB di Lingkungan
Kementerian Sosial 2015-2019
Penghitungan Nilai RB berdasarkan hasil
evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN
dan RB menggunakan instrumen yang telah
dirumuskan oleh Kementerian PAN dan RB

PENGHITUNGAN
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IKSS
01. Nilai Reformasi Birokrasi
Kementerian Sosial

• Tujuan RB adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik:
berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, netral,
sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

• Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good
governance dan melakukan pembaharuan, perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan
(organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

• Nilai RB merupakan nilai yang diberikan Kementerian Pan dan RB atas upaya suatu
organisasi pemerintah dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar dalam
sistem pemerintahan untuk mencapai good governance.

1) PP No. 81/ 2010 ttg Grand
Design RB 2010-2025
2) Keppres No. 15/ 2015 ttg
Komite Pengarah RBN dan Tim
RBN Periode 2015-2019
3) Permenpan RB Nomor 26
/ 2020 tentang Pedoman
Evaluasi Pelaksanaan RB
4) Permenpan RB No. 25 /2020
ttg Road Map RB 2020-2024
5) Permensos No. 23 / 2016 ttg
Road Map RB di Lingkungan
Kementerian Sosial 2015-2019

Penghitungan Nilai RB berdasarkan hasil
evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN
dan RB menggunakan instrumen yang telah
dirumuskan oleh Kementerian PAN dan RB

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
Sasaran Program (SP) 1
Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi (Mendukung SS 4)

IKSS
01. Nilai Reformasi Birokrasi
Kementerian Sosial

Sasaran Strategis 4:
Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

Nilai RB Kementerian Sosial mencapai nilai 100 pada tahun 2024
berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB.

Nilai RB Kementerian Sosial mencapai nilai 100 pada tahun 2024
berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB.

4. Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan data terpadu
kessos dalam penyelenggaraan program penanggulangan
kemiskinan dan kessos

dan Kessos

KEY SUCCESS CRITERIA

03. Nilai Akuntabilitas Kinerja
Kementerian Sosial

02. Opini atas Laporan Keuangan
Kementerian Sosial

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

• Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi
pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan
anggaran negara/daerah secara efektif dan efisien.
• Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk: 1).
Merencanakan kinerja dan target kinerja; 2). Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan
apa yang direncanakan; 3). Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan;
4). Serta telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan
direncanakan sebelumnya.
• Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara
sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan
dalam rangka mencapai visi, misi, sasaran, indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan.
• Inti akuntabilitas kinerja berorientasi hasil: 1) kinerja yang direncanakan, 2) kinerja yang
diperjanjikan, 3) kiknerja yang dilaksanakan, 4) kinerja yang dilaporkan, 5) kinerja yang
dievaluasi
• Komponen akuntabilitas kinerja: 1) perencanaan kinerja dengan bobot 30, 2) pengukuran
kinerja dengan bobot 25, 3) pelaporan kinerja dengan bobot 15, 4) evaluasi kinerja dengan
bobot 10, 5) capaian kinerja dnegan bobot 20.
• Nilai SAKIP 90-100 peringkat AA, >80-90 peringkat A, >70-80 peringkat BB, >60-70
peringkat B, >50-60 peringkat CC, >30-50 peringkat C, 0-30 peringkat D
• Akuntabilitas Kinerja adalah salah satu upaya percepatan Reformasi Birokrasi 4). Serta telah
melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan
sebelumnya.
• Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara
sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan
dalam rangka mencapai visi, misi, sasaran, indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan.
• Inti akuntabilitas kinerja berorientasi hasil: 1) kinerja yang direncanakan, 2) kinerja yang
diperjanjikan, 3) kiknerja yang dilaksanakan, 4) kinerja yang dilaporkan, 5) kinerja yang
dievaluasi
• Komponen akuntabilitas kinerja: 1) perencanaan kinerja dengan bobot 30, 2) pengukuran
kinerja dengan bobot 25, 3) pelaporan kinerja dengan bobot 15, 4) evaluasi kinerja dengan
bobot 10, 5) capaian kinerja dnegan bobot 20.

• Jenis Opini BPK: 1. Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion); 2 Wajar dengan
pengecualian (qualified opinion); 3 Tidak wajar (adversed opinion); 4 Tidak menyatakan
pendapat (disclaimer of opinion)

• Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi
keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni
kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate
disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem
pengendalian intern

DEFINISI

Hasil evaluasi Tim Penilai
Kemenpan RB

Sumber Data:

Hasil opini BPK

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

• Dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP dari
Kemenpan RB
• Nilai akuntabilitas kinerja dilakukan melalui
identifikasi kemampuan K/L dalam: 1)
merencanakan kinerja dan target kinerja,
2) menyelaraskan apa yang dianggarkan
dengan apa yang direncanakan, 3)
menyesuaikan apa yang dilaksanakan
dengan yang dianggarkan, 4) melaporkan
capaian kinerja selaras dengan apa yang
telah dilaksanakan dan direncanakan.

Laporan Keuangan Kemensos WTP karena
- laporan keuangan memberikan
informasi yang bebas dari salah saji
material. Berdasarkan bukti-bukti audit
yang dikumpulkan, dianggap telah
menyelenggarakan prinsip akuntansi yang
berlaku umum dengan baik, dan kalaupun
ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak
material dan tidak berpengaruh signifikan
terhadap pengambilan keputusan.

PENGHITUNGAN

6) Capaian kinerja yang dihasilkan oleh K/L pada kurun waktu 1
tahun

5) Kementerian melakukan evaluasi capaian kinerjanya untuk
mengidentifikasi keberhasilan, kegagalan, hambatan dan
tantangan yang dihadapi pada setiap level mulai terbawah
hingga tertinggi.

4) Kementerian melaporkan kinerjanya secara berjenjang dari
unit terbawah hingga unit tertinggi.

3) Kementerian melakukan pengukuran kinerja secara berkala
dengan metode yang tepat dengan membandingkan antara
target dengan capaiannya.
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1.) Kementerian memiliki recana kinerja yang baik, tepat dan jelas
sasaran & tujuannya dengan indikator yang tepat baik di level
impact, outcome, output, maupun input sesuai dengan RPJMN
2020-2024.
2) Kementerian melakukan pengukuran kinerja secara berkala
Kementerian memiliki recana kinerja yang baik, tepat dan jelas
sasaran & tujuannya dengan indikator yang tepat baik di level
impact, outcome, output, maupun input sesuai dengan RPJMN
2020-2024.

4. efektivitas sistem pengendalian intern

3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan

2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;

KEY SUCCESS CRITERIA
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Data laporan penyelenggaraan
SPM bidang sosial level provinsi
dan kabupaten/kota dari
Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Sosial

Laporan Kepuasan Layanan
masing-masing Bagian di Biro
Humas

Permensos Nomor 3 Tahun 2017
tentang Prosedur Penyusunan
naskah hukum, draft dari unit
teknis

• Pemerintah daerah provinsi yang menerapkan semua indikator kegiatan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) bidang sosial sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian
Sosial.

Survey yang dilakukan oleh masing - masing bagian yang memberikan pelayanan langsung
kepada publik diantaranya :
• Indeks Kepuasan Layanan DPR
• Indeks Kepuasan Layanan DPRD
• Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan
• Indeks Kepuasan Layanan PPID
• Indeks Kepuasan Layanan Pemberitaan (website, media sosial dan konvensional)

Banyaknya draft rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial
yang sinkron dan harmonis
- Mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan
nasional lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan
konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral,
yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Rl.
- Substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling
melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka
semakin detail dan operasional materi muatannya.

05. Persentase Pemerintah
Daerah (provinsi dan kabupaten/
kota) yang menerapkan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Sosial

06. Nilai Kepuasan atas Layanan
Komunikasi dan Informasi Kesos

07. Jumlah rancangan Peraturan
Perundang-Undangan dibidang
Kesejahteraan Sosial yang sinkron
dan harmonis

• Pemerintah daerah kabupaten/kota yang menerapkan semua indikator kegiatan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh
Kementerian Sosial.

Permenpan Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pedoman
Evaluasi Kelembagaan Instansi
Pemerintah

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

• Efektivitas organisasi merupakan tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk
mencapai tujuan atau sasaran.
• Organisasi pemerintah harus tepat fungsi (keselarasan fungsi dalam pelaksanaan mandat dan
kemampuan organisasi menghadapi tantangan), tepat proses (Proses bisnis inter-organisasi
dan intra-organisasi), dan tepat ukuran (Ketepatan pewadahan tugas dan fungsi, Integrasi
rantai nilai , dan keseimbangan beban kerja).
• Struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun
antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan.
• Memperhatikan aspek tata kelola yang baik (good governance) dan kesesuaian /kepatuhan
(compliance) terhadap aturan yang disepakati
• Efektivitas organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi menunjukkan tingkatan
keberhasilan kegiatan manajemen di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

• Nilai SAKIP 90-100 peringkat AA, >80-90 peringkat A, >70-80 peringkat BB, >60-70
peringkat B, >50-60 peringkat CC, >30-50 peringkat C, 0-30 peringkat D
• Akuntabilitas Kinerja adalah salah satu upaya percepatan Reformasi Birokrasi

DEFINISI

04. Indeks efektivitas organisasi
Kementerian Sosial

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

1 ( satu) draft RUU, 2 (dua) draft rancangan PP,
1 (satu) draft rancangan PERPRES dan 1 (satu)
draft Permensos

Total Tingkat Kepuasan Layanan Masyarakat
per Bagian : Jumlah Kategori Kepuasan
Layanan Kehumasan

Persentase Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang menerapkan SPM
Bidang Sosial

Skala efektivitas 1-5

PENGHITUNGAN

Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang sinkron dan
harmonis di lingkungan Kementrian Sosial

1) Seluruh Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan SPM bidang
sosial sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2) Seluruh Provinsi dan Kab/Kota yang sudah melakukan
penghitungan kebutuhan penerapan SPM Bidang Sosial
3) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah
mengintegrasikan SPM Bidang Sosial ke dalam dokumen
perencanaan
4) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah
memiliki regulasi terkait SPM bidang sosial.

Berdasarkan hasil Evaluasi, Efektivitas Kelembagaan Kementerian
Sosial mencapai nilai 4 (dalam kategori baik)
- Keselarasan (alignment) antara strategi
organisasi dengan visi, tujuan, dan misi organisasi.
- Tata kelola (governance) dan kepatuhan (compliance)
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi
(kemandirian), dan kewajaran (fairness)
- Perbaikan dan peningkatan proses relevan dan optimal untuk
menciptakan rangkaian nilai (value chain)
- Manajemen risiko meminimalkan, memantau, dan
mengendalikan dampak negatif
- Teknologi informasi integrasi, dan interoperabilitas

KEY SUCCESS CRITERIA

- Indoikator Merit: 1). Seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan; 2).
Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja; 3). Pelaksanaan seleksi dan
promosi dilakukan secara terbuka; 4). Memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan,
pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen
talenta; 5). Memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian
kinerja yang objektif dan transparan; 6). Menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai
ASN; 7). Merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai
hasil penilaian kinerja; 8). Memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan
penyalahgunaan wewenang; dan 9. Memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang
terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN.

Tujuan: 1). Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada
jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya; 2). Mempertahankan ASN melalui
pemberian kompensasi yang adil dan layak; 3). Mengembangkan kemampuan ASN melalui
bimbingan dan diklat; 4). Melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan
dengan prinsip merit (neptisme, primordialisme)

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik,
ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

DEFINISI

-

- SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan
akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

09. Indeks Maturitas Sistem
- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan
Pemerintahan Berbasis Elektronik
pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan
(SPBE)
layanan kepada pengguna SPBE

08. Indeks Sistem Merit Dalam
Manajemen ASN Kemensos

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

- Permenpan RB No. 5 Tahun
2018

5). Peraturan KASN No. 9 Tahun
2019 tentang Tata Cara
Penilaian Mandiri Sistem
Merit Dalam Manajemen
ASN di Lingkungan Instansi
Pemerintah

3) Permenpan RB nomor
40 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Sistem Merit Dalam
Manajemen ASN
4)
Permenpan RB No. 3/2020
ttg Manajemen Talenta ASN

2) PP No. 11/2017 ttg
Manajemen PNS

1) UU No. 5/2014 ttg ASN

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

Tingkat kematangan (maturity level) dengan
menilai domain Kebijakan Internal SPBE,
domain Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan
SPBE

- Sistem Informasi (bobot 6%)

- Perlindungan dan Pelayanan (bobot 4%),
dan

- Penggajian Penghargaan dan Disiplin (bobot
10%),

- Manajemen Kinerja (bobot 20%),

- Mutasi Rotasi dan Promosi (bobot 10%),

- Pengembangan Karir (bobot 30%),

- Pengadaan (bobot 10%),

- Perencanaan Kebutuhan (bobot 10%),

Aspek yang dinilai dalam penerapan sistem
merit terdiri dari 8 aspek yaitu

PENGHITUNGAN
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- Hasil Evaluasi Kemenpan RB yang menggambarkan tingkat
kematangan (maturity level) daripelaksanaan SPBE yang
menilai domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola
SPBE, dan domain Layanan SPBE berdasarkan: 1). Kebijakan
Internal SPBE; 2). Tatakelola SPBE; 3). Layanan SPBE

9. Melaksanakan pengiisan Jabatan Pimpinan Tinggi melalui
seleksi terbuka.

8. Mempunyai sistem pendukung seperti sistem informasi
kepegawaian yang terintegrasi, assessment center, dan aplikasi
lainnya yang mendukung pelaksanaan manajemen ASN.

7. Memberi perlindungan dan pelayanan agar pegawai ASN dapat
melaksanakan tugas dengan baik; dan

6. Melaksanakan promosi, mutasi secara obyektif, dan transparan
didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja
dengan memanfaatkan talent pool;

5. Mengaitkan kebijakan penggajian, pemberian penghargaan, dan
promosi dengan kinerja dan disiplin;

4. Menerapkan manajemen kinerja, yang dimulai dengan
penetapan target kinerja, evaluasi kinerja secara berkala
dengan menggunakan metode yang obyektif, menganalisis
kesenjangan kinerja, dan mempunyai strategi untuk
mengatasinya;

3. Mempunyai kebijakan dan program pengembangan karier
yang dimulai dengan pemetaan talenta, analisis kesenjangan
kompetensi, dan kesenjangan kinerja, strategi dan program
untuk mengatasi kesenjangan dan pembentukan talent pool
dan rencana suksesi;

2. Melakukan rekrutmen pegawai secara terbuka dan kompetitif,
baik dari jalur CPNS, PPPK, dan juga dari PNS yang berasal dari
instansi lain;

1. Mempunyai rencana kebutuhan ASN untuk 5 (lima) tahun
yang dirinci menurut jenis dan jenjang jabatan serta disusun
berdasarkan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja
(ABK) dengan mempertimbangkan pegawai yang memasuki
masa pensiun;

Indeks Penerapan Sistem Merit Kemensos memperoleh nilai 360
pada tahun 2024 dengan kategori SANGAT BAIK dengan kriteria
telah:

KEY SUCCESS CRITERIA
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Hasil penilaian tata kelola kearsipan Kementerian Sosial RI dari ANRI

- Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan
- Tingkatan kematangan mengarahkan pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang
lebih baik. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang
rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan
yang lebih tinggi.

DEFINISI

Undang Undang 43 Tahun 2009,
Perka ANRI No.6 Tahun 2019
tentang Pengawasan Kearsipan

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

Terpenuhinya kriteria penilaian oleh ANRI

PENGHITUNGAN

Nilai pengelolaan arsip mencapai nilai A pada Tahun 2024 sesuai
dengan penilaian dari ANRI

KEY SUCCESS CRITERIA

PP No. 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dan Perka BPKP
Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Pedoman Teknis Peningkatan
Kapabilitas Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah

Melalui Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal dan selanjutnya dilakukan
evaluasi oleh Tim BPKP

IACM merupakan kerangka yang menggambarkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan
untuk mewujudkan pengawasan intern sektor publik yang efektif. Kerangka model tersebut
dibangun melalui lima level yang progresif yaitu Initial, Infrastructure, Integrated, Managed dan
Optimizing. Level IACM dimulai dari level terendah level 1, 2 dan seterusnya hingga level 5. Level
terendah merupakan fondasi bagi level berikutnya. Tiap level mendeskripsikan karakteristik dan
kapabilitas aktivitas audit internnya.

Level Nilai Kapabilitas APIP
melalui Internal Audit Capability
Model (IACM)

Pemerintah

Peraturan Menteri
Melalui Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh
Pendayagunaan Aparatur Negara Inspektorat Jenderal dan selanjutnya dilakukan
dan Reformasi
evaluasi terhadap 8 Area Reformasi Birokrasi
Birokrasi nomor 14 Tahun 2014 oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi dengan
tentang Pedoman Evaluasi
melampirkan bukti dukung
Reformasi Birokrasi Instansi

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan
pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen: Pengungkit (Enablers) dan Hasil
(Results). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam
menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen
pengungkit.

Indeks Penilaian Reformasi
Birokrasi Kementerian Sosial

Semakin tinggi level yang dicapai semakin baik tingkat kapabilitas
APIPnya

Semakin tinggi Indeks Penilaian Mandiri akan sangat
mempengaruhi Nilai yang akan ditetapkan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nilai Tingkat Akuntabilitas Kinerja Kementerian 1. Jumlah Satuan kerja yang menyusun dokumen SAKIP sesuai
dengan peraturan yang berlaku
Sosial yang dihasilkan melalui Evaluasi dan Reviu
atas Laporan Kinerja dalam rangka Memberikan 2. Jumlah satker yang sudah menerapkan akuntabilitas kinerja
keyakinan terbatas mengenai akurasi,
3. Jumlah satker yang mendapatkan nilai evaluasi dan reviu atas
keandalan, dan keabsahan data/informasi
Lakin yang sesuai dengan target yang ditetapkan
kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat
menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas

Permenpan RB Nomor 53
/2014 tentang Petunjuk Yeknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja DAN Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Nilai Tingkat Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial yang dihasilkan melalui Evaluasi dan
Sosia
Reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,
keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat
menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas

IKP

Sasaran Program (SP) 2
Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam mendukung Good and Clean Governance melalui kebijakan pengawasan internal berbasis risiko (Mendukung SS 4)

10. Nilai hasil pengawasan
kearsipan Kementerian Sosial
dari ANRI

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

DEFINISI

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT
PENGHITUNGAN

Jumlah layanan tata kelola Inspektorat Jenderal merupakan indikator untuk mengukur layanan
dukungan yang diberikan

Sekretariat

Jumlah layanan yang diberikan

Jumlah layanan tata kelola merupakan indikator untuk mengukur layanan dukungan yang
diberikan

Sekretariat

Jumlah layanan yang diberikan

Jumlah layanan tata kelola merupakan indikator untuk mengukur layanan dukungan yang
diberikan

Sekretariat

Jumlah layanan yang diberikan

Jumlah layanan tata kelola merupakan indikator untuk mengukur layanan dukungan yang
diberikan

Sekretariat

Jumlah layanan yang diberikan

01. Jumlah Layanan Tatakelola
Ditjen Penanganan Fakir Miskin
yang baik dengan kualitas layanan
dan dukungan yang tinggi

IKP

Jumlah layanan tata kelola merupakan indikator untuk mengukur layanan dukungan yang
diberikan

Sekretariat

Jumlah layanan yang diberikan

SP 7
Terwujudnya Tatakelola Ditjen Penanganan Fakir Miskin yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi (Mendukung SS 4)

01. Jumlah Layanan Tatakelola
Ditjen Perlindungan dan Jaminan
Sosial yang baik dengan kualitas
layanan dan dukungan yang tinggi

IKP

KEY SUCCESS CRITERIA

Layanan tata kelola yang berkualitas dan mendapatkan dukungan
yang tinggi

Layanan tata kelola yang berkualitas dan mendapatkan dukungan
yang tinggi

Layanan tata kelola yang berkualitas dan mendapatkan dukungan
yang tinggi
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Layanan tata kelola yang berkualitas dan mendapatkan dukungan
yang tinggi

Layanan tata kelola yang berkualitas dan mendapatkan dukungan
yang tinggi

SP 6
Terwujudnya tatakelola Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi 9 (Mendukung SS 4)

01. Jumlah Layanan Tatakelola
Ditjen Rehabilitasi Sosial yang
baik dengan kualitas layanan dan
dukungan yang tinggi

IKP

SP 5
Terwujudnya tatakelola Ditjen Rehabilitasi Sosial yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi (Mendukung SS 4)

