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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

3.1 SEJARAH DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA 

Dinas sosial awalnya bernama Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi yang terletak di Jalan Ki Penjawi nomor 12 Salatiga. Dinas Sosial, 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi merupakan penyelenggara daerah yang bekerja 

dibidang kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis 

bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan. Pada tahun 2017 ada pembagian urusan wajib yang menyangkut 

pelayanan dasar maka Dinas Sosial berdiri sendiri dengan dasar pembentukan 

Dinas Sosial yaitu : 

- UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

- PP Republik Indonesia No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

- Perda No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

- Peraturan Walikota No 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial 2016. 

Dinas Sosial sekarang terletak di Jalan Merak No. 3 Salatiga menjadikan 

tempat strategis yang dekat dengan jalan raya. Adapun Visi Misi yang dimiliki 

Dinas Sosial sebagai berikut : 

 Visi 

“PRODUKTIF, DINAMIS DAN PRIMA DALAM PELAYANAN” 

Penjelasan Makna Visi :
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- Kata PRODUKTIF adalah melaksanakan pekerjaan/kegiatan yang 

sesungguhnya dan aktif untuk segera menyelesaikannya. 

- Kata DINAMIS adalah hasarta atau kemauan seseorang yang selalu terus 

ingin maju. 

- Kata PRIMA DALAM PELAYANAN adalah suatu pelayanan kepada 

pihak lain (masyarakat dan lain-lain) yang memuaskan dengan hasil yang 

terbaik. 

 Misi 

- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

- Meningkatkan pelayanan dan rehabilitas kesejahteraan sosial. 

- Mewujudkan pengembangan sistem perlindungan sosial dan kebijakan 

kesejahteraan rakyat. 

- Meningkatkan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial. 

 

3.2 BIDANG DI DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA 

Kantor Dinas Sosial bekerja untuk merumuskan kebijakkan teknis 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis di bidang sosial, berdasarkan 

asas otonomi dan tugas pembantu. Dinas Sosial bekerja memberikan pelayanan 

kepada masyarakat yaitu dalam rehabilitas kesejahteraan sosial, pengembangan 

sistem perlindungan sosial dan kebijakan kesejahteraan rakyat dan penyuluhan 

kesejahteraan sosial. 

3.3 FASILITAS KANTOR 

Dalam rangka untuk menunjang kesejahteraan dan kelangsungan hidup 

pegawai Dinas Sosial Kota Salatiga menyediakan beberapa fasilitas 
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penunjang antara lain: 

1. Gaji Pegawai dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 

Kota Salatiga  

2. Untuk menunjang kesejahteraan pegawai, seluruh pegawai Dinas Sosial Kota 

Salatiga diikutkan kedalam BPJS. 

3. Alat tulis kantor dan peralatan lainnya yang dapat menunjang pekerjaan di 

Dinas Sosial Kota Salatiga. 

 

3.4 STRUKTUR ORGANISASI 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Salatig
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3.4.1 JOB DESCRIPTION 

A. Kepala Dinas 

Kepala Dinas Sosial, mempunyai tugas membantu Walikota 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan bidang sosial; 

b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Kepala Dinas dalam menyelenggarakan fungsi dan mempunyai uraian 

tugas: 

a. merumuskan kebijakan bidang sosial melalui kajian Sekretariat dan 

Bidang sebagai bahan penetapan kebijakan Daerah; 

b. merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan melalui usulan 

Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Dinas melalui usulan 

Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

d. merumuskan dan menetapkan indikator kinerja utama, standar 

pelayanan minimal, standar pelayanan, dan standar operasional 
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e. prosedur melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

f. merumuskan program Dinas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

g. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja Dinas secara 

berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

h. merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis program melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

i. mengoordinasikan pelaksanaan program berpedoman pada dokumen 

perencanaan agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan 

tugas; 

j. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang  sosial melalui 

koordinasi lintas sektor agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas 

pelaksanaan tugas; 

k. melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang 

milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka 

pengelolaan keuangan Daerah dan barang milik Daerah;  

l. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik bidang sosial 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas 

pelayanan publik; 
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m. memberikan rekomendasi perizinan bidang sosial melalui kajian 

sebagai dasar penerbitan izin; 

n. menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas 

Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan publik; 

o. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan program secara berkala 

untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai rencana dan 

sasaran yang telah ditetapkan; 

p. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program secara berkala 

untuk perbaikan kinerja yang akan datang;  

q. melaksanakan administrasi Dinas melalui koreksi secara berjenjang 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

r. melaporkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan 

keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Dinas sesuai ketentuan yang 

berlaku agar terwujud tertib pelaporan; 

s. melaporkan pelaksanaan program Dinas sesuai dokumen 

perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

t. mendelegasikan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
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B. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan 

perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Dinas 

serta administrasi kesekretariatan, keuangan, dan kepegawaian Dinas. 

Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan program dan kegiatan Sekretariat 

b. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan Bidang; 

c. penyelenggaraan program dan kegiatan Sekretariat 

d. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang; 

e. penyelenggaraan administrasi Dinas; 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan 

kegiatan Sekretariat;  

g. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

program dan kegiatan Bidang;  

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasanterkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Sekretaris dalam menyelenggarakan fungsi dan mempunyai uraian tugas:
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a. merumuskan dokumen perencanaan Sekretariat sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas; 

b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Bidang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen 

perencanaan Dinas; 

c. mengoordinasikan penyusunan kebijakan bidang sosial melalui 

usulan Bidang sebagai bahan perumusan; 

d. menyusun kebijakan teknis Sekretariat melalui usulan Subbagian 

sebagai bahan perumusan;  

e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis Bidang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan; 

f. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, 

standar pelayanan dan standar operasional prosedur Sekretariat 

melalui usulan Subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

g. mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama, standar 

pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

h. merumuskan program dan kegiatan Sekretariat melalui usulan 

Subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

i. mengoordinasikan perumusan program dan kegiatan Bidang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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j. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Dinas secara 

berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

k. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan 

kegiatan Sekretariat melalui usulan Subbagian sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

l. mengoordinasikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 

program dan kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

m. menyelenggarakan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat 

berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai  

rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;  

n. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang 

berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai 

rencana dan sasaran yang telah ditetapkan; 

o. menyelenggarakan verifikasi, penatausahaan keuangan dan barang 

milik Daerah secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian melalui 

koreksi berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib 

prosedur dan tertib administrasi; 

q. menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik;
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r. menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan perencanaan dan pelaporan; 

s. menyelenggarakan pelayanan publik Sekretariat berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah 

ditetapkan; 

t. mengoordinasikan rekomendasi perizinan bidang sosialsesuai standar 

pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin;  

u. mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama Daerah sesuai 

dengan lingkup tugas Dinas melalui usulan Bidang untuk 

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; 

v. menyelenggarakane-government sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk mewujudkan kinerja yang lebih efektif dan efisien; 

w. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kegiatan sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan perencanaan; 

x. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan 

Sekretariat berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan 

beserta upaya pemecahan masalah; 

y. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang 

berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, sesuai 

dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya 

pemecahan masalah;
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z. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 

Sekretariat secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang; 

aa. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang 

secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang; 

bb. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan 

keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Sekretariat sesuai ketentuan yang 

berlaku agar terwujud tertib pelaporan; 

cc. mengoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, 

laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan 

Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Bidang 

sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan; 

dd. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat sesuai 

dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

ee. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  

ff. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasanterkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

C. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
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Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas 

melaksanakan dukungan perencanaan, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan tugas dan fungsi Dinas serta administrasi keuangan Dinas. 

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas 

dan mempunyai uraian tugas: 

a. menyusun dokumen perencanaan Subbagian sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Sekretariat; 

b. memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan Subbagian dan 

Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan 

dokumen perencanaan Dinas;  

c. memfasilitasi penyusunan kebijakan bidang sosial melalui usulan 

Seksi sebagai bahan perumusan; 

d. menyusun rancangan kebijakan teknis Sekretariat sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan perumusan;  

e. memfasilitasi penyusunan rancangan kebijakan teknis Bidangsesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan; 

f. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, 

standar pelayanan, dan standar operasional prosedur Subbagian 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

g. memfasilitasi penyusunan indikator kinerja utama, standar pelayanan 

minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur 

Subbagian dan Seksi  sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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h. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbagian secara 

berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

i. menyusun rencana  kegiatan operasional Subbagian sesuai petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis Sekretariat sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan;  

j. memfasilitasi penyusunan rencana  kegiatan operasional Subbagian 

dan Seksi   sesuai program Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

k. melaksanakan kegiatan Subbagian berpedoman pada rencana  

kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan; 

l. melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik;  

m. melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan perencanaan dan pelaporan; 

n. mengendalikan pelayanan publik Subbagian berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah 

ditetapkan; 

o. memfasilitasi rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas 

Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan publik; 