01. Jumlah Layanan Tatakelola
Ditjen Pemberdayaan Sosial yang
baik dengan kualitas layanan dan
dukungan yang tinggi.

IKP

SP 4
Terwujudnya tatakelola Ditjen Pemberdayaan Sosial yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi (Mendukung SS 4)

IKP
01. Jumlah Layanan Tatakelola
Inspektorat Jenderal Kementerian
Sosial yang baik dengan kualitas
layanan dan dukungan yang tinggi

SP 3
Terwujudnya tatakelola Inspektorat Jenderal yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi (Mendukung SS 4)

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR
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DEFINISI

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT
PENGHITUNGAN

KEY SUCCESS CRITERIA

Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan merupakan upaya untuk mengukur hasil penelitian yang diselenggarakan oleh Pulitbangkesos dan B2P3KS Yogyakarta yang dilakukan dengan
uji kelayakanan melalui seminar nasional maupun internasional, sehingga dapat dimanfaatkan
menjadi landasan empiris kebijakan kesejahteraan sosial.
Balai Penelitian Yogyakarta,
Poltekesos Bandung

TPI

= Jumlah Penelitian terapan yang
dihasilkan

HPT = Hasil Penelitian Terapan yang
terdaftar pad HAKI

HPHKI = Hasil Penelitian terapan yang
memiliki HAKI

Keterangan:

Presentase HPTKI = (∑ HPT : ∑PT) x 100%

Pusat Penelitian dan Pengembang- Persentase HPKS=(∑HPUJ : ∑HP) x 100%
an Kesejahteraan Sosial
Hasil penelitian yang sudah melalui uji
B2P3KS Yogyakarta
kelayakan : Total Hasil Penelitian x 100%

Semakin tingginya hasil penelitian terapan yang didaftarkan untuk
memiliki HAK maka semakin tinggi indikator tersebut

Meningkatnya hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan dalam
penyusunan kebijakan kesos

02. Persentase (%) Lulusan
Poltekesos yang memiliki
sertifikat kompetensi dan profesi

01. Persentase (%) SDM
ASN kesejahteraan sosial
yang menerima sertifikat
diklat.

Politeknik Kesejahteraan Sosial adalah Perguruan Tinggi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada menteri Sosial. Sertifikat kompetensi adalah bukti kelulusan setelah
mengikuti uji kompetensi. Sertifikat Profesi adalah bukti kelulusan pendidikan profesi sebagai
profesi peksos.
Persentase Lulusan Poltekkesos yang memiliki sertifikat kompetensi dan profesi adalah indikator
untuk mengukur lulusan poltekesos yang mendapatkan sertifikat keahlian berupa kompetensi
dan profesi pekerja sosial profesional.
Sumber. UU Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, Permensos Nomor 24 Tahun 2019
Tentang Status Poltekkesos Bandung

Sertifikat diklat adalah tanda bukti kelulusan dari lembaga diklat

Aparatur adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

- Pangkalan data Kementerian
Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi
(Kemenristek Dikti)

- Lembaga Sertifikasi Nasional

- Organisasi Profesi; dan

- Data Perguruan Tinggi;

Pusdiklatkesos
BBPPKSI - VI

Presentase LBKP = (∑PLUKP : ∑PUKP) x 100%
Keterangan:
LBKP = Lulusan Bersertifikasi KompetensiProfesi
PLUKP = Peserta Lulus Uji
Kompetensi-Profesi
PUKP = Peserta Uji Kompetensi-Profesi
Jumlah lulusan Poltekesos yang memiliki sertifikat kompetensi dan profesi dibagi jumlah alumni

Persentase PDB = (∑SDMPD : SDMPSD) X 100%
Keterangan:
PBD = Peserta Bersertifikat Diklat
PLUD = Peserta Lulus Ujian (postest) Diklat
PMLD = Perserta yang menerima layanan Diklat

Sebanyak persentase SDM Kesos aparatur dan non aparatur
tersertifikasi maka penyelenggaraan kesos semakin baik

Semakin besar % yang mendapatkan sertifikat diklat

SP 9
Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia (SDM) kesejahteraan sosial dan kualitas lembaga di bidang kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
(Mendukung SS 2)
IKP

02. Persentase (%) hasil penelitian Penelitian Terapan adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan
tertentu secara praktis.
terapan yang memiliki hak
Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di dirjen HAKI
kekayaan intelektual (HAKI)
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI
Jumlah hasil penelitian pekerjaan sosial yang memiliki HAKI merupakan hasil penelitian
pengembangan model praktik pekerjaan sosial /kesejahteraan sosial yang teregistrasi Hak
Kekayaan Intelektual (HAKI) di Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham) RI
Hasil penelitian pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang memiliki HAKI merupakan tolok ukur
terhadap kemampuan perguruan tinggi vokasi kesejahteraan sosial dan B2P3KS Yogyakarta
dalam menghasilkan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pekerjaan sosial/
kesejahteraan sosial yang teregistrasi HAKI di Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Kemenhumkam) RI
Presentasi hasil penelitian yang memiliki hak kekayaan intelektuan (HAKI) merupakan indikator
mengukur hasil penelitian yang diselenggarakan oleh Balai Penelitian Jogyakarta sehingga dapat
dijadikan model dalam bentuk model (prototif) pelayanan sosial yang dibutikan dengan bentuk
buku/pedoman/model/ prototif yang memiliki Hak Cipta (Copyright).

IKP
01. Persentase (%) hasil penelitian
yang dapat dimanfaatkan dalam
penyusunan kebijakan Kessos

SP 8
Meningkatnya kualitas dan relevansi hasil penelitian sebagai acuan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan kesejahteraan sosial (Mendukung SS 2)

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

Persentase Lembaga dibidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi merupakan indikator yang
digunakan untuk mengukur Lembaga yang sudah memenuhi persyaratan akreditasi oleh badan
akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial.

Akreditasi adalah suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap suatu lembaga kesejahteraan
sosial.

Lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang
melaksanakan penyelenggaraan kesos yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan
hukum maupun tidak berbadan hukum.

SDM Kessos terdiri dari: Pekerja Sosial , Penyuluh Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial srrta
Relawan Sosial

Persentase SDM yang tersertifikasi merupakan indikator untuk mengukur SDM Kesos yang lulus
melalui uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga Sertifikasi SDM Kesos sesuai dengan
ketentuen perundang-undangan. dengan sertifikasi kompetensi, SDM kesos dapat memiliki
kelayakan untuk memberikan pelayanan dalam penyelenggaraan Kessos.

DEFINISI

Pusbangprof Peksos & Pensos

Pusbangprof Peksos & Pensos

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

Persentase sentimen negatif
pemberitaan Kementerian Sosial
pada media

IKK

Opini negatif terkait aktivitas Kementerian Sosial yang terdeskripsikan melalui pemberitaan di
media massa

Laporan Media Monitoring

‘Sekretariat

Indeks Kepuasan Stakeholders BP3S merupakan indikator untuk mengukur tingkat kepuasan
stakholder atas penyelenggaraan pelayanan publik yang diselengarakan oleh BP3S dengan
membandingkan indeks harapan dengan indeks kinerja.

02. Indeks kepuasan stakeholders
BP3S i

Kegiatan Tata Kelola Kehumasan (Mendukung SP 1)
Sasaran kegiatan (SK)
Tersedianya layanan informasi dan komunikasi kehumasan yang optimal

‘Sekretariat

Jumlah Layanan Tata Kelola Inspektorat Jenderal merupakan indikator untuk mengukur
layanan dukungan yang diberikan

01. Jumlah Layanan Tatakelola
BP3S yang baik dengan kualitas
layanan dan dukungan yang tinggi

IKP

PENGHITUNGAN

Semakin banyaknya SDM Kesos yang memiliki sertifikat
kompetensi

KEY SUCCESS CRITERIA

LKSPA = Jumlah Lembaga Kesejahteraan
Sosial

LKSLPA = Lembaga Kesejahteraan Sosial yang
Lulus terakreditasi

LKST = Lembaga Kesejahteraan Sosial
Terakreditasi

(Artikel Opini Negatif / Opini yang terpantau
dari media) x 100%

IKS = IK
IH
Keterangan:
IKS = Indeks Kepuasan Stakholder
IK = Indeks Kepuasan
IH = Indeks Harapan

Jumlah Layanan yang diberikan

Key Success Criteria:
Pemberitaan negatif terhadap Kementerian Sosial < 8%

Semakin besar tingkat kepuasan stakeholders yang menrima
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BP3S
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layanan Tata Kelola yang berkualitas dan mendapatkan dukungan
yang tinggi

Presentase LKST = (∑LKSLPA : ∑LKSPA) x 100% Semakin besar persentase kelulusan akreditasi LKS maka
semakin tinggi keberhasilan akreditasi LKS
Keterangan:

Jumlah SDM Kesos yang memiliki sertifikat
kompetensi dibagi Jumlah Total SDM Kessos
x 100%

SP 10
Terwujudnya tatakelola BP3S yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi (Mendukung SS 4)

04. Persentase (%) Lembaga di
bidang Kesejahteraan Sosial yang
terakreditasi

03. Persentase (%)SDM
Kesos yang memiliki Sertifikat
Kompetensi

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

Survey yang dilakukan oleh masing - masing bagian yang memberikan pelayanan langsung
kepada publik diantaranya :
• Indeks Kepuasan Layanan DPR
• Indeks Kepuasan Layanan DPRD
• Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan
• Indeks Kepuasan Layanan PPID
• Indeks Kepuasan Layanan Pemberitaan (website, media sosial dan konvensional)

DEFINISI
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Dokumen Sumber: OM SPAN

Definisi:Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran
belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas
pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran,dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai Indikator kinerja pelaksanaan
anggaran Kementerian Sosial

Dasar peraturan pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yaitu Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Belanja K/L.

Cara Penghitungan: Penilaian dilakukan
melalui 12 indikator pelaksanaan anggaran
yaitu: Kesesuaian dengan perencanaan dan
penganggaran (revisi DIPA, Halaman III DIPA,
pagu minus), Efektivitas pelaksanaan kegiatan
(retur SP2D, realisasi anggaran, penyelesaian
tagihan), kepatuhan terhadap regulasi
(dispensasi SPM, data kontrak, rekonsiliasi LPJ
Bendahara), Efisiensi pelaksanaan anggaran
(rencana penarikan kas, kesalahan SPM).

Cara Penghitungan : kesesuaian transaksi
dengan SAP dilihat dari akun sebagai berikut :
1. Laporan Realisasi Anggaran (Pendapatan
dan Belanja)
2. Neraca (Aset, Aset Lancar, Aset Tetap, Aset
Lainnya, Kewajiban, Ekuitas)
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Ekuitas
Dokumen Sumber:
Laporan Keuangan, PSAP, Bultek

- Jenis Opini BPK: 1. Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion);2 Wajar dengan
pengecualian (qualified opinion); 3 Tidak wajar (adversed opinion); 4 Tidak menyatakan
pendapat (disclaimer of opinion)

Definisi: seluruh transaksi baik pencatatan dan pengakuan yang terdapat dalam Laporan
Keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71 tahun 2010)

Opini BPK atas Laporan Keuangan

Persentase kesesuaian Laporan
Keuangan dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan

Cara Perhitungan :
Total Tingkat Kepuasan Layanan Masyarakat
per Bagian : Jumlah Kategori Kepuasan
Layanan Kehumasan

Sumber Data :
Laporan Kepuasan Layanan
masing-masing Bagian di Biro
Humas

Opini didasarkan pada 4 (empat) kriteria
sebagai berikut :
- kesesuaian dengan standar akuntansi
pemerintahan
- kecukupan pengungkapan (adequate
disclosures)
- kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan
- efektivitas sistem pengendalian intern

PENGHITUNGAN

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

Opini atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai
Sumber data: Laporan Keuangan,
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan
pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
efektivitas sistem pengendalian intern.

IKK

Kegiatan Tata Kelola Keuangan (Mendukung SP 1)
Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan

Indeks kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan komunikasi
dan informasi publik

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

Key Succes kriteria: Nilai IKPA ≥ 90

Key Succes kriteria: Laporan Keuangan disusun sesuai dengan
SAP

Key succes kriteria :
Mendapatkan nilai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Key Success Criteria:
Nilai kepuasan layanan > 80

KEY SUCCESS CRITERIA

Ruang Lingkup Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjadi indikator kinerja tersebut meliputi
PNBP Fungsional dan PNBP Umum yang berasal dari pemanfaatan BMN yang memiliki target.

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi
atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau
pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundangundangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah
dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

DEFINISI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bidang penataan sistem Manajemen SDM di Lingkungan
Kementerian Sosial

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan dan Penataan Organisasi dilingkungan
Kementerian Sosial

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bidang Penataan Tata Laksana di lingkungan kementerian sosial

Nilai Capaian Reformasi Birokrasi
Bidang Penguatan dan Penataan
Organisasi

Nilai Capaian Reformasi Birokrasi
Bidang penataan Tatalaksana

IKK
Unit Organisasi Kementerian Sosial Yang melaksanakan Reformasi Birokrasi secara Efektif di
Persentase Unit Organisasi
Lingkungan Keementerian Sosial.
Kementerian Sosial Yang
melaksanakan Reformasi Birokrasi
secara Efektif

Sasaran Kegiatan 2:
Meningkatnya Kualitas Organisasi dan Tata Laksana di Kementerian Sosial

Nilai capaian Reformasi Birokrasi
Bidang penataan sistem
Manajemen SDM

Permensos No. 23/2016
ttg Roadmap RB di
Lingkungan Kemensos
2015-2019

Permenpan RB No. 11/
2015 tentang Roadmap
RB 2015-2019

Keppres No. 15 tahun
2015 tentang Komite
Pengarah RBN dan Tim
RBN Periode tahun 20152019

PP No. 81 /2010 ttg Gra
nd Desain RBi Tahun
2010-2025

Data Sistem informasi
Kepegawaian

Laporan Standar Kompetensi
Pegawai Kementerian Sosial

Persentase Pengembangan Pegawai yang sesuai Kompetensi yang ditetapkan Standar
Kompetensi Jabatan)

Persentase Pengembangan
Pegawai yang sesuai Kompetensi

Persentase Admistrasi Kepegawaian dan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terkelola dan
Persentase Admistrasi
kepegawaian dan sistem informasi Terupdate dalam Sistem Pengelolaan Kepegawaian
kepegawaian yang terkelola dan
terupdate

Dokumen Analisa Beban Kerja

Definisi: Persentase Perencanaan Formasi dan Pengadaaan yang sesuai Analisa Beban Kerja
Satuan Kerja di Kementerian Sosial

Dokumen Sumber:
Laporan PNBP

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

Persentase Perencanaan Formasi
dan Pengadaan Formasi yang
sesuai Kebutuhan

IKK

Kegiatan Tata Kelola Organisasi dan Kepegawaian (Mendukung SP 1)
Sasaran Kegiatan 1:
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Kementerian Sosial

Persentase tingkat realisasi
target Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) Kementerian Sosial

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

Nilai RB Kementerian Sosial Bidang Penataan Tata Laksana mencapai
nilai 5 (100%) pada tahun 2024

Nilai RB Kementerian Sosial Bidang Penataan Tata
Laksana mencapai nilai 5 (100%) pada tahun 2024
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Nilai RB Kementerian Sosial Bidang Penguatan dan Penataan
Organisasi mencapai nilai 6 (100%) pada tahun 2024

100% Unit Organisasi Kementerian Sosial Yang melaksanakan
Reformasi Birokrasi secara Efektif

Nilai RB Kementerian Sosial Bidang SDM mencapai nilai 13 (100%)
pada tahun 2024

100% Data Pegawai Kementerian Sosial Terupdate

Kompetensi Pegawai Kementerian Sosial

Formasi Pegawai sesuai analisa Beban kerja

Realisasi PNBP ≥100%

KEY SUCCESS CRITERIA

Nilai RB Kementerian Sosial Bidang Penguatan
dan Penataan Organisasi mencapai nilai 6 (100%)
pada tahun 2024

Unit Organisasi Kementerian Sosial Yang
melaksanakan Reformasi Birokrasi secara
Efektif di banding Seluruh Unit Organisasi di
Kememnterian Sosial.

Nilai RB Kementerian Sosial Bidang SDM
mencapai nilai 13 (100%) pada tahun 2024

Data Pegawai yang terupdate dibanding
Seluruh Pegawai

Analisa Kesenjangan Jabatan

Formasi pegawai yang ada di bandingkan
Analisa Beban Kerja

Cara Penghitungan:
Jumlah realisasi penerimaan dibagi target
penerimaan dikali 100%

PENGHITUNGAN
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Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Kementerian Sosial

IKK

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

Hasil evaluasi Tim Penilai
• Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi
pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan
Kemenpan RB
anggaran negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis.
• Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk: 1).
Merencanakan kinerja dan target kinerja; 2). Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa
yang direncanakan; 3). Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan; 4).
Serta
telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan
direncanakan sebelumnya.
• Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara
sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan progra dan kegiatan dalam
rangka mencapai visi, misi, ssaran, indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan.
• Inti akuntabilitas kinerja berorientasi hasil: 1) kinerja yang direncanakan, 2) kinerja yang
diperjanjikan, 3) kiknerja yang dilaksanakan, 4) kinerja yang dilaporkan, 5) kinerja yang
dievaluasi
• Penyelenggaraan SAKIP meliputi: 1) rencana strategis, 2) perjanjian kinerja, 3) pengukuran
kinerja, 4) pengelolaan data kinerja, 5) pelaporan kinerja, 6) reviu dan evaluasi kinerja
• Komponen akuntabilitas kinerja: 1) perencanaan kinerja dengan bobot 30, 2) pengukuran
kinerja dengan bobot 25, 3) pelaporan kinerja dengan bobot 15, 4) evaluasi kinerja dengan
bobot 10, 5) capaian kinerja dnegan bobot 20.
• Nilai SAKIP 90-100 peringkat AA, >80-90 peringkat A, >70-80 peringkat BB, >60-70
peringkat B, >50-60 peringkat CC, >30-50 peringkat C, 0-30 peringkat D
• Akuntabilitas Kinerja adalah salah satu upaya percepatan Reformasi Birokrasi
• SAKIP merupakan manajemen kinerja untuk memastikan: 1). sasaran K/L dan pemda sesuai
dengan sasaran pembangunan nasional; 2). memastikan upaya pencapaian target-target
di perjanjian Kinerja kepada Pejabat yang Kompeten; 3). Memastikan kemajuan pencapaian
target diukur dengan tepat; 4). Memastikan data kinerja dikelola dengan baik untuk
mengetahui pencapaian dari tahun ke tahun; 5). Memastikan pencapaian kinerja dilaporkan
kepada pemberi amanah secara jujur; 6). Memastikan pencapaian kinerja telah direviu dan
dievaluasi; 7). Memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja
• Tingkatan dalam Manejemen kinerja: Strategis, Manajerial, Operasional
• Kinerja merupakan kondisi positif yang ingin diwujudkan (impact, outcome, output) dan/atau
kondisi negatif yang ingin dihilangkan = berorientasi hasil, jelas dan terukur
• Kerja: Strategi/cara untuk mencapai kinerja melalui Program, Kegiatan, Sub-kegiatan,
komponen, dan anggaran (efektif dan efisien)
• SAKIP menciptakan proses bisnis yang akan membantu pencapian kinerja. Karena akan
memberikan penjabaran kinerja yang saling berelasi satu sama lain untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari organisasi.

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
DEFINISI
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR
Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran (Mendukung SP 1)
Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja
• Dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP dari
Kemenpan RB
• Nilai akuntabilitas kinerja dilakukan melalui
identifikasi kemampuan K/L dalam: 1)
merencanakan kinerja dan target kinerja,
2) menyelaraskan apa yang dianggarkan
dengan apa yang direncanakan, 3)
menyesuaikan apa yang dilaksanakan
dengan yang dianggarkan, 4) melaporkan
capaian kinerja selaras dengan apa yang
telah dilaksanakan dan direncanakan.

PENGHITUNGAN

8) Capaian kinerja yang dihasilkan oleh K/L pada kurun waktu 1
tahun

7) K/L melakukan evaluasi capaian kinerjanya untuk
mengidentifikasi keberhasilan, kegagalan, hambatan dan
tantangan yang dihadapi pada setiap level mulai terbawah
hingga tertinggi

6) K/L melaporkan kinerjanya secara berjenjang dari unit terbawah
hingga unit tertinggi

5) K/L melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan
metode yang tepat dengan membandingkan antara target
dengan capaiannya

4) K/L memiliki recana kinerja yang baik, tepat dan jelas sasaran
& tujuannya dengan indikator yang tepat baik di level impact,
outcome, output, maupun input

3) K/L melaporkan kinerjanya secara

2) K/L melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan
metode yang tepat dengan membandingkan antara target
dengan capaiannya

1) K/L memiliki recana kinerja yang baik, tepat dan jelas sasaran
& tujuannya dengan indikator yang tepat baik di level impact,
outcome, output, maupun input

KEY SUCCESS CRITERIA

Indikator Persentase Kerjasama Internasional yang Mendukung Perencanaan Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial merupakan indikator untuk mengukur perbandingan antara target dan
realisasi skema kerjasama internasional yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra)

DEFINISI
Bukti Dokumen Kerjasama
(Dokumen Komitmen, Perjanjian,
Statement, Plan of Action,
Project Proposal, TOR, Logframe,
Masukan Substansi, dan
Rekomendasi

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

Hasil penilaian tata kelola kearsipan Kementerian Sosial RI dari ANRI

Penyampaian Laporan BMN tepat Waktu

Nilai pengelolaan kearsipan
Kementerian dari ANRI

Persentase ketepatan
penyampaian laporan BMN

Total jumlah laporan BMN dari unit unit

Laporan BMN tingkat
Kementerian audited (sesuai
dengan PMK 181/ 2018 tentang
Penatausahaan BMN)

Perkara/kasus hukum dapat ditangani efektif dan efisien oleh biro hukum

Indikator Jumlah Layanan Informasi Hukum merupakan indikator untuk mengukur layanan
yang diberikan oleh Biro Hukum terkait dengan dokumentasi dan informasi hukum kepada
stakeholders

Tertanganinya perkara/ kasus
hukum dengan baik

Jumlah laporan informasi hukum

Jumlah rancangan peraturan
Banyaknya draft rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial yang
PerUndangan - Undangan dibidang sinkron dan harmonis
Kesejahteraan Sosial yang sinkron
dan harmonis

IKK

Dokumentasi dan Informasi
Hukum Kementerian Sosial

Gugatan/kasus yang masuk ke
Kementerian Sosial untuk ditindak
lanjuti

Terlaksananya seluruh agenda
kegiatan pimpinan
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Layanan Informasi Hukum yang tersedia dan dapat diakses oleh
stakeholders

Kasus dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien

Jumlah perkata kasus yang ditindak lanjuati
oleh biro hukum
Layanan informasi hukum yang tersedia dan
dapat di akses oleh stakeholders

Kegiatan pimpinan yang tepat waktu dan terselenggara dengan
baik sesuai jadwal yang ditetapkan

Kenyamanan bekerja dengan adanya sarana dan prasarana yang
terpelihara

Laporan BMN yang akuntabel dan dilaporkan sesuai dengan jadwal
yang telah ditetapkan oleh PMK

Nilai pengelolaan arsip mencapai nilai A pada Tahun 2024 sesuai
dengan penilaian dari ANRI

Perbandingan antara Jumlah kegiatan pimpinan
yang terlaksana dengan jumlah kegiatan yang
direncanakan

Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara

Terpenuhinya kriteria penilaian oleh ANRI

Laporan pelaksanaan kegiatan
pemeliharaan

Semakin Besar Persentase Skema Kerjasama Internasional yang
Relevan dengan Rencana Strategis (Renstra)

KEY SUCCESS CRITERIA

Perbandingan antara Jumlah kegiatan pimpinan Kegiatan pimpinan yang tepat waktu dan terselenggara dengan baik
yang terlaksana dengan jumlah kegiatan yang sesuai jadwal yang ditetapkan
direncanakan

Undang Undang 43 Tahun 2009,
Perka ANRI No.6 / 2019 tentang
Pengawasan Kearsipan

Terlaksananya seluruh agenda
kegiatan pimpinan

Kegiatan Tata Kelola Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum (Mendukung SP 1)
Sasaran kegiatan:
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan Penanganan Kasus/Perkara Hukum

Persentase sarana prasarana yang Laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan
terpelihara

Terlaksananya seluruh agenda kegiatan pimpinan

Persentase kegiatan pimpinan
yang optimal

IKK

PENGHITUNGAN
Target PK/ Realisasi x 100%

Kegiatan Penguatan Tata Kelola Administrasi Umum dan Sistem Pengelolaan Aset Barang Milik Negara (Mendukung SP 1)
Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola administrasi umum dan sistem pengelolaan aset Barang Milik Negara

Persentase kerjasama
internasional yang mendukung
perencanaan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

Batas toleransi materialitas (penilaian auditor eksternal atas hasil pemeriksaan/temuan) dari
total realisasi anggaran di lingkungan mitra kerjanya
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
RI
Realisasi Anggaran Mitra Kerja
Inspektorat Bidang

Batas toleransi materialitas (penilaian auditor eksternal atas hasil pemeriksaan/temuan) dari total
realisasi anggaran di lingkungan mitra kerjanya

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Jumlah temuan dibandingkan dengan total
realisasi anggaran
Realisasi Anggaran Mitra Kerja
Inspektorat Bidang

Jumlah temuan dibandingkan dengan total
realisasi anggaran

Batas toleransi materialitas (penilaian auditor eksternal atas hasil pemeriksaan/temuan) dari total
realisasi anggaran di lingkungan mitra kerjanya

Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK RI
Realisasi Anggaran Mitra Kerja
Inspektorat Bidang
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01. Batas toleransi materialitas
temuan pengawas eksternal dari
total realisasi anggaran lingkup
Inspektorat Bidang Penunjang

IKK

Batas toleransi materialitas (penilaian auditor eksternal atas hasil pemeriksaan/temuan) dari total
realisasi anggaran di lingkungan mitra kerjanya

Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK RI
Realisasi Anggaran Mitra Kerja
Inspektorat Bidang

Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Penunjang (SP 2)
Sasaran Kegiatan:
Terwujudnya good governance dan clean government mitra kerja Inspektorat Bidang Penunjang

Batas toleransi materialitas
temuan pengawas eksternal dari
total realisasi anggaran lingkup
Inspektorat Bidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial

IKK

Jumlah temuan dibandingkan dengan total
realisasi anggaran

Jumlah temuan dibandingkan dengan total
realisasi anggaran

Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Mendukung SP 2)
Sasaran Kegiatan:
Terwujudnya good governance dan clean government mitra kerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Batas toleransi materialitas
temuan pengawas eksternal dari
total realisasi anggaran lingkup
Inspektorat Bidang Rehabilitasi
Sosial

IKK

Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Rehabilitasi Sosial (Mendukung SP 2)
Sasaran Kegiatan:
Terwujudnya good governance dan clean government mitra kerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial

Batas toleransi materialitas
temuan pengawas eksternal
dari total realisasi anggaran
lingkup Inspektorat Bidang
Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin

IKK

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
SUMBER DATA
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
DEFINISI
PENGHITUNGAN
DAN REGULASI
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
TERKAIT
INDIKATOR
Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (Mendukung SP 2)
Sasaran Kegiatan:
Terwujudnya good governance dan clean government mitra kerja Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Semakin kecil prosentase temuan/total realisasi anggaran, semakin
kecil penyimpangan yang terjadi

Semakin kecil prosentase temuan/total realisasi anggaran,
semakin kecil penyimpangan yang terjadi

Semakin kecil prosentase temuan/total realisasi anggaran,
semakin kecil penyimpangan yang terjadi

Semakin kecil prosentase temuan/total realisasi anggaran,
semakin kecil penyimpangan yang terjadi

KEY SUCCESS CRITERIA

DEFINISI

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

Jumlah Layanan Tata Kelola Inspektorat Jenderal merupakan indikator untuk mengukur layanan
dukungan yang diberikan

Sekretariat

Jumlah Layanan yang diberikan

PENGHITUNGAN

Persentase peningkatan pihakpihak yang berperan serta dalam
restorasi sosial

Persentase peningkatan pihakpihak yang berperan serta
dalam pendayagunaan nilai
kesetiakawanan sosial

Persentase peningkatan pihakpihak yang berperan serta dalam
penanaman dan pendayagunaan
nilai kepahlawanan dan
keperintisan

IKK

• Kondisi Ideal yang dimaksud adalah masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur yang diimplementasikan antara lain dalam bentuk karakter masyarakat yang: rukun,
gotong royong, peduli, berbagi dan toleran.

• Restorasi Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi
sosial masyarakat yang mengalami kondisi memudarnya/melemahnya nilai-nilai luhur jati diri/
kepribadian bangsa sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya.

• Pihak-pihak adalah masyarakat, tokoh masyarakat, PSKS (baik kelompok maupun perorangan),
serta instansi/lembaga

• Pendayagunaan Nilai Kesetiakawanan Sosial adalah bentuk aktualisasi nilai Kesetiakawanan
Sosial dalam bentuk partisipasi

• Pendayagunaan Nilai KS seperti HKSN, Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial, Pembinaan
Kelembagaan Organisasi Kepahlawanan, LBKS dan Malam Refleksi Kesetiakawanan Sosial

• Pihak-pihak adalah masyarakat, tokoh masyarakat, PSKS (baik kelompok maupun
perorangan), Warakawuri dan PK/JDPK, serta instansi/lembaga

• Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan adalah bentuk aktualisasi nilai
kepahlawanan, keperintisan dalam bentuk partisipasi aktif.

• Penanaman Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan adalah upaya internalisasi nilai
kepahlawanan dan keperintisan kepada generasi muda dan masyarakat pada umumnya
melalui berbagai aktifitas seperti Ziarah (Wisata, Pahlawan, Nasional), Olimpiade Pahlawan,
Harwan, Anjangsana, Tabur Bunga, Penganugerahan Gelar Pahlawan/Kehormatan, AKRS, Jalan
Sehat Kebangsaan dan Doa Umat, Pahlawan Goes To School, Wisata Sejarah dan Sarasehan.

• Pihak-pihak adalah masyarakat, tokoh masyarakat, PSKS (baik kelompok maupun perorangan),
Warakawuri dan PK/JDPK, serta instansi/lembaga

Data peserta dan pihak-pihak
yang terlibat dalam kegiatan
Restorasi Sosial tahun
sebelumnya dan tahun berjalan

Data Peserta Kegiatan
yang mengikuti kegiatan
Kesetiakawanan Sosial.

Data Peserta, penyelenggara
dan partisipan pada Kegiatan
Penanaman Nilai Kepahlawanan
dan Keperintisan.

• n = Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan
Restorasi Sosial

• ((n tahun berjalan – n tahun sebelumnya) : n
tahun sebelumnya) x 100% = % Peningkatan
Pihak yang terlibat dalam Restorasi Sosial

• n = Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan
Pendayagunaan Nilai Kesetiakawanan Sosial

• ((n tahun berjalan – n tahun sebelumnya) : n
tahun sebelumnya) x 100% = % Peningkatan
Pihak yang terlibat dalam Pendayagunaan
Nilai Kesetiakawanan Sosial

• n = Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan
penanaman nilai kepahlawanan dan
keperintisan

• ((n tahun berjalan – n tahun sebelumnya) : n
tahun sebelumnya) x 100% = % Peningkatan
Jumlah Pihak yang terlibat dalam Penanaman
Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan

Kegiatan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Mendukung SP 4)
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial

IKK
Jumlah Layanan Tata kelola
Inspektorat Jenderal

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Sosial (Mendukung SP 3)
Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya tata kelola manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR
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4. Peserta kegiatan yang menuliskan tentang nilai kepahlawanan,
kesetiakawanan sosial di media

3. Meningkatnya jumlah pemberitaan positif tentang peringatan
hari kesetiakawanan sosial nasional

2. Meningkatnya jumlah pemberitaan positif tentang peringatan
hari pahlawan

1. Meningkatnya pihak-pihak yang terlibat dalam penggalian dan
pelestarian nilai-nilai kepahlawanan

4. Peserta kegiatan yang menuliskan tentang nilai kepahlawanan,
kesetiakawanan sosial di media

3. Meningkatnya jumlah pemberitaan positif tentang peringatan
hari kesetiakawanan

2. Meningkatnya jumlah pemberitaan positif tentang peringatan
hari pahlawan

1. Meningkatnya pihak-pihak yang terlibat dalam penggalian dan
pelestarian nilai-nilai kepahlawanan

4. Peserta kegiatan yang menuliskan tentang nilai kepahlawanan,
kesetiakawanan sosial di media.

3. meningkatnya jumlah pemberitaan positif tentang peringatan
hari kesetiakawanan sosial nasional

2. meningkatnya jumlah pemberitaan positif tentang peringatan
hari pahlawan

1. meningkatnya pihak-pihak yang terlibat dalam penggalian dan
pelestarian nilai-nilai kepahlawanan

Layanan Tata Kelola yang berkualitas dan mendapatkan dukungan
yang tinggi

KEY SUCCESS CRITERIA

Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat

Jumlah Layanan Perkantoran adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dukungan layanan
perkantoran

Jumlah Layanan Sarana Internal adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sarana dan
prasarana kantor yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

Jumlah Layanan Umum adalah indikator yang digunakan untuk mengukur layanan keuangan,
kepegawaian, OHH dan Rumah Tangga di Sekretariat

02 Jumlah layanan perkantoran

03 Jumlah layanan sarana internal

04 Jumlah Layanan Umum

Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian,
OHH dan Rumah Tangga

layanan sarana internal

Layanan perkantoran

Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran = (Renstra + Renja + RKA K/L +
RKT + POK), LKj

Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian,
OHH dan Rumah Tangga

Sekretariat
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IKK
01 Jumlah layanan dokumen
perencanaan dan penganggaran
yang akuntabel

Jumlah dokumen layanan Perencanaan dan penganggaran yang akuntabel merupakan indikator
untuk mengukur ketersediaain dokumen perencanaan dan pengaggaran, yang terdiri dari Renstra,
Renja, RKA K/L, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Petunjuk Oprasional Kegiatan (POK), Hasil Monev
dan Pelaporan (LKj),

Sekretariat

Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran = (Renstra + Renja + RKA K/L +
RKT + POK), LKj

KEY SUCCESS CRITERIA

meningkatnya layanan umum unit kerja

meningkatnya layanan sarana internal unit kerja

meningkatnya layanan perkantoran unit kerja

dokumen perencanaan dan penganggaran yang akuntable

meningkatnya layanan umum unit kerja

meningkatnya layanan sarana internal unit kerja

Meningkatnya layanan perkantoran unit kerja

Dokumen perencanaan dan penganggaran yang akuntable

dokumen perencanaan dan penganggaran yang akuntable

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Mendukung SP 7)
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya tata kelola Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi

04 Jumlah Layanan Umum

layanan sarana internal

Sekretariat

Jumlah Layanan Sarana Internal adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sarana dan
prasarana kantor yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
Jumlah Layanan Umum adalah indikator yang digunakan untuk mengukur layanan keuangan,
kepegawaian, OHH dan Rumah Tangga di Sekretariat

03 Jumlah layanan sarana internal

Layanan perkantoran

Sekretariat

Jumlah Layanan Perkantoran adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dukungan layanan
perkantoran

02 Jumlah layanan perkantoran

Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran = (Renstra + Renja + RKA K/L +
RKT + POK), LKj

Sekretariat

Jumlah dokumen layanan Perencanaan dan penganggaran yang akuntabel merupakan indikator
untuk mengukur ketersediaain dokumen perencanaan dan pengaggaran, yang terdiri dari Renstra,
Renja, RKA K/L, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Petunjuk Oprasional Kegiatan (POK), Hasil Monev
dan Pelaporan (LKj),

IKK
01 Jumlah layanan dokumen
perencanaan dan penganggaran
yang akuntabel

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Rehabilitasi Sosial (Mendukung SP 6)
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya tata kelola Ditjen Rehabilitasi Sosial yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi

Sekretariat

Jumlah dokumen layanan Perencanaan dan penganggaran yang akuntabel merupakan indikator
untuk mengukur ketersediaain dokumen perencanaan dan pengaggaran, yang terdiri dari Renstra,
Renja, RKA K/L, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Petunjuk Oprasional Kegiatan (POK), Hasil Monev
dan Pelaporan (LKj),

IKK
01 Jumlah layanan dokumen
perencanaan dan penganggaran
yang akuntabel

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
SUMBER DATA
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
DEFINISI
PENGHITUNGAN
DAN REGULASI
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
TERKAIT
INDIKATOR
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Pemberdayaan Sosial ( Mendukung SP 5 )
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya tata kelola Ditjen Pemberdayaan Sosial yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi

Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian,
OHH dan Rumah Tangga

Sekretariat

Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat

Jumlah Layanan Perkantoran adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dukungan layanan
perkantoran

Jumlah Layanan Sarana Internal adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sarana dan
prasarana kantor yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

Jumlah Layanan Umum adalah indikator yang digunakan untuk mengukur layanan keuangan,
kepegawaian, OHH dan Rumah Tangga di Sekretariat

02 Jumlah layanan perkantoran

03 Jumlah layanan sarana internal

04 Jumlah Layanan Umum

Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Kementerian Hukum
dan HAM.

- Seminar Nasional dan
Internasional
- Jurnal Nasional dan
Internasional

Jumlah Model (Prototype) Pelayanan Sosial yang memiliki hak kekayaan inteletual (HAKI)
merupakan indikator untuk mengukur hasil penelitian terapan pelayanan sosial yang
diselenggarakan oleh B2P3KS Yogyakarta dalam berbentuk Model (Prototype) Pelayanan Sosial
yang memperoleh HAKI dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan
HAM.

Jumlah Model (Prototype) pelayanan sosial yang dipublikasikan melalui jurnal dan atau
seminar nasional maupun internasional adalah indikator untuk mengukur hasil penelitian yang
diselenggarakan B2P3KS Yogyakarta.

01. Jumlah Model (Prototype)
Pelayanan Sosial yang memiliki
Hak Kekayaan Inteletual (HAKI)

02. Jumlah Model (Prototype)
pelayanan sosial yang
dipublikasikan secara nasional
maupun internasional

IKK

Kegiatan Penelitian Terapan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Mendukung SP 9)
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya kualitas penelitian kebijakan bidang kesejahteraan sosial

Sekretariat

Jumlah dokumen layanan Perencanaan dan penganggaran yang akuntabel merupakan indikator
untuk mengukur ketersediaain dokumen perencanaan dan pengaggaran, yang terdiri dari Renstra,
Renja, RKA K/L, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Petunjuk Oprasional Kegiatan (POK), Hasil Monev
dan Pelaporan (LKj),

IKK
01 Jumlah layanan dokumen
perencanaan dan penganggaran
yang akuntabel

Jumlah model (prototype) yang dipubliksasikan
melalui jurnal maupun seminar

Jumlah Model (Prototype) Pelayanan Sosial
yang didaftarkan pada Dirjen Hak Kekayaan
Intelektual (HAKI)

Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian,
OHH dan Rumah Tangga

layanan sarana internal

Layanan perkantoran

Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran = (Renstra + Renja + RKA K/L +
RKT + POK), LKj

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Penanganan Kemiskinan (Mendukung SP 8)
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya tata kelola Ditjen Penanganan Fakir Miskin yang baik dengan kualiktas layanman dan dukungan yang tinggi

04 Jumlah Layanan Umum

layanan sarana internal

Sekretariat

Jumlah Layanan Sarana Internal adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sarana dan
prasarana kantor yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
Jumlah Layanan Umum adalah indikator yang digunakan untuk mengukur layanan keuangan,
kepegawaian, OHH dan Rumah Tangga di Sekretariat

03 Jumlah layanan sarana internal

Layanan perkantoran

PENGHITUNGAN

Sekretariat

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

Jumlah Layanan Perkantoran adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dukungan layanan
perkantoran

DEFINISI

02 Jumlah layanan perkantoran

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR
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Jumlah Model (Prototype) Pelayanan Sosial yang didaftarkan pada
Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Semakin banyak Jumlah Model (Prototype) Pelayanan Sosial yang
didaftarkan pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

meningkatnya layanan umum unit kerja

meningkatnya layanan sarana internal unit kerja

meningkatnya layanan perkantoran unit kerja

dokumen perencanaan dan penganggaran yang akuntable

meningkatnya layanan umum unit kerja

meningkatnya layanan sarana internal unit kerja

meningkatnya layanan perkantoran unit kerja

KEY SUCCESS CRITERIA

150

03. Persentase (%) pengelola
kediklatan yang memiliki sertifikan
MOT

02. Tersedianya standar nasional
Diklat Kesos

01. Persentase (%) SDM aparatur
kesejahteraan sosial yang
memiliki kompetensi sesuai
dengan standar kompetensi
jabatan

IKK

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap B2P3KS Yogyakarta merupakan indikator untuk mengukur Hasil Survey Kepuasan B2P3KS
tingkat kepuasan masyarakat terhadap B2P3KS Yogyakarta atas penyelenggaraan pelayanan
Yogyakarta
publik bidang penelitian dengan membandingkan indeks harapan dan dan indeks kinerja.

DEFINISI

Pengelola kediklatan adalah pejabat struktural yang menangani penyelenggaraan kediklatan.
MOT merupakan diklat yang diperuntukkan bagi pengelola kediklatan.
Jumlah manajemen (pengelola) kediklatan yang memiliki sertifikan MOT merupakan indikator
untuk mengukur Pejabat Pemimpin Tinggi Pratama, Admnistrator dan/atau pengawas di
Pusdiklat melalui diklat MOT yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara yang
dibuktikan dengan pernyataan tertulis lembaga berwenang yang melakukan sertifikasi.
(ket: Peraturan Kepala Lembaga Adminsitrasi Negara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Sertifikasi Widyaiswara)

Standar Nasional Diklat Kesos adalah spesifikasi diklat teknis yang dibakukan dan berlaku secara
nasional. Tersedianya standar nasional diklat kesejahteraan sosial merupakan indikator untuk
mengukur ketersediaan standar nasional dikat (ket. standar tersebut berupa Surat Keputusan
Kepala Badan BP3S Kementerian Sosial)

Jenis Diklat Kesos adalah diklat yang berkaitan dalam penyeleng-garan pelayanan kesos
diantaranya diklat manajemen penyelenggaraan Kesos, Diklat P2K2, diklat Peksos Adiksi, dan
Diklat Kesos lainnya.

(ket: rumpun jabatan struktural membutuhkan diklat PIM I-IV, Fungsional tertentu; Fungsional
Umum)

Persentase SDM aparatur kesejahteraan sosial yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar
kompetensi jabatan merupakan indikator untuk mengukur ASN yang meningkat kompetensi
sesuai dengan tugas dan jabatannya yang diselenggarakan oleh Pusdiklatkesos, sehingga peserta
diklat ASN dapat melaksanakan tugas dan jabatannya secara optimal.

Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta diklat yang
menggambarkan penguasaan, pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan. (cek
sumber)

Pusdiklatkesos

Pusdiklatkesos

SDM Aparatur adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian Pusdiklatkesos
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Pusdiklatkesos) Mendukung SP 10
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Kompetensi ASN Kesejahteraan Sosial

03. Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap B2P3KS Yogyakarta

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

Persentase PKDMOT= ∑ PKS : ∑ PD x 100%
Keterangan:
PKD MOT = Peserta diklat yang memiliki
sertifikat
PKS
= Jumlah Pengelola Diklat yang
mempunyai sertifkasi MOT
JFW
= Jumlah Pengelola Diklat

Jumlah jenis diklat Kesos yang terstandar

PLD = Populasi per rumpun jabatan)

PSDK = Jumlah Peserta yang mengikuti diklat
sesuai rumpun jabatan

PDK = SDM Aparatur yang mempunyai
Standar Kompetensi

Keterangan:

Jumlah AKSKJ = (∑ PRBD : ∑ PRPLD) x 100%

Cara Perhitungan:

IKP = IK
IH
Keterangan:
IKP = Indeks Kepuasan Peserta
IK = Indeks Kepuasan
IH = Indeks Harapan

PENGHITUNGAN

Semakin banyaknya pengelola kediklatan yang memiliki sertifikat
MOT

Semakin banyaknya jumlah jenis diklat Kesos yang terstandar.

Semakin banyaknya jumlah SDM Aparatur kesejahteraan sosial
yang memiliki standar kompetensi sesuai dengan jabatannya.

Meningkatkan kepuasan terhadap masyarakat B2P3KS Yogyakarta

KEY SUCCESS CRITERIA

Mencakup sarana dan prasarana, tenaga pengelola diklat, penyelenggara diklat, tenaga pengajar.

Indeks Kepuasan peserta diklat merupakan indikator untuk mengukur tingkat kepuasan peserta
diklat atas penyelenggaraan pelayanan publik bidang kediklatan yang diselengarakan oleh
Pudiklatkesos dengan membandingkan indeks harapan dan dan indeks kinerja.

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2005 - 2015 tentang
Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.

Data Jurnal terakreditasi :
internal, nasional dan
Internasional.
Data Kebijakan yang didasarkan
pada hasil penelitian dan
pengembangan Puslitbang
Kessos
Data Instansi yang bekerjasama
dengan Puslitbang Kessos

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial yang dipublikasikan di jurnal
yang terakreditasi

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan kesejahteraan social yang dimanfaatkan dalam
proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial dan penanggulangan
kemiskinan baik nasional maupun internal Kementerian Sosial

Jumlah instansi baik pemerintah maupun non pemerintah yang ikut terlibat dan bekerjasama
dengan Puslitbangkessos dalam penelitian kebijakan kesejahteraan sosial

02 Jumlah hasil penelitian
dan pengembangan yang
dimanfaatkan dalam pelaksanaan
kebijakan

03 Jumlah instansi yang terlibat
dalam penelitian kebijakan
kesejahteraan sosial

Hasil Survey Kepuasan Peserta
Diklat Pusdiklatkesos

01 Jumlah Hasil penelitian
dan pengembangan yang
dipublikasikan di jurnal
terakreditasi

IKK

Kegiatan Penelitian Kebijakan bidang kesejahteraan sosial (Mendukung SP 9)
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya kualitas penelitian kebijakan bidang kesejahteraan sosial

07. Indeks kepuasan peserta
diklat terhadap layanan diklat

Pusdiklatkesos

Lembaga Diklat Kesejahteraan Sosial adalah lembaga diklat yang menyelenggarakan diklat
kesejahteraan sosial.

06. Jumlah Lembaga Diklat di
bidang Kesejahteraan Sosial yang
terakreditasi oleh Pusdiklatkesos

Akreditasi lembaga diklat adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat dalam penyelenggaraan
diklat kesejahteraan sosial.

Pusdiklatkesos

BBPPKS wilayah Regional I – VI

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

Penyelenggara kediklatan merupakan unsur pelaksana dalam penyelenggaraan diklat
Training of Course (TOC) adalah diklat bagi pelaksana dalam penyelenggaraan diklat

(ket: Peraturan Kepala Lembaga Adminsitrasi Negara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Sertifikasi Widyaiswara)

Jumlah WI yang memiliki sertifikat spesialisasi merupakan indikator untuk mengukur WI
yang memiliki kelayakan dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya
untuk mendidik, pengajar dan/atau melatih mata diklat tertentu melalui diklat sertifikasi yang
diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis
lembaga berwenang yang melakukan sertifikasi WI.

DEFINISI

05. Jumlah Penyelengara
kediklatan yang memiliki sertifikat
TOC

04. Jumlah WI yang telah
tersertifikasi

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR
Meningkatnya jumlah WI yang memiliki sertifikat spesialisasi

KEY SUCCESS CRITERIA

Jumlah instansi yang bekerjasama dan terlibat
dalam penelitian dan pengambangan kessos

Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dan
pengembangan kessos

Jumlah publikasi hasil penelitian dan
pengembangan kessos

Jumlah tingkat kepuasan peserta diklat
dibandingkan dengan total peserta diklat

Jumlah lembaga diklat kesos yang lulus
akreditasi oleh Pusdiklatkesos
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Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kessos dilaksanakan
melalui kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga

Hasil penelitian dan pengembangan Puslitbagngkessos
dimanfaatkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan

Hasil penelitian dan pengembangan Puslitbangkessos
dipublikasikan di Jurnal yang terakreditasi

Semakin tinggi tingkat kepuasan peserta diklat terhadap
penyelenggaraan diklat

Semakin meningkatnya jumlah lembaga diklat kesos yang memiliki
akreditasi

Jumlah Penyelenggara kediklatan yang memiliki Semakin banyaknya penyelenggara kediklatan yang memiliki
sertifikat TOC
sertifikat TOC

Jumlah WI yang telah lulus diklat dan
mempunyai sertifiksi keahlian/kompetensi

PENGHITUNGAN
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04. Jumlah Dosen dengan
jabatan Guru Besar

1. Data peserta penilaian
angka kredit dari
Direktorat Karir dan
Jumlah dosen yang mengikuti program/kegiatan peningkatan karir hingga akhir
Kompetensi Sumber
tahun berjalan. Pembinaan dan pengembangan karir dosen yang berkontribusi
Daya Manusia, Direktorat
besar terhadap mutu proses serta hasil pembelajaran, perekayasaan, dan penelitian
Jenderal Sumber Daya
pekerjan sosial.
Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi;

Guru Besar adalah Dosen yang memiliki jabatan akademik sebagai Guru Besar

Dosen adalah Tenaga pendidik di PT

Hasil penelitian pekerjaan sosial yang memiliki HAKI merupakan tolok ukur terhadap
kemampuan perguruan tinggi vokasi kesejahteraan sosial dalam menghasilkan penelitian
pemengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang
teregistrasi HAKI di Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.
Jumlah dosen yang meningkat karirnya ke
Guru Besar (Profesor)

Jumlah hasil penelitian pekerjaan sosial yang
memiliki HAKI

Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Kementerian Hukum
dan HAM.

Jumlah hasil penelitian pekerjaan sosial yang memiliki HAKI merupakan hasil penelitian
pengembangan model praktik pekerjaan sosial yang dilakukan dosen dan lulusan magister
terapan pekerjaan sosial hingga akhir tahun berjalan yang teregistrasi Hak Kekayaan Intelektual
(HAKI) di Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.

03. Jumlah penelitian yang
memiliki Hak Kekayaan Intektual
(HKI)

T = Total jumlah mahasiswa program studi
sarjana terapan

Persentase lulusan bersertifikat kompetensi =
(Jumlah lulusan yang lulus uji kompetensi / T)
x 100%.

Persentase lulusan bersertifikat profesi =
(Jumlah lulusan pendidikan profesi / T) x 100%.
T = Total jumlah mahasiswa pendidikan profesi

Pangkalan data Kementerian
Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi (Kemenristek Dikti)

Poltekesos

PENGHITUNGAN

Jumlah lulusan bersertifikasi profesi hingga akhir tahun berjalan terhadap total jumlah mahasiswa Pangkalan data Kementerian
Riset Teknologi dan Pendidikan
Program Pendidikan Profesi.
Tinggi (Kemenristek Dikti)
Lulusan bersertifikasi profesi merupakan tolok ukur terhadap kemampuan perguruan tinggi
vokasi kesejahteraan sosial dalam menghasilkan sumber daya manusia yang siap kerja dalam
bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi pekerjaan sosial serta implementasi tridarma perguruan tinggi yang telah lulus uji
kompetensi yang didasarkan pada kepemilikian sertifikat profesi.

Lulusan bersertifikasi kompetensi merupakan tolok ukur terhadap kemampuan perguruan
tinggi vokasi kesejahteraan sosial dalam menghasilkan sumber daya manusia yang siap kerja
dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi pekerjaan sosial serta implementasi tridarma perguruan tinggi yang telah lulus uji
kompetensi.

Jumlah lulusan bersertifikasi kompetensi hingga akhir tahun berjalan terhadap total jumlah
mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Program Pekerjaan Sosial, Rehabilitasi Sosial,
Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

02. Persentase (%) lulusan
bersertifikat Profesi

01. Persentase (%) lulusan
bersertifikat kompetensi

IKK

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
DEFINISI
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR
Kegiatan Pendidikan Tinggi (Polteksos) Mendukung SP 10
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Poltekesos

Semakin meningkatnya jumlah dosen yang memiliki jabatan
Guru Besar

Meningkatnya jumlah penelitian yang teregistrasi di Dirjen HAKI

Meningkatnya jumlah lulusan bersertifikat profesi

Meningkatnya jumlah lulusan bersertifikat kompetensi

KEY SUCCESS CRITERIA

Jumlah lulusan yang bekerja pada bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial hingga akhir
Hasil tracer study (studi
tahun berjalan terhadap total jumlah lulusan Program Studi Sarjana Terapan Program Pekerjaan perlacakan) terhadap lulusan
Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, serta Program Studi Pekerjaan
Sosial Program Magister Terapan, Doktor Terapan, dan Pendidikan Profesi Pekerja Sosial
lulusan yang bekerja pada bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tolak ukur
terhadap kemampuan perguruan tinggi vokasi kesejahteraan sosial dalam menghasilkan sumber
daya manusia yang siap kerja dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
4. Pemberdayaan sosial; dan
1. Pencegahan disfungsi sosial;
5. Pengembangan sosial.
2. Perlindungan sosial;
3. Rehabilitasi sosial;

05. Persentase (%) lulusan
yang bekerja pada bidang
penyelenggaraan kesejahteraan
sosial.

Pusdiklatkesos

1. Data peserta penilaian
angka kredit dari
Direktorat Karir dan
Kompetensi Sumber
Daya Manusia, Direktorat
Jenderal Sumber Daya
Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi;
2. Data peserta penilaian
angka kredit dari
Subbagian Pendidik dan
Tenaga Kependidikan,
Bagian Sumber Daya
Perguruan Tinggi,
Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi;
3. Data Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi pada
Pusat Data dan Informasi
Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

Pengelola kediklatan adalah pejabat struktural yang menangani penyelenggaraan kediklatan.
MOT merupakan diklat yang diperuntukkan bagi pengelola kediklatan.
Jumlah manajemen (pengelola) kediklatan yang memiliki sertifikan MOT merupakan indikator
untuk mengukur Pejabat Pemimpin Tinggi Pratama, Admnistrator dan/atau pengawas di
Pusdiklat melalui diklat MOT yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara yang
dibuktikan dengan pernyataan tertulis lembaga berwenang yang melakukan sertifikasi.
(ket: Peraturan Kepala Lembaga Adminsitrasi Negara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Sertifikasi Widyaiswara)

DEFINISI

03. Persentase (%) pengelola
kediklatan yang memiliki
sertifikan MOT

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

Persentase lulusan yang bekerja pada bidang
penyelenggaraan kesejahteraan sosial =
(Jumlah Lulusan yang bekerja pada bidang
penyelenggaraan kesejahteraan sosial / T) x
100%.
T = Total jumlah lulusan

Persentase PKDMOT: ∑ PKS : ∑ PD x 100%
Keterangan:
PKD MOT = Peserta diklat yang memiliki
sertifikat
PKS
= Jumlah Pengelola Diklat yang
mempunyai sertifkasi MOT
JFW
= Jumlah Pengelola Diklat

PENGHITUNGAN
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Semakin banyaknya lulusan Poltekesos yang bekerja pada bidang
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Semakin banyaknya pengelola kediklatan yang memiliki sertifikat
MOT

KEY SUCCESS CRITERIA
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1. HAKI
2. ISBN

Jumlah manual praktik pekerjaan sosial merupakan manual praktik dalam melaksanakan praktik
pekerjaan sosial dalam pencegahan disfngsi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial,
pemberdayaan sosial yang dapat dimanfaatkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran
praktik pekerjaan sosial hingga akhir tahun berjalan.
Manual praktik dalam praktik pekerjaan sosial meliputi;
a. Manual Praktik Pencegahan Disfungsi Sosial terdiri atas;
1. Manual praktik penyuluhan sosial;
2. Manual praktik bimbingan sosial;
3. Manual praktik pendampingan sosial;
4. Manual praktik peningkatan kapasitas;
5. Manual praktik pelatihan keterampilan;
6. Manual praktik pelayanan aksesibilitas;
7. Manual praktik advokasi sosial.
b. Manual Praktik Pelindungan Sosial terdiri atas:
1. Manual praktik bantuan sosial;
2. Manual praktik advokasi sosial;
3. Manual praktik pemberian akses bantuan hukum.
c. Manual Praktik Rehabilitasi Sosial Dasar terdiri atas;
1. Manual praktik motivasi dan diagnosis psikososial;
2. Manual praktik perawatan dan pengasuhan;
3. Manual praktik bimbingan mental spiritual;
4. Manual praktik bimbingan fisik;
5. Manual praktik bimbingan sosial dan konseling;
6. Manual praktik pelayanan aksesibilitas;
7. Manual praktik bantuan dan asistensi sosial;
8. Manual praktik rujukan.

07. Jumlah Manual Praktik
Pekerjaan Sosial

d. Manual Praktik Rehabilitasi Sosial lanjut terdiri atas;
1. Manual praktik motivasi dan diagnosis psikososial;
2. Manual praktik perawatan dan pengasuhan;
3. Manual praktik pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
4. Manual praktik pelayanan aksesibilitas;
5. Manual praktik bantuan dan asistensi sosial;
6. Manual praktik bimbingan resosialisasi;
7. Manual praktik bimbingan lanjut;
8. Manual praktik rujukan;
9. Manual praktik terapi fisik;

Data Pangkalan Data Pendidikan
Tinggi pada Pusat Data dan
Informasi Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

Dalam mewujudkan tujuan pendidikan yakni, mencerdaskan generasi muda melalui proses
pelayanan pendidikan yang bermutu, berkarakter, kompetitif, dan inklusif, dengan demikian
dibutuhkan rasio dosen tetap : mahasiswa yang memadai, sehingga dosen dapat lebih
mengamati, mengarahkan perilaku dan kemampuan dari mahasiswa.

DEFINISI

06. Rasio jumlah dosen terhadap
mahasiswa

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

Jumlah Manual Praktik Pekerjaan Sosial

∑ Mahasiswa

Rasio = ∑ Dosen :

PENGHITUNGAN

Tersedianya Manual Praktik Pekerjaan Sosial.

Rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa sebesar 1 : 20 (Renstra
Poltekesos Bandung)

KEY SUCCESS CRITERIA

09. Jumlah penelitian pekerjaan
sosial yang terpublikasi melalui
jurnal terakreditasi Nasional

08. Persentase (%) hasil penelitian
pekerjaan sosial yang terpublikasi
melalui seminar dalam dan atau
luar negeri.

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

Jumlah hasil penelitian pekerjaan sosial yang terpublikasi melalui jurnal nasional yang memiliki
International Standard Serial Number (ISSN) dan atau buku yang telah diterbitkan oleh perguruan
tinggi atau penerbitan lainnya dan memiliki International Standard Book Number (ISBN) hingga
akhir tahun berjalan terhadap total jumlah hasil penelitian.

Hasil penelitian pekerjaan sosial yang terpublikasi melalui seminar dalam dan atau luar negeri
merupakan tolok ukur terhadap kemampuan perguruan tinggi vokasi kesejahteraan sosial
dalam menghasilkan penelitian pemengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pekerjaan
sosial/kesejahteraan sosial yang dapat dipublikasikan melalui forum pertemuan ilmiah seminar
nasional dan atau internasional dalam bentuk prosiding.

Jumlah hasil penelitian pekerjaan sosial yang terpublikasi melalui seminar dalam dan atau luar
negeri hingga akhir tahun berjalan terhadap total jumlah hasil penelitian.

f. Manual Praktik Pengembangan Sosial terdiri atas:
1. Manual praktik pemetaan sosial;
2. Manual praktik advokasi sosial;
3. Manual praktik pendidikan psikoedukasi;
4. Manual praktik kampanye sosial;
5. Manual praktik pengembangan kemitraan;
6. Manual praktik peningkatan aksesibilitas;
7. Manual praktik supervisi sosial;
8. Manual praktik penguatan integrasi sosial;
9. Manual praktik pengembangan inovasi pekerjaan sosial

e. Manual praktik Pemberdayaan Sosial terdiri atas:
1. Manual praktik identifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan;
2. Manual praktik penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi;
3. Manual praktik pelatihan keterampilan;
4. Manual praktik penguatan kelembagaan dalam masyarakat;
5. Manual praktik pendampingan;
6. Manual praktik kemitraan dan penggalangan dana;
7. Manual praktik pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat
usaha;
8. Manual praktik peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
9. Manual praktik supervisi dan advokasi sosial;
10. Manual praktik penguatan keserasian sosial;
11. Manual praktik bimbingan lanjut.

10. Manual praktik terapi mental spiritual;
11. Manual praktik terapi psikososial;
12. Manual praktik terapi untuk penghidupan;
13. Manual praktik pemenuhan hidup layak;
14. Manual praktik dukungan aksesibilitas

DEFINISI

Jurnal Internasional
Politeknikesos
1. Web Jurnal terakreditasi Sinta
2. ISBN

2. Sertifikat penyaji/
pemakalah pertemuan ilmiah
seminar nasional dan atau
internasional

1. Prosiding pertemuan ilmiah
seminar nasional dan atau
internasional.

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

Jumlah hasil penelitian pekerjaan sosial yang
terpublikasi melalui jurnal terakreditasi nasional

Persentase hasil penelitian pekerjaan sosial
yang terpublikasi melalui seminar dalam dan
atau luar negeri = (Jumlah hasil penelitian yang
dapat dipublikasikan dalam forum pertemuan
ilmiah seminar nasional dan atau internasional /
T) x 100%.
T = Total jumlah hasil penelitian

PENGHITUNGAN

Meningkatnya Jumlah hasil penelitian pekerjaan sosial yang
terpublikasi melalui jurnal terakreditasi nasional

Semakin meningkatnya Jumlah hasil penelitian pekerjaan sosial
yang terpublikasi melalui seminar dalam dan atau luar negeri

KEY SUCCESS CRITERIA
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Instrumen akreditasi untuk Pendidikan Tinggi.

BAN PT

Akreditasi/sertifikasi merupakan suatu pengakuan mutu dari pihak eksternal tentang input,
proses, output, outcomes dan sistem/manajemen mutu pendidikan di suatu Perguruan Tinggi.
Pengakuan atau rekognisi ini didasarkan pada kriteria yang menjadi tolok ukur dimensi mutu dan
telah disepakati pada tingkat nasional.
Adapun lembaga akreditasi/sertifikasi nasional perguruan tinggi adalah BAN PT

12. Akreditasi Poltekesos

Jumlah hasil penelitian pekerjaan sosial
yang terpublikasi melalui jurnal terakreditasi
Internasional

PENGHITUNGAN

Sistem Informasi Penelitian dan Jumlah model pelayanan sosial yang
Pengabdian kepada Masyarakat, dimanfaatkan oleh masyarakat
Aplikasi Pengukuran Tingkat
Kesiapterapan Teknologi, Insinas,
dan sumber lainnya yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Web of Science, Scopus,
Microsoft Academic Search,
Google Scolar, Sinta

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

Bentuk awal (contoh) atau standar ukuran dari yang dihasilkan sebuah riset dasar (tingkat
kesiapterapan teknologi pelayanan sosial 1 sampai dengan 3) atau riset terapan (tingkat
kesiapterapan teknologi pelayanan sosial 4 sampai dengan 6).
Sumber referensi:
Kriteria tingkat kesiapterapan teknologi mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat
Kesiapterapan Teknologi.

Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Karya ilmiah yang diterbitkan dituliskan dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
2. Memiliki ISSN;
3. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan
Tiongkok);
4. Memiliki terbitan versi daring (online);
5. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 negara;
6. Artikel Ilmiah yang diterbitkan dalam 1 nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2
negara; dan
7. Terindeks oleh database internasional: Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search.

Publikasi internasional adalah hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah internasional atau
prosiding yang memiliki Internasional Standard Serial Number (ISSN) dan/atau buku yang telah
diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbitan lainnya dan memiliki Internasional Standard
Book Number (ISBN).
Sumber referensi:
1. Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017
tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.

Jurnal terakreditasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Karya ilmiah yang diterbitkan dituliskan dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
b. Memiliki ISSN;
c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB);
d. Memiliki terbitan versi daring (online);
e. Terakreditasi Sinta di Kemenristek Dikti;
f. Terindeks oleh database nasional

DEFINISI

11. Jumlah model (prototype)
pelayanan sosial yang
dimanfaatkan masyarakat

10.Jumlah penelitian pekerjaan
sosial yang terpublikasi melalui
jurnal terakreditasi Internasional

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

Poltekesos mendapatkan akreditasi tertinggi oleh lembaga
akreditasi lingkup pendidikan tinggi

Termanfaatkannya model pelayanan sosial oleh masyarakat

Meningkatnya Jumlah hasil penelitian pekerjaan sosial yang
terpublikasi melalui jurnal terakreditasi Internasional

KEY SUCCESS CRITERIA

Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian,
OHH dan Rumah Tangga

Sekretariat

01. Persentas KPM yang
meningkat kepemilikan aset
produktifnya

IKK

• Produktif meliputi modal usaha (uang/barang/lahan), pelatihan, jaringan produksi dan
pemasaran serta pendampingan
• Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga yang menerima bantuan sosial yang diberikan
oleh Kementerian Sosial.
• Sasaran kegiatan peningkatan kemandirian sosial ekonomi melalui kewirausahaan sosial
adalah keluarga peserta PKH yang akan dan/ atau telah graduasi yang telah memiliki usaha,
dan anggota KUBE yang ditetapkan sebagai KUBE Prestasi.
• Peserta PKH yang akan graduasi adalah mereka yang telah berada pada tahun akhir
penerimaan program (kohor)

Data Keluarga Miskin dan
Rentan yang menerima
program pemberdayaan, Data
Kepesertaan Graduasi PKH
Mandiri, Data KUBE yang
ditetapkan sebagai KUBE
Prestasi.

Sasaran Program (SP) 1
Meningkatnya kemandirian sosial-ekonomi keluarga miskin dan rentan (Mendukung SS 1)

PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

04 Jumlah Layanan Umum

layanan sarana internal

Sekretariat

Jumlah Layanan Sarana Internal adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sarana dan
prasarana kantor yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
Jumlah Layanan Umum adalah indikator yang digunakan untuk mengukur layanan keuangan,
kepegawaian, OHH dan Rumah Tangga di Sekretariat

03 Jumlah layanan sarana internal

• Melihat Persentase Kumulatif dari Jumlah Total
Keluarga Miskin dan Rentan:
(n : T) x 100% = % Keluarga Miskin dan Rentan
yang Memiliki Aset Produktif
*n = Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang
meningkat kepemilikan aset Produktifnya
T = Jumlah total KPM PKH graduasi dan KPM
PKH tahun akhir kepesertaan serta anggota
KUBE berprestasi

Layanan perkantoran

Sekretariat

Jumlah Layanan Perkantoran adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dukungan layanan
perkantoran

02 Jumlah layanan perkantoran

Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran = (Renstra + Renja + RKA K/L +
RKT + POK), LKj

Sekretariat

Jumlah dokumen layanan Perencanaan dan penganggaran yang akuntabel merupakan indikator
untuk mengukur ketersediaain dokumen perencanaan dan pengaggaran, yang terdiri dari Renstra,
Renja, RKA K/L, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Petunjuk Oprasional Kegiatan (POK), Hasil Monev
dan Pelaporan (LKj),

01 Jumlah layanan dokumen
perencanaan dan penganggaran
yang akuntabel

IKK

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badiklipensos (Mendukung SP 11)
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya tata kelola Badiklitpensos yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi

Hasil Survey Kepuasan Mahasiwa Indeks Kepuasan Publik terhadap
Poltekesos
penyelenggara-an pelayanan pendidikan
pekerjaan sosial perguru-an tinggi berada pada
kategori “Sangat Baik”

Pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil
pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan pendidikan pekerjaan
sosial

14. Indeks Kepuasan Mahasisiwa
terhadap layanan pendidikan
tinggi Poltekesos

Instrumen akreditasi untuk Pendidikan Tinggi.

PENGHITUNGAN

BAN PT

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

Akreditasi/sertifikasi merupakan suatu pengakuan mutu dari pihak eksternal tentang input,
proses, output, outcomes dan sistem/manajemen mutu pendidikan di program studi. Pengakuan
atau rekognisi ini didasarkan pada kriteria yang menjadi tolok ukur dimensi mutu dan telah
disepakati pada tingkat nasional.
Adapun lembaga akreditasi/sertifikasi nasional perguruan tinggi adalah BAN PT

DEFINISI

13. Akreditasi Program
Studi

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

- Memiliki usaha dan sumber penghasilan yang mandiri
- Mampu memenuhi kebutuhan dasar tanpa bantuan sosial
- Penghasilannya sudah sesuai UMR setempat
- Pemiliki pengetahuan dan kemampuan mengakses pelayanan
sosial dan pelayanan publik lainnya secara mandiri.

meningkatnya layanan umum unit kerja

meningkatnya layanan sarana internal unit kerja

meningkatnya layanan perkantoran unit kerja

dokumen perencanaan dan penganggaran yang akuntable
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Tingkat kepuasan Mahasiswa terhadap penyelenggaraan pelayanan
pendidikan pekerjaan sosial perguruan tinggi pada kategori “Sangat
Baik”

Memperoleh akreditasi Unggul

KEY SUCCESS CRITERIA
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• Warga KAT adalah mereka yang telah ditetapkan oleh menteri sosial sebagai sasaran program
pemberdayaan KAT.
• Kemandirian Warga KAT: kemampuan warga KAT dalam mengakses pelayanan sosial dasar
sesuai dengan target tahun pemberdayaan
• Pelayanan Sosial Dasar: kebutuhan dasar (sandang, papan, pangan), kesehatan dan pendidikan.

DEFINISI

PENGHITUNGAN

Data Hibah Dalam Negeri sesuai
dengan grand agreement TA2020,
Data Pemanfaatan Hibah Dalam
Negeri dan Hadiah Tidak Tertebak
TA 2020.

- Indikator capaian kemandirian
Warga KAT per tahapan
pemberdayaan,

- DTKS

02. Persentase (%) pihak-pihak
yang berperan serta dalam
penanaman dan pendayagunaan
nilai kepehlawanan dan
keperintisan, nilai kesetiakawanan
sosial, serta restorasi sosial

IKP
01. Indeks Partisipasi Sosial PSKS
(Tingkat partisipasi perorangan
dan lembaga sebagai potensi
sumber daya sosial)

- Memiliki kesadaran akan kebutuhan dan hak dasarnya (pangan,
sandang, papan)
- Memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan
- Kemandirian dalam mengakses layanan dasar (kehadiran anak ke
tempat belajar dengan keinginan sendiri)
- Memiliki identitas kependudukan melalui fasilitasi pendamping
KAT

KEY SUCCESS CRITERIA

- Data Peserta, penyelenggara
• ((n tahun berjalan – n tahun sebelumnya) : n
dan partisipan pada Kegiatan
tahun sebelumnya) x 100% = % Peningkatan
Penanaman Nilai Kepahlawanan Jumlah Pihak yang terlibat dalam Penanaman
dan Keperintisan.
Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan
- Kegiatan Kesetiakawanan Sosial. • n = Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan
- kegiatan Restorasi Sosial tahun penanaman nilai kepahlawanan dan keperintisan
sebelumnya dan tahun berjalan • ((n tahun berjalan – n tahun sebelumnya) : n
- Kegiatan Kesetiakawanan Sosial. tahun sebelumnya) x 100% = % Peningkatan
Pihak yang terlibat dalam Pendayagunaan Nilai
Kesetiakawanan Sosial
• n = Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan
Pendayagunaan Nilai Kesetiakawanan Sosial
• ((n tahun berjalan – n tahun sebelumnya) : n
tahun sebelumnya) x 100% = % Peningkatan
Pihak yang terlibat dalam Restorasi Sosial
• n = Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan
Restorasi Sosial

• Pihak-pihak adalah masyarakat, tokoh masyarakat, PSKS (baik kelompok maupun perorangan),
Warakawuri dan PK/JDPK, serta instansi/lembaga
• Penanaman Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan adalah upaya internalisasi nilai kepahlawanan
dan keperintisan kepada generasi muda dan masyarakat pada umumnya melalui berbagai
aktifitas seperti Ziarah (Wisata, Pahlawan, Nasional), Olimpiade Pahlawan, Harwan, Anjangsana,
Tabur Bunga, Penganugerahan Gelar Pahlawan/Kehormatan, AKRS, Jalan Sehat Kebangsaan
dan Doa Umat, Pahlawan Goes To School, Wisata Sejarah dan Sarasehan.
• Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan adalah bentuk aktualisasi nilai kepahlawanan,
keperintisan dalam bentuk partisipasi aktif.
• Restorasi Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi
sosial masyarakat yang mengalami kondisi memudarnya/melemahnya nilai-nilai luhur jati diri/
kepribadian bangsa sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya.

Rata-rata hitung indeks partisipasi setiap unsur
PSKS = (1/n x (I1 + I2 + …......…+ In )
n = jumlah kelompok PSKS,
I = nilai Indeks masing-masing PSKS

- DTKS
- Data Direktorat PSPKKM

Indeks Partisipasi Sosial PSKS merupakan ukuran partisipasi PSKS dalam mendukung
penyelenggaraan Kessos.
PSKS dalam konteks indeks partisipasi sosial PSKS adalah Pekerja Sosial Masyarakat, TKSK,
Karang Taruna, LK3, Puskessos, Dunia Usaha dan Orsos adalah 1,Range indeks antara 0 - 1.

4. Peserta kegiatan yang menuliskan tentang nilai kepahlawanan,
kesetiakawanan sosial di media

3. meningkatnya jumlah pemberitaan positif tentang peringatan
hari kesetiakawanan sosial nasional

2. meningkatnya jumlah pemberitaan positif tentang peringatan
hari pahlawan

1. meningkatnya pihak-pihak yang terlibat dalam penggalian dan
pelestarian nilai-nilai kepahlawanan

- Keaktifan PSKS
- Pembinaan dari Dinas Sosial
- Ketersediaan data PSKS
- Kecepatan PSKS dalam merespon permasalahan/kasus
- Durasi pemberian layanan sesuai wilayah kerja
- Memiliki kemampuan mengakses dan mengembangkan jejaring kerja.

(n : T) x 100% = % Pemanfaatan Hibah Langsung - Mekanisme pemberian bantuan HLDN dan HTT yang efisien dan
Dalam Negeri untuk penyelenggaraan Kesos
mudah
• n: Jumlah HLDN yang disalurkan untuk
- Keterbukaan informasi tentang pemanfaatan hibah dalam negeri
penyelenggaraan Kesos tahun berjalan
dan hadiah tidak tertebak
• T: Jumlah Total HLDN tahun berjalan sesuai
- Kesadaran Penyelenggara undian untuk menyerahkan HTT ke
grand agreement
Dinas Sosial

(n : T) x 100% = % Warga KAT meningkat
kemandiriannya dalam mengakses pelayanan
sosial dasar
*n = Jumlah Warga KAT yang memenuhi kriteria
kemandirian dalam mengakses pelayanan
- Data Jumlah Warga KAT
sosial dasar
diberdayakan sesuai keputusan T = Jumlah Total Warga KAT yang ditetapkan
Menteri Sosial pada tahun
oleh menteri sosial sebagai sasaran
berjalan
program pemberdayaan KAT tahun berjalan

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

SP 2
Meningkatnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Mendukung SS 2)

03. Persentase (%) Pemanfaatan • Hibah Langsung Dalam Negeri adalah uang atau barang yang diterima oleh Kementerian
hibah langsung dalam negeri untuk
Sosial dari penyelenggaraan UGB sesuai ketentuan yang berlaku.
penyelenggaraan kesejahteraan
• Pemanfaatan Hibah Langsung Dalam Negeri untuk penyelenggaraan Kesos sesuai
sosial
ketentuan.

02. Persentase (%) Warga KAT
yang Meningkat Kemandiriannya
dalam Mengakses Pelayanan
Sosial Dasar

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

DEFINISI

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT
PENGHITUNGAN

• Daerah yang Menyelenggarakan adalah daerah yang memiliki SLRT dan Puskesos, atau
lembaga/unit pelayanan lainnya yang melaksanakan fungsi SLRT dan Puskesos

• SLRT bertujuan meningkatkan integrasi program-program perlindungan sosial dan
penanggulangan kemiskinan.

• Dilaksanakan melalui SLRT dan Puskesos

• Layanan terpadu penanggulangan kemiskinan merupakan layanan terpadu dalam bentuk
akses registrasi pada data terpadu kesejahteraan sosial serta pelayanan dan rujukan terpadu

Indeks keberfungsian sosial (IKS) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan
sosial penduduk miskin dan rentan di Indonesia berdasarkan tingkat keberfungsian sosial
5 kluster Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi prioritas penerima
manfaat Program Rehabilitasi Sosial, yaitu kluster Anak, kluster Penyandang Disabilitas, kluster
Korban Penyalahgunaan Napza, kluster Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, dan kluster
Lanjut Usia.
Keberfungsian sosial diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga,
kelompok dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas
dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya (Pasal 1 butir (3) UU No.14
tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial).
Populasi dari DTKS, Laporan
Hasil Survey dan Monev
Pengukuran IKS (idealnya
per Ttriwulan) di UPT Rehsos
Pusat, Panti Rehsos Pemda
Provinsi, Luar Panti Kab/Kota,
dan Rehsos di Masyarakat.

Data Kab/Kota sesuai dengan
Permendagri Nomor 137 tahun
2017 tentang kode dan data
wilayah administrasi pemerintahan
dan Data Kab/Kota yang telah
memiliki SLRT dan Puskesos atau
lembaga/unit pelayanan lainnya
yang melaksanakan fungsi SLRT
dan Puskesos.

Cara perhitungan menggunakan rumus IKS dari
Fornell dkk (1996). Perhitungan komponen IKS
dihitung menggunakan paket program statistik
“Pemodelan Persamaan Struktural (PPS)” atau
Structural Equation Modelling (SEM) dengan
software LISREL.

Jumlah Kab/Kota yang memiliki SLRT dan
Puskesos atau lembaga/unit pelayanan
lainnya yang melaksanakan fungsi SLRT dan
Puskesos dibagi Jumlah Kab/Kota Seluruh
Indonesia dikali 100% = persentase daerah
yang menyelenggarakan layanan terpadu
penanggulangan kemiskinan.

1. KPM PKH: keluarga yang menerima bantuan sosial PKH sesuai dengan kriteria yang diberikan
oleh kementerian sosial

02-Persentase KPM PKH yang
graduasi

2. Graduasi : Berakhirnya masa kepesertaan KPM PKH berdasarkan hasil pemutakhiran sosial
dan ekonomi serta tidak memenuhi kondisionalitas

1. KPM PKH: keluarga yang menerima bantuan sosial PKH yang diberikan oleh kementerian
sosial
2 Perubahan perilaku: KPM yang telah mengalami perubahan perilaku melalui P2K2

01-Persentase KPM PKH yang
mengalami Perubahan Perilaku
(Dalam aspek Pendidikan,
Kesehatan dan Ekonomi)

IKP
n/t x 100% = % KPM PKH yang mengalami
perubahan perilaku melalui P2K2 di bagi total
KPM PKH dikali seratus persen
n = Jumlah KPM PKH yang mengikuti P2K2
T = Jumlah Total KPM PKH
n/t x 100% = % KPM PKH yang graduasi dibagi
jumlah total KPM PKH
n = Jumlah KPM PKH yang graduasi
T = Jumlah Total KPM PKH

Data Peserta P2K2 di e-PKH

Data KPM Graduasi di e-PKH

KPM mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri

KPM mengalami perubahan perilaku dalam aspek pendidikan,
kesehatan dan ekonomi.
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Disebut berhasil apabila rata-rata nilai IKS dari 5 kluster PPKS pada
tahun 2020 melebihi Baseline nilai IKS tahun 2019 yang sebesar
47,95. Target nilai IKS setiap tahun untuk empat tahun berikutnya
(2021-2024) dinaikan satu poin dari tahun sebelumnya.

Nilai 68 - 100 Indeks Tinggi

Nilai 34 - 67 Indeks Sedang

Nilai < 34 Indeks Rendah

- Memiliki regulasi daerah terkait SLRT
- Memperluas cakupan desa yang ditetapkan sebagai puskesos
- Memperbanyak jumlah fasilitator, supervisor di tingkat desa/kel dan
kecamatan
- Memiliki sekretariat (manajer, front office, back office)
- Pemanfaatan data kepada stakeholder daerah
- Melaksanakan layanan dan rujukan terpadu (front office dan back
office)
- Menjadi pusat koordinasi, informasi dan layanan penanganan kesos.

KEY SUCCESS CRITERIA

SP 5
Meningkatnya Kemandirian keluarga miskin dan kelompok rentan dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasarnya melalui perlindungan sosial adaptif (Mendukung SS 1)

01. Indeks keberfungsian sosial

IKP

SP 4
Meningkatnya keberfungsian sosial Penduduk Miskin dan Rentan (Mendukung SS 1)

01. Persentase Daerah yang
Menyelenggarakan Layanan
Terpadu Penanggulangan
Kemiskinan

IKP

SP 3
Meningkatnya Penyelenggaraan Pengendalian Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Mendukung SS 2)

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR
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DEFINISI

3. Bertahan hidup adalah kemampuan Korban dalam mengatasi dampak dari bencana.

2. Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal
dunia akibat bencana sosial.

1. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau
antarkomunitas masyarakat, dan teror

Data dari Dinsos Provinsi dan
Kab/Kota

Data PUSDALOPS PB Pusat
Pengendalian Operasi
Penanggulangan Bencana)
KEMENSOS,DIBI (Data Informasi
Bencana Indonesia)BNPB

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

n/t x 100% = % Korban bencana sosial yang
meningkat kemampuan bertahan hidupnya
melalui pemenuhan kebutuhan dibagi
populasi Korban
n : Jumlah target Korban yang meningkat
kemampuan bertahan hidup melalui
pemenuhan kebutuhan sesuai target dalam
renja ( target 2020 : 120.000)
t : Data baseline Populasi Korban Bencana
Sosial Dinas Sosial Provinsi (2.377.122)

n= target tahunan berdasarkan renja ( target
2020 : 163.500) t = (populasi korban ): Dihitung
25% dari rata-rata korban bencana tahun 20152019 (25% x 4.896.904 Jiwa = 1.224.226 Jiwa,
berdasarkan pembagian kewenangan pusat,
provinsi dan kab/kota)

n/t x 100% = % Korban bencana alam yang
meningkat kemampuan bertahan hidupnya
melalui pemenuhan kebutuhan dibagi populasi
Korban dikali seratus persen

PENGHITUNGAN

1. Korban Bencana Sosial mendapat pemenuhan kebutuhan dasar
2. Korban Bencana Sosial mendapat bantuan pemulihan.

Korban bencana alam meningkat kemampuan bertahan hidupnya.

KEY SUCCESS CRITERIA

Mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin
melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyelurh
maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai
kesetiakawanan sosial masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan dasar berupa bahan pangan kepada keluarga miskin dan kelompok
02. Persentase Keluarga Miskin
dan Rentan yang Berkurang Beban rentan secara non tunai.
Pengeluarannya

01. Persentase Keluarga Miskin
dan Rentan yang Meningkat
Aksesnya Dalam Menerima
Bantuan Pemenuhan Kebutuhan
Dasar

IKP

UU No. 11 tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial, UU
No. 13 tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Mskin,
Pedoman Umum BPNT 2019
dan Nota Keuangan 2020,
Pedoman Umum Bansos
Sembako.

UU No. 11 tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial, UU
No. 13 tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Mskin, serta
Permensos No. 20 Tahun 2017,
tentang RS RTLH

Index Bansos Rp 150.000 per KPM per bulan.
Target KPM (K) 15.200.000 KPM; Populasi
adalah sejumlah 27.0463.374 KPM (P)
merupakan keseluruhan DTKS. Rumus: K/P x
100 = TK

Indeks bantuan minimal Rp 15.000.000,- per KPM.
Target KPM (K) adalah 18 ribu KPM*. Populasi (P)
adalah keseluruhan DTKS yaitu 40% terendah
status sosial ekonominya, sejumlah 27.0463.374
KPM. Target Kinerja (TK) adalah komparasi Terget
& Populasi. Rumus: K/P x 100 = TK

Key Success Criteria: 1) Tersalurkannya alokasi Bansos ke rekening
masing-masing KPM; 2) Termanfaatkannya alokasi bansos yang ada
di rekening/KKS masing-masing KPM dalam bentuk pembelanjaan
terhadap bahan sembako yang disediakan.

Key Success Criteria: 1) Meningkatnya kualitas rumah tinggal
melalui renovasi rumah keluarga miskin ; 2) adanya kontribusi modal
sosial masyarakat sekitar terhadap renovasi rumah keluarga miskin
tersebut (deskriptif)

SP 6
Meningkatnya Kemampuan keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemandirian ekonomi (Mendukung SS 1)

04- Persentase korban
bencana sosial yang meningkat
kemampuan bertahan hidupnya.

3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar adalah kemampuan memenuhi kebutuhan sandang, pangan,
papan dan psikososial.

2. Korban Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal
dunia akibat bencana

1. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
03- Persentase korban bencana
peristiwayang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung
alam yang meningkat kemampuan
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor
bertahan hidupnya.

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

Peningkatan kemampuan keluarga miskin dan rentan dalam meningkatkan pendapatan dan
kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri secara sosial
maupun ekonomi

DEFINISI
UU No. 11 tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial, UU
No. 13 tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Mskin,
Permensos No. 2 Tahun 2019

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT
index bantuan adalah Rp 2.000.000,-per
KPM. Target KPM (K) sejumlah 135.000 KPM*,
Populasi (P) adalah keseluruhan DTKS,yaitu 40%
penduduk dgn kondisi sosial ekonomi terendah,
yaitu sejumlah 27.0463.374 KPM. Rumus: K/P x
100 = Target Kinerja (TK)

PENGHITUNGAN

Persentase SDM yang tersertifikasi merupakan indikator untuk mengukur SDM Kesos yang
lulus melalui uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga Sertifikasi SDM Kesos sesuai
dengan ketentuen perundang-undangan. dengan sertifikasi kompetensi, SDM kesos dapat
memiliki kelayakan untuk memberikan pelayanan dalam penyelenggaraan kesos.

03. Persentase (%)SDM
Kesos yang memiliki Sertifikat
Kompetensi

4. Relawan Sosial

3. Tenaga Kesejahteraan Sosial

2. Penyuluh Sosial

1. Pekerja Sosial

SDM Kesos terdiri dari:

- Data Perguruan Tinggi;
- Organisasi Profesi; dan
- Lembaga Sertifikasi Nasional

Politeknik Kesejahteraan Sosial adalah Perguruan Tinggi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada menteri Sosial. Sertifikat kompetensi adalah bukti kelulusan setelah
mengikuti uji kompetensi. Sertifikat Profesi adalah bukti kelulusan pendidikan profesi sebagai
profesi peksos.
Persentase Lulusan Poltekkesos yang memiliki sertifikat kompetensi dan profesi adalah
indikator untuk mengukur lulusan poltekesos yang mendapatkan sertifikat keahlian berupa
kompetensi dan profesi pekerja sosial profesional.
Sumber. UU Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, Permensos Nomor 24 Tahun 2019
Tentang Statua Poltekkesos Bandung

02. Persentase (%) Lulusan
Poltekesos yang memiliki
sertifikat kompetensi dan profesi

Pusbangprof Peksos & Pensos

Pangkalan data Kementerian
Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi (Kemenristek Dikti

Pusdiklatkesos
BBPPKSI - VI

Aparatur adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
Sertifikat diklat adalah tanda bukti kelulusan dari lembaga diklat

IKP
01 Persentase (%) SDM ASN
kesejahteraan sosial yang
menerima sertifikat diklat.

Jumlah SDM Kesos yang memiliki sertifikat
kompetensi dibagi Jumlah Total SDM Kesos x
100%

Jumlah lulusan Poltekesos yang memiliki
sertifikat kompetensi dan profesi dibagi jumlah
alumni

PUKP = Peserta Uji Kompetensi-Profesi

PLUKP = Peserta Lulus Uji Kompetensi-Profesi

LBKP = Lulusan Bersertifikasi KompetensiProfesi

Keterangan:

Presentase LBKP = (∑PLUKP : ∑PUKP) x 100%

PMLD = Perserta yang menerima layanan Diklat

PLUD = Peserta Lulus Ujian (postest) Diklat

PBD = Peserta Bersertifikat Diklat

Keterangan:

Semakin banyaknya SDM Kesos yang memiliki sertifikat
kompetensi

Semakin besar persentase kelulusan uji kompetensi dan profesi
maka semakin tinggi kualitas SDM penyelenggara Kesos

Persentase PDB = (∑SDMPD : SDMPSD) X 100% Semakin besar % yang mendapatkan sertifikat diklat
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Key Success Criteria:
Tersalurkannya bansos KUBE kepada seluruh target KPM;
Peningkatan manajemen administratif kelompok (despriptif);
aktivitas livelihood dari KUBE (deskriptif); adanya kemitraan usaha
yang terbangun (naratif).

KEY SUCCESS CRITERIA

SP 7
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan kualitas lembaga di bidang kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteran sosial (Mendukung SS 2)

03. Persentase Keluarga Miskin
dan Rentan yang Meningkat
Produktifitas Sosial Ekonominya

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR
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Akreditasi adalah suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap suatu lembaga kesejahteraan
sosial. Persentase Lembaga dibidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi merupakan
indikator yang digunakan untuk mengukur Lembaga yang sudah memenuhi persyaratan
akreditasi oleh badan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial

Lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang
melaksanakan penyelenggaraan kesos yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan
hukum maupun tidak berbadan hukum.

DEFINISI
Pusbangprof Peksos & Pensos

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT
KEY SUCCESS CRITERIA

LKSPA = Jumlah Lembaga Kesejahteraan
Sosial

LKSLPA = Lembaga Kesejahteraan Sosial yang
Lulus terakreditasi

LKST = Lembaga Kesejahteraan Sosial
Terakreditasi

Presentase LKST = (∑LKSLPA : ∑LKSPA) x 100% Semakin besar persentase kelulusan akreditasi LKS maka semakin
tinggi keberhasilan akreditasi LKS
Keterangan:

PENGHITUNGAN

Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial

Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) menjadi dasar acuan dalam melaksanakan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai sumber dalam menentukan sasaran penerima
program

• Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) menjadi dasar acuan dalam melaksanakan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial
• DTKS meliputi: pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), penerima bantuan dan
pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
• Penggunaan DTKS dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada
menteri sosial yang dilakukan dengan mekanisme: (a) Menteri sosial menugaskan kepada
satker pengelola data untuk menyiapkan data sesuai dengan permohonan, (b) Data yang
telah disiapkan oleh kepala satker pengelola data dituangkan dalam bentuk berita acara serah
terima, (c) Kepala satker pengelola data menyampaikan berita acara serah terima kepada
pemohon untuk ditandatangani sekaligus menyerahkan data kepada pemohon berupa
dokumen elektronik/digital, (d) Kepala satker pengelola data melakukan pemantauan terhadap
penggunaan DTKS

03. Persentase individu di DTKS
yang teridentifikasi dengan data
adminduk

04. Persentase ketepatan
sasaran penerima program

05. Persentase (%) K/L/D yang
memanfaatkan DTKS dalam
Penyelenggaraan Program
Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatnya jumlah kab/kota yang melakukan updating DTKS
serta meningkatnya DTKS yang mutakhir

Meningkatnya pelayanan pusdatin atas layanan DTKS

Jumlah individu yang tepat sasaran dibagi dengan jumlah penerima program dikalikan 100 %

(K/L/D yang memanfaatkan data terpadu Kessos 1. Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang mutakhir
/ T x 100%)
dan mudah diakses
T = jumlah Kementerian/Lembaga Pemerintah 2. Tersedianya sistem informasi kesejahteraan sosial yang handal
dan Pemerintah Daerah di Indonesia
dan mudah diakses
3. Pemerintah Daerah yang memanfaatkan data terpadu kessos
dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan
dan kessos
4. Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan data terpadu
kessos dalam penyelenggaraan program penanggulangan
kemiskinan dan kessos.

Hasil survey
Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial
Data Puskesos, Rumah Singgah,
dan Lembaga Lainnya yang
dibentuk oleh Dinas Sosial Kab/
Kota Permensos No. 05 tahun
2019 tentang Pengelolaan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial
Data jumlah Kementerian/
Lembaga Pemerintah dan
Pemerintah Daerah di Indonesia
dari Kemendagri

Meningkatnya jumlah penerima program yang tepat sasaran

Jumlah individu yang padan pada data adminduk Meningkatnya persentase DTKS yang padan dengan data
dibagi dengan jumlah individu DTKS dikalikan
adminduk
100

Tingkat keaktifan kab/kota dalam Jumlah kab/kota yang aktif dalam melakukan
perbaikan DTKS melalui SIKS NG perbaikan DTKS dibagi dengan jumlah seluruh
kab/kota di Indoensia dikalikan 100%

Persentase keaktifan kabupaten/kota dalam verifikasi dan validasi DTKS ditentukan oleh jumlah
kabupaten/kota yang rata-rata dalam setahun melakukan perbaikan data dan usulan baru DTKS
minimal sebesar 50% dari data yang sudah ada, dibagi dengan seluruh kabupaten/kota yang ada
di Indonesia.

02. Persentase (%) daerah yang
aktif melakukan pemutakhiran
DTKS

Membandingkan harapan (tingkat kepentingan)
dan kinerja (tingkat kepuasan) pelayanan
terhadap 23 atribut pelayanan

Hasil survey dengan 23 atribut
pelayanan

Indeks Kepuasan Konsumen digunakan untuk mendapatkan gambaran tingkat Kepuasan
penerima layanan data terhadap pelayanan yang diberikan Pusdatin Kessos

01. Indeks Kepuasan Layanan
DTKS

IKP

SP 8
Meningkatnya kualitas dan layanan data terpadu kesejahteraan sosial yang lengkap, akurat, dan tepat waktu serta Terciptanya Sistem Informasi Layanan Data Kesejahteraan Sosial
yang Handal (Mendukung SS 3)

04. Persentase (%) Lembaga di
bidang Kesejahteraan Sosial yang
terakreditasi

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

• Dukungan Mitra Usaha adalah kontribusi mitra usaha kepada usaha keluarga penerima
manfaat dalam bentuk modal, pendampingan, pelatihan, dan pemasaran.
• Usaha adalah perusahaan/mitra kerja Kementerian Sosial baik yang terikat oleh ikatan kerja
sama maupun tidak.
Pendampingan oleh Mitra untuk mengembangkan usaha KPM PKH Graduasi
Data KPM PKH Graduasi yang
mendapatkan dukungan mitra
usaha, Data KPM PKH Graduasi
yang mengakses pendanaan
dan keterampilan pengelolaan
usaha serta pendampingan sosial
ekonomi

Data Keluarga Penerima Manfaat
yang menerima program
pemberdayaan, Data Kepesertaan
PKH Graduasi

T = Jumlah keluarga penerima manfaat yang
mengakses pendanaan dan keterampilan
pengelolaan usaha serta pendampingan
sosial ekonomi.

*n = Jumlah keluarga penerima manfaat yang
mendapatkan dukungan mitra usaha

(n : T) x 100% = % Keluarga penerima manfaat
yang mendapatkan dukungan mitra usaha

(n : T) x 100% = % Keluarga penerima manfaat
yang mengakses pendanaan dan keterampilan
pengelolaan usaha serta pendampingan sosial
ekonomi.
*n = Jumlah keluarga penerima manfaat yang
mengakses pendanaan dan keterampilan
pengelolaan usaha serta pendampingan
sosial ekonomi.
T = Jumlah total KPM PKH graduasi yang telah
memiliki usaha

Persentase Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan SLRT

• SLRT: Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu adalah sistem layanan yang mengidentifikasi
kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada
pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
• Kab/Kota yang menyelenggarakan SLRT adalah Kab/Kota yang telah memiliki SLRT.

Data Kab/Kota sesuai dengan
Permendagri tentang kode
dan data wilayah administratif,
Data Kab/Kota yang telah
menyelenggarakan SLRT

(n:T) x 100% = % Kab/Kota yang
menyelenggarakan SLRT
n = Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan
SLRT
T = Jumlah Kab/Kota Seluruh Indonesia

Sasaran Kegiatan 2:
Meningkatnya partisipasi daerah untuk melaksanakan sistem layanan terpadu satu pintu dan Pusat Kesejahteraan Sosial

Persentase keluarga penerima
manfaat yang mendapatkan
dukungan mitra usaha

Persentase KPM yang mengakses • Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga yang telah memperoleh program perlindungan
pendanaan usaha, keterampilan
sosial yang telah graduasi dari program PKH serta telah memiliki usaha untuk dikembangkan.
pengelolaan usaha dan keuangan • Pendanaan usaha adalah bantuan dana non-konsumtif yang diberikan Kementerian Sosial yang
serta pendampingan sosial
bersumber dari APBN,yang diperuntukkan sebagai modal usaha untuk memberdayakan usaha.
ekonomi
• Keterampilan pengelolaan usaha adalah pelatihan untuk mengembangkan kapasitas KPM
dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
• Pendampingan sosial ekonomi adalah pendampingan oleh Kemensos atau mitra untuk
mengembangkan usaha keluarga penerima manfaat.

Sasaran Kegiatan 1:
Meningkatnya kepemilikan aset produktif bagi keluarga miskin dan rentan

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
SUMBER DATA
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
DEFINISI
PENGHITUNGAN
DAN REGULASI
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
TERKAIT
INDIKATOR
Kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat (Mendukung SP 1, SP 2, dan SP 3)

9. Data Dimanfaatkan untuk Perencanaan & Penganggaran
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8. Sekretariat Berfungsi Maksimal (keluhan dan rujukan ditangani
lintas OPD & Lembaga di daerah

7. Dukungan APBD Kab/kota dan APBDes dapat memfasilitasi
terhubungnya seluruh warga miskin

6. Setiap Desa/Kelurahan memiliki Fasilitator

5. Terdapat Puskesos di setiap Desa/Kelurahan

4. Setiap Kecamatan Memiliki Supervisior

3. Setiap sekretariat SLRT mempunyai Manager, Front Office dan
Back Office

2. Terdapat Regulasi daerah terkait SLRT (Perda, Perub/Perwalkot)

1. Terdapat Sekretariat SLRT di daerah (Kabuten/kota)

(1) KPM PKH Graduasi memperoleh pelatihan dan pendampingan
di bidang konsep bisnis, SDM, produksi, pemasaran, legalitas
produk dan literasi keuangan (2) KPM PKH Graduasi
memperoleh fasilitas akses pembiayaan mikro, investor dan
lembaga keuangan lainnya

(1) Meningkatnya mental dan keterampilan wirausaha KPM PKH
Graduasi minimal 70% dari evaluasi program (2) Tercapainya
kemandirian KPM PKH Graduasi minimal 25% dari kemampuan
akses pembiayaan diluar dana bantuan sosial

KEY SUCCESS CRITERIA

• Puskesos: Pusat Kesejahteraan Sosial adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan
pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam
komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
• Desa/Kel yang telah memiliki Puskesos baik yang sedang ditumbuhkan maupun dikembangkan.

DEFINISI

Data jumlah Karang Taruna,
LPPK,Forum CSR Kesos, LKS
Tahun 2020, Hasil pengukuran
IPS PSKS Kelembagaan Tahun
2020

PSKS Kelembagaan adalah Karang Taruna, LPPK, Forum CSR Kessos, LKS, sesuai yang diatur
dalam Permensos No. 8 Tahun 2012

Indeks partisipasi sosial PSKS
lembaga (karang Taruna, lembaga
pemberdayaan peduli keluarga,
forum CSR kesos dan LKS)

Persentase peningkatan
warga KAT yang memperoleh
pemenuhan hak-hak sipil

• Akses Pemenuhan yang dimaksud adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh direktorat
untuk terpenuhinya hak-hak sipil warga KAT.
• Hak-hak Sipil yang menjadi prioritas untuk dipenuhi adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK)
atau NIK dan masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya kemandirian warga KAT dalam pemenuhan pelayanan sosial dasar
Data Jumlah Warga
KAT berdasarkan tahap
Pemberdayaan, Data Jumlah
Target Warga KAT, Data KAT
yang memiliki NIK atau NIK dan
masuk ke dalam DTKS.

Data jumlah TKSK, PSM, Peksos
Tahun 2020 hasil pengukuran IPS
PSKS Perorangan Tahun 2020

PSKS Perorangan adalah TKSK, PSM, Peksos sesuai yang diatur dalam Permensos No. 8 Tahun
2012

Indeks partisipasi sosial PSKS
perorangan (TKSK, PSM, dan
Peksos)

Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (Mendukung SP 1)
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Data Desa/Kel sesuai dengan
Permendagri tentang kode dan
data wilayah administratif, Data
Desa/Kel yang telah memiliki
Puskesos

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

Sasaran Kegiatan 3:
Meningkatnya peran aktif PSKS perorangan dan lembaga dalam penyelenggraan kesejahteraan sosial

Persentase Desa/Kelurahan yang
melaksanakan Puskesos

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

3. Seberapa baik PSKS tersebut mengembangkan kapasitas
masyarakat sekitarnya.

2. Seberapa luas jaringan dan kemitraan yang dijalin PSKS.

1. Seberapa aktif PSKS tersebut melakukan kegiatan yang
mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3. kecepatan respon PSKS terhadap persoalan sosial.

2. Keterlibatan dalam kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan
sosial secara sukarela

1. Memiliki motivasi menjadi relawan sosial

1. Terdapat Sekretariat Puskesos di desa/kelurahan
2. Terdapat Regulasi daerah terkait Puskesos (Perda, Perbup/
perwalkot, Perkades)
3. Setiap sekretariat Puskesos mempunyai Koordiator, Front
Office dan Back Office
4. Setiap Kecamatan Memiliki Supervisior
5. Terdapat Puskesos di setiap Desa/Kelurahan
6. Setiap Desa/Kelurahan memiliki Fasilitator
7. Dukungan APBD Kab/kota dan APBDes dapat memfasilitasi
terhubungnya seluruh warga miskin
8. Sekretariat Berfungsi Maksimal (keluhan dan rujukan ditangani
lintas OPD & Lembaga di daerah
9. Data Dimanfaatkan untuk Perencanaan & Penganggaran
10. Sekretariat terjangkau oleh warga

KEY SUCCESS CRITERIA

T = Jumlah Target Pemberdayaan Warga KAT
yang belum mempunyai NIK atau NIK dan
masuk DTKS Tahun Berjalan

*n = Jumlah Warga KAT yang Memperoleh NIK
atau NIK dan masuk dalam DTKS

(n : T) x 100% = % Warga KAT yang Memperoleh Warga KAT terpenuhi hak-hak sipil (NIK) serta masuk dalam DTKS
Akses Pemenuhan Hak-Hak Sipil

Jumlah Karang Taruna, LPPK, Forum CSR
Kesos, dan LKS yang didayagunakan dalam
penyelenggaraan kessos

Jumlah TKSK, PSM, Peksos yang
didayagunakan dalam penyelenggaraan kessos

(n:T) x 100% = % Kab/Kota yang
menyelenggarakan Puskesos
n = Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan
Puskesos
T = Jumlah Kab/Kota Seluruh Indonesia

PENGHITUNGAN

• Warga KAT yang dapat mengakses kebutuhan dasar adalah warga KAT yang memperoleh
pendampingan sosial, peningkatan kapasitas dan bantuan stimulan yang mencakup , bantuan
jaminan hidup, peralatan rumah tangga, peralatan kerja dan bibit serta penataan pemukiman.
• Kebutuhan Dasar adalah sandang, pangan, papan, dan/atau pelayanan sosial dasar.

DEFINISI
Data Realisasi yang
diberdayakan, Data Warga
KAT yang diberdayakan tahun
berjalan, Data Warga KAT yang
memperoleh akses pemenuhan
kebutuhan dasar.

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT
(n : T) x 100% = % Warga KAT yang Dapat
Mengakses Kebutuhan Dasar
*n = Jumlah Warga KAT yang memperoleh
pendampingan sosial, peningkatan
kapasitas dan bantuan stimulan.
T = Jumlah Warga KAT yang menjadi Target
Pemberdayaan Tahun Berjalan

PENGHITUNGAN

Indeks keberfungsian sosial
korban penyalahgunaan NAPZA

Keberfungsian sosial korban penyalahgunaan napza diartikan sebagai suatu kondisi yang
memungkinkan individu penyalahgunaan napza mampu memenuhi kebutuhan dan hak
dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam
kehidupannya (Pasal 1 butir (3) UU No.14 tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial).

Indeks keberfungsian sosial (IKS) dalam hal ini adalah indikator untuk mengukur kesejahteraan
sosial Korban Penyalahgunaan Napza di Indonesia berdasarkan tingkat keberfungsian sosial
Korban Penyalahgunaan Napza yang menerima program rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi sosial Korban Penyalahgunaan Napza adalah proses refungsionalisasi dan
pengembangan untuk memungkinkan seseorang penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya keberfungsian sosial Korban Penyalahgunaan Napza
Populasi dari DTKS, Laporan Hasil
Survey dan Monev Pengukuran
IKS (idealnya per Ttriwulan) di
UPT Rehsos Pusat, Panti Rehsos
Pemda Provinsi, Luar Panti Kab/
Kota, dan Rehsos di Masyarakat.

Data Hibah Dalam Negeri sesuai
dengan grand agreement
TA2020, Data Pemanfaatan
Hibah Dalam Negeri dan Hadiah
Tidak Tertebak TA 2020

• Hibah Langsung Dalam Negeri adalah uang atau barang yang diterima oleh Kementerian
Sosial dari penyelenggaraan UGB sesuai ketentuan yang berlaku.
• Pemanfaatan Hibah Langsung Dalam Negeri untuk penyelenggaraan Kesos sesuai ketentuan.

Persentase pemanfaatan Hibah
Langsung Dalam Negeri untuk
penyelenggaraan kesos

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (Mendukung SP 4)

Data Usulan Izin UGB dan PUB,
Data SK Izin Penyelenggaraan
UGB dan PUB, Data Hasil
Pemantauan Penyelenggaraan
UGB dan PUB.

• UGB/Undian Gratis Berhadiah adalah undian yang diselenggarakan dalam rangka promosi
produk untuk menjangkau peserta yang banyak dengan hadiah terbatas dan dilakukan secara
cuma-cuma.
• PUB/Pengumpulan Uang atau Barang adalah setiap usaha yang diselenggarakan untuk
mendapatkan uang/barang untuk mendukung penyelenggaraan kesos berdasarkan lingkup
wilayah pengumpulannya sesuai kewenangan Kementerian Sosial (nasional).
• Tertib aturan adalah penyelenggaraan UGB/PUB yang memiliki izin dan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan

Persentase penyelenggaraan
UGB/PUB yang tertib aturan

- Pemahaman penyelenggara PUB/UGB terhadap ketentuan
- Pemahaman masyarakat terhadap ketentuan tentang PUB/UGB
- Jumlah PPNS bidang undian
- Akses pendaftaran dan pelaporan PUB/UGB secara online

Warga KAT meningkat kapasitas dan akses dalam memenuhi
kebutuhan dasar

KEY SUCCESS CRITERIA

Cara perhitungan menggunakan rumus IKS dari
Fornell dkk (1996). Perhitungan komponen IKS
dihitung menggunakan paket program statistik
“Pemodelan Persamaan Struktural (PPS)” atau
Structural Equation Modelling (SEM) dengan
software LISREL.

Nilai 68 - 100 Indeks Tinggi

Nilai 34 - 67 Indeks Sedang

Nilai < 34 Indeks Rendah
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(n : T) x 100% = % Pemanfaatan Hibah Langsung - mekanisme pemberian bantuan HLDN dan HTT yang efisien dan
Dalam Negeri untuk penyelenggaraan Kesos
mudah
• n: Jumlah HLDN yang disalurkan untuk
- keterbukaan informasi tentang pemanfaatan hibah dalam negeri
penyelenggaraan Kesos tahun berjalan
dan hadiah tidak tertebak
• T: Jumlah Total HLDN tahun berjalan sesuai
- Kesadaran Penyelenggara undian untuk menyerahkan HTT ke
grand agreement
Dinas Sosial

(n : T) x 100% = % Penyelenggaraan UGB/PUB
yang tertib aturan.
n = realisasi jumlah penyelenggara UGB/PUB
yang tertib aturan tahun berjalan
T = target penyelenggaraan UGB/PUB yang
tertib aturan tahun berjalan

Kegiatan Pengelolaan Sumber Dana bantuan Sosial (SP 1)
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber dana bantuan sosial untuk masyarakat dalam penyelenggaraan kesos

Persentase peningkatan warga
KAT yang dapat mengakses
kebutuhan dasar

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

Keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas diartikan sebagai suatu kondisi yang
memungkinkan individu Penyandang Disabilitas mampu memenuhi kebutuhan dan hak
dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam
kehidupannya (Pasal 1 butir (3) UU No.14 tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial).

Indeks keberfungsian sosial (IKS) dalam hal ini adalah indikator untuk mengukur kesejahteraan
sosial Penyandang Disabilitas di Indonesia berdasarkan tingkat keberfungsian sosial
Penyandang Disabilitas yang menerima program rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan
untuk memungkinkan seseorang Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi
sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat
Populasi dari DTKS, Laporan Hasil
Survey dan Monev Pengukuran
IKS (idealnya per Ttriwulan) di
UPT Rehsos Pusat, Panti Rehsos
Pemda Provinsi, Luar Panti Kab/
Kota, dan Rehsos di Masyarakat.

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

Rehabilitasi sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (TSKPO) adalah proses
refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang gepeng, BWBLP, KTK,
Klp. Minoritas, Eks WTS dan KPO mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam
kehidupan masyarakat
Indeks keberfungsian sosial (IKS) dalam hal ini adalah indikator untuk mengukur kesejahteraan
sosial TSKPO di Indonesia berdasarkan tingkat keberfungsian sosial gepeng, BWBLP, KTK, Klp.
Minoritas, Eks WTS dan KPO yang menerima program rehabilitasi sosial.
Keberfungsian sosial TSKPO diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan individu
gepeng, BWBLP, KTK, Klp. Minoritas, Eks WTS dan KPO mampu memenuhi kebutuhan dan
hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam
kehidupannya (Pasal 1 butir (3) UU No.14 tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial).
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Indeks keberfungsian sosial anak

Rehabilitasi sosial Anak adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk
memungkinkan seseorang Anak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam
kehidupan masyarakat
Indeks keberfungsian sosial (IKS) dalam hal ini adalah indikator untuk mengukur kesejahteraan
sosial Anak di Indonesia berdasarkan tingkat keberfungsian sosial Anak Berhadapan dengan
HUkum (ABH), Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), Anak Terlantar, Anak
Balita, dan Anak yang Memerlukan Pengembangan Fungsi Sosial (AMPFS) yang menerima
program rehabilitasi sosial.

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak (Mendukung SP 4)
Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya keberfungsian sosial Anak

Indeks keberfungsian sosial Tuna
Sosial dan KPO

Populasi dari DTKS, Laporan Hasil
Survey dan Monev Pengukuran
IKS (idealnya per Ttriwulan) di
UPT Rehsos Pusat, Panti Rehsos
Pemda Provinsi, Luar Panti Kab/
Kota, dan Rehsos di Masyarakat.

Populasi dari DTKS, Laporan Hasil
Survey dan Monev Pengukuran
IKS (idealnya per Ttriwulan) di
UPT Rehsos Pusat, Panti Rehsos
Pemda Provinsi, Luar Panti Kab/
Kota, dan Rehsos di Masyarakat.

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (Mendukung SP 4)
Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya keberfungsian sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Indeks keberfungsian sosial
penyandang disabilitas

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
DEFINISI
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Mendukung)SP 4)
Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas

Cara perhitungan menggunakan rumus IKS dari
Fornell dkk (1996). Perhitungan komponen IKS
dihitung menggunakan paket program statistik
“Pemodelan Persamaan Struktural (PPS)” atau
Structural Equation Modelling (SEM) dengan
software LISREL.

Cara perhitungan menggunakan rumus IKS dari
Fornell dkk (1996). Perhitungan komponen IKS
dihitung menggunakan paket program statistik
“Pemodelan Persamaan Struktural (PPS)” atau
Structural Equation Modelling (SEM) dengan
software LISREL.

Cara perhitungan menggunakan rumus IKS dari
Fornell dkk (1996). Perhitungan komponen IKS
dihitung menggunakan paket program statistik
“Pemodelan Persamaan Struktural (PPS)” atau
Structural Equation Modelling (SEM) dengan
software LISREL.

PENGHITUNGAN

Nilai < 34 Indeks Rendah
Nilai 34 - 67 Indeks Sedang
Nilai 68 - 100 Indeks Tinggi
Disebut berhasil apabila rata-rata nilai IKS kluster Anak pada tahun
2020 melebihi Baseline nilai IKS tahun 2019 sebesar 45,91. Target
nilai IKS setiap tahun untuk empat tahun berikutnya (2021-2024)
dinaikan satu poin dari tahun sebelumnya.

Disebut berhasil apabila rata-rata nilai IKS kluster Tuna Sosial dan
KPO pada tahun 2020 melebihi Baseline nilai IKS tahun 2019
sebesar 34,29. Target nilai IKS setiap tahun untuk empat tahun
berikutnya (2021-2024) dinaikan satu poin dari tahun sebelumnya.

Nilai 68 - 100 Indeks Tinggi

Nilai 34 - 67 Indeks Sedang

Nilai < 34 Indeks Rendah

Disebut berhasil apabila rata-rata nilai IKS kluster Penyandang
Disabilitas pada tahun 2020 melebihi Baseline nilai IKS tahun 2019
sebesar 69,58. Target nilai IKS setiap tahun untuk empat tahun
berikutnya (2021-2024) dinaikan satu poin dari tahun sebelumnya

Nilai 68 - 100 Indeks Tinggi

Nilai 34 - 67 Indeks Sedang

Nilai < 34 Indeks Rendah

KEY SUCCESS CRITERIA

sebagai suatu kondisi yang memungkinkan individu Anak Berhadapan dengan HUkum (ABH),
Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), Anak Terlantar, Anak Balita, dan Anak
yang Memerlukan Pengembangan Fungsi Sosial (AMPFS) mampu memenuhi kebutuhan
dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta meng-atasi masalah
dalam kehidupannya (Pasal 1 butir (3) UU No.14 tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial).

DEFINISI

Keberfungsian sosial Lansia diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan individu Lansia
mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya,
serta mengatasi masalah dalam kehidupannya (Pasal 1 butir (3) UU No.14 tahun 2019 tentang
Pekerjaan Sosial).

Indeks keberfungsian sosial (IKS) dalam hal ini adalah indikator untuk mengukur kesejahteraan
sosial Lansia di Indonesia berdasarkan tingkat keberfungsian sosial Lansia potensial dan nonpotensial yang menerima program rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi sosial Lansia adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk
memungkinkan seseorang Lansia mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam
kehidupan masyarakat
Populasi dari DTKS, Laporan Hasil
Survey dan Monev Pengukuran
IKS (idealnya per Ttriwulan) di
UPT Rehsos Pusat, Panti Rehsos
Pemda Provinsi, Luar Panti Kab/
Kota, dan Rehsos di Masyarakat.

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

02. Jumlah warga rawan bencana
sosial yang mendapatkan
penguatan kapasitas dalam
pencegahan konflik sosial dan
terorisme

01. Jumlah Keluarga miskin yang
mendapatkan bantuan tunai
bersyarat

1. Penguatan Kapasitas : adalah sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu,
kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat untuk menganalisa lingkungannya;
mengidentifikasikan masalah, kebutuhan, isu dan peluang-peluang; memformulasikan strategi
untuk mengatasi masalah, isu dan kebtuhan tersebut, dan memanfaatkan peluang yang
relevan. Merancang sebuah rencana aksi, serta mengumpulkan dan menggunakan secara
efektif, dan atas dasar sumber daya yang berkesinambungan untuk mengimplementasikan,
memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi tersebut, serta memanfaatkan umpan balik
sebagai pelajaran.
2. Rawan Bencana Sosial : adalah kondisi atau karakteristik sosial, budaya, politik, ekonomi, dan
teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan
mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi
dampak buruk bahaya tertentu.

2. Bantuan tunai bersyarat : bantuan social berupa uang kepada keluarga miskin yang telah
memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan

1. Keluarga miskin : keluarga dan/atau seseorang miskin yang terdaftar dalam data terpadu
program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan
Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH

BNPT, TIM Terpadu Penanganan
Konflik Sosial Kemendagri, Data
Potensi Desa BPS RI

Basis Data Terpadu yang telah
tervalidasi dan verifikasi dalam
penyaluran bantuan social PKH

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (Mendukung SP 5)
Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Kemandirian keluarga miskin dan kelompok rentan dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasarnya

Indeks keberfungsian sosial lanjut
usia

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Mendukung SP 4)
Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Keberfungsia sosial Lanjut usia

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

Jumlah warga rawan bencana sosial yang
mendapatkan bantuan pencegahan

Jumlah korban bencana sosial yang
mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan
dasar dan bantuan pemulihan sosial

Cara perhitungan menggunakan rumus IKS dari
Fornell dkk (1996). Perhitungan komponen IKS
dihitung menggunakan paket program statistik
“Pemodelan Persamaan Struktural (PPS)” atau
Structural Equation Modelling (SEM) dengan
software LISREL.

PENGHITUNGAN

Korban Bencana Sosial mendapat pemenuhan kebutuhan dasar
Korban Bencana Sosial mendapat bantuan pemulihan
Jumlah KBS yang mendapat bantuan UEP.
KBS yang mendapat bantuan LDP
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1. Kehadiran masyarakat dalam kegiatan tematik/ dialog forum KS.
2. Partisipasi masyarakat secara aktif dalam kegiatan gotong
royong KS.
3. Partisipasi aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat
dalam mencegah faham terorisme.
4. Peran aktif lembaga adat dalam mencegah faham radikalisme.

1.
2.
3.
4.

Nilai < 34 Indeks Rendah
Nilai 34 - 67 Indeks Sedang
Nilai 68 - 100 Indeks Tinggi
Disebut berhasil apabila rata-rata nilai IKS kluster Lansia pada
tahun 2020 melebihi Baseline nilai IKS tahun 2019 sebesar 31,06.
Target nilai IKS setiap tahun untuk empat tahun berikutnya (20212024) dinaikan satu poin dari tahun sebelumnya.

KEY SUCCESS CRITERIA

5. Pencegahan Terorisme : merupakan tindakan pencegahan yang dilaksanakan melalui
kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

4. Pencegahan Konflik Sosial : Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem
peringatan dini.

3. Warga rawan bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang berada pada daerah
rawan bencana sosial

DEFINISI

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT
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04. Jumlah Kelompok Ibuibu penerima manfaat PKH
yang menerima P2K2/FDS
dari Pendamping

3. Pertemuan Peningktan Kemampuan Keluarga (P2K2/FDS): proses belajar secara
terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada KPM

2. Pendampingan: kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi KPM dalam mengakses
layanan faskes dan fasdik

1. KPM : Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan social PKH yang
telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan

2. Layanan kesehatan : kegiatan memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan
sesuai dengan protocol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia nol sampai
enam tahun

1. KPM : Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan social PKH yang telah
memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan

Formula:
Jumlah P2K2/FDS

Data KPM PKH, e-PKH

Jumlah data KPM yang mengkases faskes

Data KPM PKH, e-PKH

Dokumen sumber:

Formula:

Dokumen sumber:

Data KPM PKH, e-PKH

03. Jumlah KPM yang mengakses
layanan Kesehatan

Jumlah data KPM yang mengkases fasdik

Dokumen sumber:

1. KPM : Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan social PKH yang telah
memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan

02. Jumlah KPM yang mengakses
layanan Pendidikan

2. Layanan pendidikan : kegiatan belajar dengan fasilitas Pendidikan yang ada baik sekolah
biasa, sekolah kampung, Pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun
beljar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun

Formula:

Basis Data Terpadu yang telah
tervalidasi dan verifikasi dalam
penyaluran bantuan social PKH

1. Keluarga miskin : keluarga dan/atau seseorang miskin yang terdaftar dalam data terpadu
program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan
Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH
2. Bantuan tunai bersyarat : bantuan social berupa uang kepada keluarga miskin yang telah
memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan

Keluarga miskin mendapatk bantuan sosial

PENGHITUNGAN

01. Jumlah Keluarga miskin yang
mendapatkan bantuan tunai
bersyarat

Kegiatan Jaminan Sosial Keluarga (Mendukung SP 5)
Sasaran Kegiatan:
Meningkatkan kemampuan keluarga miskin dan rentan untuk mengakses layanan kebutuhan dasar

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

KPM mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya aspek
pendidikan, kesehatan, ekonomi

KPM mengalami perubahan perilaku dalam aspek kesehatan

KPM mengalami perubahan perilaku dalam aspek pendidikan

1. Kehadiran masyarakat dalam kegiatan tematik/ dialog forum KS.
2. Partisipasi masyarakat secara aktif dalam kegiatan gotong
royong KS.
3. Partisipasi aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat
dalam mencegah faham terorisme.
4. Peran aktif lembaga adat dalam mencegah faham radikalisme.

KEY SUCCESS CRITERIA

DEFINISI

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

Mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin
melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyelurh
maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai
kesetiakawanan sosial masyarakat.

03 Keluarga Miskin dan Rentan
yang memperoleh Rehabilitasi
Rumah Tinggal Layak Huni

01. Keluarga Miskin dan Rentan
yang Memperoleh Rehabilitasi
Rumah Tinggal Layak Huni

Mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin
melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyelurh
maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai
kesetiakawanan sosial masyarakat.

UU No. 11 tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial, UU No. 13
tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Mskin, serta Permensos No.
20 Tahun 2017, tentang RS RTLH

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Kemampuan Keluarga Miskin dan Rentan Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar

Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Wilayah II (Mendukung SP 6)

UU No. 11 tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial, UU No. 13
tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Mskin, Pedoman Umum
BPNT 2019 dan Nota Keuangan
2020, Pedoman Umum Bansos
Sembako.

Pemenuhan kebutuhan dasar berupa bahan pangan kepada keluarga miskin dan rentan secara
non tunai.

02 Keluarga Miskin dan Rentan
yang Memperoleh Bantuan Sosial
Pangan melalui Program Sembako

UU No. 11 tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial, UU No. 13
tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Mskin, serta Permensos No.
20 Tahun 2017, tentang RS RTLH

UU No. 11 tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial, UU No. 13
tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Mskin, serta Permensos No.
20 Tahun 2017, tentang RS RTLH

Peningkatan kemampuan keluarga miskin dan rentan dalam meningkatkan pendapatan dan
kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri secara sosial
maupun ekonomi

01 Keluarga Miskin dan Rentan
yang Memperoleh Bantuan Usaha
Ekonomi Produktif

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Kemampuan Keluarga Miskin dan Rentan Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

Rumus: K/P x 100 = TK

Indeks bantuan minimal Rp 15.000.000,per KPM. Target KPM (K) adalah 6 ribu
KPM*. Populasi (P) adalah keseluruhan
DTKS yaitu 40% terendah status sosial
ekonominya, sejumlah 27.0463.374 KPM.
Target Kinerja (TK) adalah komparasi Terget
& Populasi.

Indeks bantuan minimal Rp 15.000.000,per KPM. Target KPM (K) adalah 6 ribu
KPM*. Populasi (P) adalah keseluruhan
DTKS yaitu 40% terendah status sosial
ekonominya, sejumlah 29.085.939 KPM.
Target Kinerja (TK) adalah komparasi Terget
& Populasi. Rumus: K/P x 100 = TK

Rumus: K/P x 100 = TK

KPM; Populasi adalah sejumlah
27.0463.374 KPM (P) merupakan
keseluruhan DTKS.

Index Bansos Rp 150.000 per KPM per
bulan. Target KPM (K) 5.513.774

Rumus: K/P x 100 = TK

Indeks bantuan minimal Rp 15.000.000,per KPM. Target KPM (K) adalah 6 ribu
KPM*. Populasi (P) adalah keseluruhan
DTKS yaitu 40% terendah status sosial
ekonominya, sejumlah 27.0463.374 KPM.
Target Kinerja (TK) adalah komparasi Terget
& Populasi.

PENGHITUNGAN
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Key Success Criteria: 1) Meningkatnya kualitas rumah tinggal
melalui renovasi rumah keluarga miskin ; 2) adanya kontribusi modal
sosial masyarakat sekitar terhadap renovasi rumah keluarga miskin
tersebut (deskriptif)

Key Success Criteria: 1) Meningkatnya kualitas rumah tinggal
melalui renovasi rumah keluarga miskin ; 2) adanya kontribusi modal
sosial masyarakat sekitar terhadap renovasi rumah keluarga miskin
tersebut (deskriptif)

Key Success Criteria: 1) Tersalurkannya alokasi Bansos ke rekening
masing-masing KPM; 2) Termanfaatkannya alokasi bansos
yang ada di rekening/KKS masing-masing KPM dalam bentuk
pembelanjaan terhadap bahan sembako yang disediakan.

Key Success Criteria: 1) Meningkatnya kualitas rumah tinggal
melalui renovasi rumah keluarga miskin ; 2) adanya kontribusi modal
sosial masyarakat sekitar terhadap renovasi rumah keluarga miskin
tersebut (deskriptif)

KEY SUCCESS CRITERIA

Peningkatan kemampuan keluarga miskin dan rentan dalam meningkatkan pendapatan dan
kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri secara sosial
maupun ekonomi

03. Keluarga Miskin dan Rentan
yang memperoleh bantuan usaha
ekonomi produsktif
Index Bansos Rp 150.000 per KPM per bulan.
Target KPM (K) 5.238.360
KPM; Populasi adalah sejumlah 27.0463.374
KPM (P) merupakan keseluruhan DTKS.
Rumus: K/P x 100 = TK

UU No. 11 tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial, UU No. 13
tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Mskin, Pedoman Umum
BPNT 2019 dan Nota Keuangan
2020, Pedoman Umum Bansos
Sembako.
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UU No. 11 tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial, UU No. 13
tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Mskin, Permensos No. 2
Tahun 2019
UU No. 11 tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial, UU No. 13
tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Mskin, Pedoman Umum
BPNT 2019 dan Nota Keuangan
2020, Pedoman Umum Bansos
Sembako.

Pemenuhan kebutuhan dasar berupa bahan pangan kepada keluarga miskin dan rentan secara
non tunai.

Peningkatan kemampuan keluarga miskin dan rentan dalam meningkatkan pendapatan dan
kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri secara sosial
maupun ekonomi

02. Keluarga Miskin dan Rentan
yang Memperoleh Bantuan Sosial
pangan melalui program sembako

03. Keluarga Miskin dan Rentan
yang memperoleh bantuan usaha
ekonomi produsktif

UU No. 11 tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial, UU No. 13
tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Mskin, serta Permensos No.
20 Tahun 2017, tentang RS RTLH

Mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin
melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyelurh
maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai
kesetiakawanan sosial masyarakat.

01. Keluarga Miskin dan Rentan
yang Memperoleh Rehabilitasi
Rumah Tinggal Layak Huni

Index Bansos Rp 150.000 per KPM per bulan.
Target KPM (K) 5.238.360
KPM; Populasi adalah sejumlah 27.0463.374
KPM (P) merupakan keseluruhan DTKS.
Rumus: K/P x 100 = TK

Index bantuan adalah Rp 2.000.000,-per
KPM. Target KPM (K) sejumlah 45.000 KPM*,
Populasi (P) adalah keseluruhan DTKS,yaitu
40% penduduk dgn kondisi sosial ekonomi
terendah, yaitu sejumlah 29.085.939 KPM.
Rumus: K/P x 100 = Target Kinerja (TK)

Rumus: K/P x 100 = TK

Indeks bantuan minimal Rp 15.000.000,per KPM. Target KPM (K) adalah 6 ribu
KPM*. Populasi (P) adalah keseluruhan
DTKS yaitu 40% terendah status sosial
ekonominya, sejumlah 27.0463.374 KPM.
Target Kinerja (TK) adalah komparasi Terget
& Populasi.

Index bantuan adalah Rp 2.000.000,-per
KPM. Target KPM (K) sejumlah 45.000 KPM*,
Populasi (P) adalah keseluruhan DTKS,yaitu
40% penduduk dgn kondisi sosial ekonomi
terendah, yaitu sejumlah 29.085.939 KPM.
Rumus: K/P x 100 = Target Kinerja (TK)

PENGHITUNGAN

UU No. 11 tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial, UU No. 13
tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Mskin, Permensos No. 2
Tahun 2019

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Wilayah III (Mendukung SP 6)
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Kemampuan Keluarga Miskin dan Rentan Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar berupa bahan pangan kepada keluarga miskin dan rentan secara
non tunai.

02. Keluarga Miskin dan Rentan
yang Memperoleh Bantuan Sosial
pangan melalui program sembako

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
DEFINISI
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR
Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Wilayah I (Mendukung SP 6)

Key Success Criteria: 1) Tersalurkannya alokasi Bansos ke rekening
masing-masing KPM; 2) Termanfaatkannya alokasi bansos
yang ada di rekening/KKS masing-masing KPM dalam bentuk
pembelanjaan terhadap bahan sembako yang disediakan.

Key Success Criteria:
Tersalurkannya bansos KUBE kepada seluruh target KPM;
Peningkatan manajemen administratif kelompok (despriptif);
aktivitas livelihood dari KUBE (deskriptif); adanya kemitraan usaha
yang terbangun (naratif).

Key Success Criteria: 1) Meningkatnya kualitas rumah tinggal
melalui renovasi rumah keluarga miskin ; 2) adanya kontribusi modal
sosial masyarakat sekitar terhadap renovasi rumah keluarga miskin
tersebut (deskriptif)

Key Success Criteria: 1) Tersalurkannya alokasi Bansos ke rekening
masing-masing KPM; 2) Termanfaatkannya alokasi bansos
yang ada di rekening/KKS masing-masing KPM dalam bentuk
pembelanjaan terhadap bahan sembako yang disediakan.

Key Success Criteria:
Tersalurkannya bansos KUBE kepada seluruh target KPM;
Peningkatan manajemen administratif kelompok (despriptif);
aktivitas livelihood dari KUBE (deskriptif); adanya kemitraan usaha
yang terbangun (naratif).

KEY SUCCESS CRITERIA

DEFINISI

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

Jumlah SDM Kesejahteraan sosial yang mengikuti sertifikasi adalah indikator untuk mengukur
jumlah SDM kesejahteraan sosial yang mengikuti proses atau layanan sertifikasi yang
dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi sehingga memperoleh sertifikat kompetensi.

Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti proses akreditasi adalah indikator
untuk mengukur Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang mengikuti proses atau layanan
akreditasi yang dilaksanakan oleh lembaga akreditasi sehingga memperoleh kelayakan dalam
menyelenggarakan layanan sosial.

Standar Kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial merupakan indikator untuk mengukur
kompetensi dasar yang harus diampuh setiap SDM kesejahteraan sosial dalam melaksanakan
tugas dan jabatannya.

Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial
yang mengikuti proses serfikasi

Jumlah Lembaga dibidang
Kesejahteraan Sosial yang
mengikuti proses akreditasi

Jumlah Standar Kompetensi SDM
Kesejahteraan Sosial

Pusbangprof Peksos & Pensos

Pusbangprof Peksos & Pensos

Pusbangprof Peksos & Pensos

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya kualitas layanan sertifikasi dan akreditasi SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (Mendukung SP 7)

Jumlah Standar Kompetensi/jenis tugas dan
jabatan SDM Kesos

LKS yang diakreditasi = Jumlah Lembaga
pendaftar akreditasi /jenis layanan LKS

Peserta yang disertifikasi = Jumlah peserta
pendaftar sertifikasi/jenis sdm kesejahteraan
sosial

IH = Indeks Harapan

IK = Indeks Kepuasan

IKP = Indeks Kepuasan Peserta

Keterangan:

IH
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Standar kompetensi SDM Kesos per jenis tugas dan jabatan yang
tersedia.

LKS yang diakreditasi = Jumlah Lembaga pendaftar akreditasi /jenis
layanan LKS

Meningkatnya tingkat kelulusan SDM Kesos yang mengikuti
sertifikasi

Semakin besar tingkat kepuasan stakeholders yang menerima
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh balai diklat

IKP = IK

Cara Perhitungan:

Indeks Kepuasan Peserta diklat merupakan indikator untuk mengukur tingkat kepuasan peserta
diklat atas penyelenggaraan pelayanan publik bidang kediklatan yang diselengarakan oleh
BBPPKS I – VI dengan membandingkan indeks harapan dan dan indeks kinerja.

Indeks kepuasan peserta diklat
terhadap layanan diklat

Hasil Survey Kepuasan Peserta
Diklat BBPPKS I – VI

Meningkatnya kompetensi SDM Kesos non aparatur yang
mengikuti diklat.

Hasil Pretest – Posttest Peserta Jumlah SDM Kesos Aparatur yang menerima
Jumlah SDM kesejahteraan sosial non aparatur yang menerima layanan diklat di wilayah I – VI
sertifikat
Diklat
meningkat kompetensinya merupakan indikator untuk mengukur SDM kesejahteraan sosial
non aparatur peserta diklat yang dinyatakan kompeten sesuai dengan sertifikat diklat berdasar Ujian Komprehensif Peserta Diklat
standar kompetensi, sehingga berkinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Meningkatnya kompetensi SDM Kesos aparatur yang mengikuti
diklat.

Jumlah SDM Kesos non aparatur
yang menerima layanan diklat
di wilayah I – VI meningkat
kompetensinya.

Jumlah SDM Kesos Non Aparatur yang
menerima sertifikat

KEY SUCCESS CRITERIA

Jumlah SDM kesejahteraan sosial aparatur yang menerima layanan diklat di wilayah I – VI
meningkat kompetensinya merupakan indikator untuk mengukur SDM kesejahteraan sosial
aparatur peserta diklat yang dinyatakan kompeten sesuai dengan sertifikat diklat berdasar
standar kompetensi, sehingga berkinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optima

Hasil Pretest – Pretest Peserta
Diklat
Ujian Diklat Peserta Diklat

PENGHITUNGAN

Jumlah SDM kesejahteraan sosial
aparatur yang menerima layanan
diklat di wilayah I – VI meningkat
kompetensinya.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (I – VI) Mendukung SP 7
Sasaran kegiatan:
Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kesejahteraan sosial aparatur dan non aparatur (I – VI)

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

Pedoman dan Instrumen akreditas adalah indikator untuk mengukur ketersediaan Pedoman dan
Instrumen akreditasi lembaga kesejahteraan sosial.

Indeks Kepuasan peserta sertifikasi merupakan indikator untuk mengukur tingkat kepuasan
peserta sertifikasi dan akreditasi atas penyelenggaraan pelayanan publik bidang layanan
sertifikasi dan akreditasi yang diberikan oleh Pubangprof Peksos dan Pensos dengan
membandingkan indeks harapan dan dan indeks kinerja.

Jumlah Pedoman dan Intrumen
Akreditasi

Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap layanan sertifikasi dan
akreditasi
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Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap penyuluhan sosial

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyuluhan sosial merupakan indikator untuk mengukur
tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyuluhan sosial atas penyelenggaraan pelayanan
publik bidang penyuluhan sosial dengan membandingkan indeks harapan dan dan indeks kinerja.

- (permensos nomor 10 tahun 2014 tentang penyuluhan sosial)

- Jumlah pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Sosial merupakan indikator untuk mengukur
Bimbingan dan Penyuluhan Sosial di desa/kel berketahanan sosial.

Hasil Survey Kepuasan
Puspensos

Pusat Penyuluhan Sosial

- Bimbingan Sosial adalah proses motivasi dan edukasi guna meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan masyarakat.

Jumlah pelaksanaan Bimbingan
Sosial dan Penyuluhan Sosial

- Penyuluhan Sosial adalah suatu proses pengubahan perilaku melalui penyebarluasan
informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi.

Pusat Penyuluhan Sosial

Jumlah tenaga penyuluh sosial masyarakat di desa/kelurahan yang terlatih merupakan
indikator untuk mengukur ketersediaan tenaga penyuluh sosial terlatih.

Hasil Survey Kepuasan
Pusbangprof Peksos dan Pensos

Borang Pedoman dan Instrumen
Akreditasi

Pusbangprof Peksos & Pensos

SUMBER DATA
DAN REGULASI
TERKAIT

Jumlah Tenaga Penyuluh Sosial
masyarakat di desa/kelurahan
yang terlatih

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya kualitas penyuluhan sosial

Kegiatan Penyuluhan Sosial (Mendukung SP 7)

• Pedoman dan Instrumen sertifikasi adalah indikator untuk mengukur ketersediaan Pedoman
dan Instrumen sertifikasi sertifikasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial.
• Formulasi
• Pedoman dan Instrumen Sertifikasi yang tersedia/klasifikasi SDM Kesejahteraan Sosial

DEFINISI

Jumlah Pedoman dan Instrumen
sertifikasi

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR
KEY SUCCESS CRITERIA

IKP = IK
IH
Keterangan:
IKP = Indeks Kepuasan Peserta
IK = Indeks Kepuasan
IH = Indeks Harapan

Jumlah Bimbingan dan Penyuluhan Sosial yang
dilakukan

Jumlah Pensosmas yang telah mengikuti Latsar

IKP = IK
IH
Keterangan:
IKP = Indeks Kepuasan Peserta
IK = Indeks Kepuasan
IH = Indeks Harapan

Pedoman dan Instrumen Akreditasi yang
tersedia/klasifikasi SDM Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyuluhan sosial

Semakin banyaknya Bimbingan dan Penyuluhan Sosial di Desa
sehingga terbentuk Desa Berketahanan Sosial

Meningkatnya Jumlah Tenaga Penyuluh Sosial Masyarakat di desa/
kelurahan yang terlatih

Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan sertifikasi
dan akreditasi bernilai “Baik”.

Tersedianya Pedoman dan Instrumen Akreditasi per klasifikasi SDM
Kesos

Jumlah Pedoman dan Instrumen Sertifikasi yang Tersedianya Pedoman dan Instrumen Sertifikasi per klasifikasi SDM
tersedia/klasifikasi SDM Kesejahteraan Sosial Kesos

PENGHITUNGAN

Persentase (%) K/L/D yang
memanfaatkan DTKS dalam
Penyelenggaraan Program
Penanggulangan Kemiskinan

Data Puskesos, Rumah
Singgah, dan Lembaga Lainnya
yang dibentuk oleh Dinas
• Penggunaan DTKS dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Sosial Kab/Kota Permensos
menteri sosial yang dilakukan dengan mekanisme: (a) Menteri sosial menugaskan kepada
No. 05 tahun 2019 tentang
satker pengelola data untuk menyiapkan data sesuai dengan permohonan, (b) Data yang
telah disiapkan oleh kepala satker pengelola data dituangkan dalam bentuk berita acara serah Pengelolaan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial Data
terima, (c) Kepala satker pengelola data menyampaikan berita acara serah terima kepada
jumlah Kementerian/Lembaga
pemohon untuk ditandatangani sekaligus menyerahkan data kepada pemohon berupa
dokumen elektronik/digital, (d) Kepala satker pengelola data melakukan pemantauan terhadap Pemerintah dan Pemerintah
Daerah di Indonesia dari
penggunaan DTKS.
Kemendagri .

• DTKS meliputi: pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), penerima bantuan dan
pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial

• Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) menjadi dasar acuan dalam melaksanakan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial

1. Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang mutakhir
dan mudah diakses

Meningkatnya jumlah penerima program yang tepat sasaran

4. Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan data terpadu
Kessos dalam penyelenggaraan program penanggulangan
kemiskinan dan Kessos.
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3. Pemerintah Daerah yang memanfaatkan data terpadu Kessos
dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan
dan Kessos

T = Jumlah Kementerian/Lembaga Pemerintah 2. Tersedianya sistem informasi kesejahteraan sosial yang handal
dan mudah diakses
dan Pemerintah Daerah di Indonesia

(K/L/D yang memanfaatkan data terpadu
Kessos / T x 100%)

Jumlah individu yang tepat sasaran dibagi
dengan jumlah penerima program dikalikan
100 %

Jumlah individu yang padan pada data adminduk Meningkatnya persentase DTKS yang padan dengan data
adminduk
dibagi dengan jumlah individu DTKS dikalikan
100

Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial

Hasil survey

Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) menjadi dasar acuan dalam melaksanakan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Persentase individu si DTKS
yang teridentifikasi dengan data
Adminduk

Meningkatnya jumlah Kab/kota yang melakukan updating DTKS
serta meningkatnya DTKS yang mutakhir

Jumlah kab/kota yang aktif dalam melakukan
perbaikan DTKS dibagi dengan jumlah seluruh
kab/kota di Indonesia dikalikan 100%

Tingkat keaktifan Kab/kota
dalam perbaikan DTKS melalui
SIKS NG

Meningkatnya pelayanan Pusdatin atas layanan DTKS

KEY SUCCESS CRITERIA

Membandingkan harapan (tingkat kepentingan)
dan kinerja (tingkat kepuasan) pelayanan
terhadap 23 atribut pelayanan

PENGHITUNGAN

Hasil survey dengan 23 atribut
pelayanan

Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai sumber dalam menentukan sasaran
penerima program

Persentase keaktifan kabupaten/kota dalam verifikasi dan validasi DTKS ditentukan oleh
jumlah kabupaten/kota yang rata-rata dalam setahun melakukan perbaikan data dan usulan
baru DTKS minimal sebesar 50% dari data yang sudah ada, dibagi dengan seluruh kabupaten/
kota yang ada di Indonesia.

Persentase Daerah yang aktif
melakukan pemutakhiran DTKS

Persentase ketepatan sasaran
penerima program

Indeks Kepuasan Konsumen digunakan untuk mendapatkan gambaran tingkat Kepuasan
penerima layanan data terhadap pelayanan yang diberikan Pusdatin Kesos

Indeks Kepuasan Layanan DTKS

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
SUMBER DATA
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
DEFINISI
DAN REGULASI
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
TERKAIT
INDIKATOR
Kegiatan Pengelolaan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (Mendukung SP 8)
Sasaran Kegiatan
Meningkatnya kualitas dan layanan data terpadu kesejahteraan sosial yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