p. melaksanakan penerapan e-government sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk mewujudkan kinerja yang lebih efektif dan efisien; 
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q. melaksanakan penelitian dan pengembangan kegiatan sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan perencanaan; 

r. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan Subbagian dan Seksi   

berpedoman pada rencana  kegiatan operasional sesuai sasaran yang 

telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah; 

s. melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian secara berkala untuk 

perbaikan kinerja yang akan datang; 

t. melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian dan Seksi  secara berkala 

untuk perbaikan kinerja yang akan datang; 

u. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan 

keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Subbagian sesuai ketentuan yang 

berlaku agar terwujud tertib pelaporan; 

v. memfasilitasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, 

laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan 

Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan 

Subbagian dan Seksi   sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud 

tertib pelaporan; 

w. melaksanakan tugas selaku pejabat penatausahaan keuangan dan 

pejabat penatausahaan barang milik Daerah sesuai ketentuan yang 
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berlaku dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah dan barang 

milik Daerah; 

x. melaksanakan pengelolaan pendapatan dan belanja berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sesuai  rencana dan sasaran yang telah 

ditetapkan; 

y. menyelia pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan barang 

milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tertib 

administrasi;  

z. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian sesuai dokumen 

perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

aa. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  

bb. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan  terhadap sasaran 

kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku, 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugasnya. 

D. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan dukungan administrasi kesekretariatan dan kepegawaian 

Dinas.
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Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas 

dan mempunyai uraian tugas: 

a. menyusun dokumen perencanaan Subbagian sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Sekretariat; 

b. menyusun rancangan kebijakan teknis Sekretariat sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan perumusan;  

c. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, 

standar pelayanan dan standar operasional prosedur Subbagian sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

d. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbagian secara 

berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

e. menyusun rencana  kegiatan operasional Subbagian sesuai petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis Sekretariat sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

f. melaksanakan kegiatan Subbagian berpedoman pada rencana  

kegiatan operasional sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; 

g. melaksanakan tata usaha dan tata laksana sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk mewujudkan tertib administrasi; 

h. melaksanakan urusan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku 

agar kebutuhan sarana prasarana terpenuhi; 
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i. melaksanakan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk mewujudkan tertib administrasi;  

j. mengendalikan pelayanan publik Subbagian berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah 

ditetapkan; 

k. melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian secara berkala untuk 

perbaikan kinerja yang akan datang; 

l. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan 

keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Subbagian sesuai ketentuan yang 

berlaku agar terwujud tertib pelaporan; 

m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian sesuai dokumen 

perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

n. membagi dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

o. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran 

kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugasnya.
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E. Bidang Pemberdayaan Sosial 

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub 

urusan pemberdayaan sosial dan Taman Makam Pahlawan. 

Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas dan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan program dan kegiatan Bidang; 

b. penyusunan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas 

Bidang; 

c. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang; 

d. pelaksanaan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas 

Bidang; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan 

kegiatan Bidang; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam menyelenggarakan fungsi 

dan mempunyai uraian tugas: 

a. merumuskan dokumen perencanaan Bidang sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas; 

b. menyusun kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas 

Bidang melalui usulan Seksi  sebagai bahan perumusan;
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c. menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Seksi   sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

d. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, 

standar pelayanan, dan standar operasional prosedur Bidang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

e. merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Seksi   

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

f. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

g. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan 

kegiatan Bidang melalui usulan Seksi  sebagai pedoman penyusunan 

rencana  kegiatan operasional; 

h. menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran 

yang telah ditetapkan; 

i. menyelenggarakan rekomendasi perizinan bidang sosial sesuai 

dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada standar pelayanan 

yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin; 

j. menyelenggarakan rekomendasi izin pengumpulan sumbangan 

dalam Daerah berpedoman pada standar pelayanan yang telah 

ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin; 

k. menyelenggarakan pengembangan potensi sumber kesejahteraan 

sosial Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
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l. menyelenggarakan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan 

keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

m. menyelenggarakan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional di 

Daerah sesuai ketentuan yang berlaku; 

n. menyelenggarakan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan 

kesetiakawanan sosial sesuai ketentuan yang berlaku; 

o. menyelenggarakan pelayanan publik Bidang berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sesuai  standar pelayanan minimal yang telah 

ditetapkan;  

p. menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas 

Bidang melalui usulan Seksi untuk meningkatkan akses dan kualitas 

pelayanan publik; 

q. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang 

berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai 

rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan 

masalah; 

r. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala 

untuk perbaikan kinerja yang akan datang; 

s. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan 

keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 
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pengendalian operasional kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang 

berlaku agar terwujud tertib pelaporan; 

t. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang sesuai 

dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

u. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  

v. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang 

terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

bidang sosial sub urusan pemberdayaan sosial. 

Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga dalam 

melaksanakan tugas dan mempunyai uraian tugas: 

a. menyusun dokumen perencanaan Seksi  sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;  

b. menyusun rancangan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup 

tugas Seksi sebagai bahan perumusan;
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c. menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

d. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, 

standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksi  sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

e. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbidang secara 

berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

f. menyusun rencana  kegiatan operasional Seksi  sesuai petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

g. melaksanakan kegiatan Seksi  berpedoman pada rencana  kegiatan 

operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan; 

h. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan perizinan 

bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin; 

i. menyelenggarakan pengembangan potensi sumber kesejahteraan 

sosial Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka 

pemberdayaan potensi; 

j. mengendalikan pelayanan publik Seksi  berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah 

ditetapkan;
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k. menyusun rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas 

Seksi  berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan publik; 

l. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi  secara berkala untuk 

perbaikan kinerja yang akan datang; 

m. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan 

keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Seksi  sesuai ketentuan yang 

berlaku agar terwujud tertib pelaporan; 

n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi  sesuai dokumen 

perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

o. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran 

kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugasnya. 

Seksi  Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

bidang sosial sub urusan Taman Makam Pahlawan.
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Kepala Seksi  Kepahlawanan dan Restorasi Sosial dalam melaksanakan 

tugas dan mempunyai uraian tugas: 

a. menyusun dokumen perencanaan Seksi  sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;  

b. menyusun rancangan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup 

tugas Seksi sebagai bahan perumusan; 

c. menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

d. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, 

standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksi  sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

e. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbidangsecara 

berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

f. menyusun rencana  kegiatan operasional Seksi  sesuai petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

g. melaksanakan kegiatan Seksi  berpedoman pada rencana  kegiatan 

operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan; 

h. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan perizinan 

bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin;
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i. melaksanakan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional di 

Daerah sesuai ketentuan yang berlaku; 

j. melaksanakan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan 

kesetiakawanan sosial sesuai ketentuan yang berlaku; 

k. mengendalikan pelayanan publik Seksi  berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah 

ditetapkan; 

l. menyusun rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas 

Seksi  berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan publik; 

m. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi  secara berkala untuk 

perbaikan kinerja yang akan datang; 

n. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan 

keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Seksi  sesuai ketentuan yang 

berlaku agar terwujud tertib pelaporan; 

o. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi  sesuai dokumen 

perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

p. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
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q. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran 

kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugasnya. 

 

Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

bidang sosial sub urusan pemberdayaan sosial 

Kepala Seksi  Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dalam 

melaksanakan tugas dan mempunyai uraian tugas: 

a. menyusun dokumen perencanaan Seksi  sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;  

b. menyusun rancangan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup 

tugas Seksi sebagai bahan perumusan; 

c. menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

d. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, 

standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksi  sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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e. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbidangsecara 

berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

f. menyusun rencana  kegiatan operasional Seksi  sesuai petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

g. melaksanakan kegiatan Seksi  berpedoman pada rencana  kegiatan 

operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan; 

h. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan perizinan 

bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin; 

i. melaksanakan rekomendasi izin pengumpulan sumbangan dalam 

Daerah berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan 

sebagai bahan penerbitan izin; 

j. mengendalikan pelayanan publik Seksi  berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah 

ditetapkan; 

k. menyusun rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas 

Seksi  berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan publik; 

l. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi  secara berkala untuk 

perbaikan kinerja yang akan datang;
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m. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan 

keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Seksi  sesuai ketentuan yang 

berlaku agar terwujud tertib pelaporan; 

n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi  sesuai dokumen 

perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

o. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran 

kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugasnya. 

F. Bidang Rehabilitas Sosial 

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub 

urusan rehabilitasi sosial dan penanganan warga negara migran korban 

tindak kekerasan. 

Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas dan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan program dan kegiatan Bidang;



43 

 
 

b. penyusunan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas 

Bidang; 

c. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang; 

d. pelaksanaan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas 

Bidang; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan 

kegiatan Bidang; dan 

f. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam menyelenggarakan fungsi dan 

mempunyai uraian tugas: 

a. merumuskan dokumen perencanaan Bidang sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas; 

b. menyusun kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas 

Bidang melalui usulan Seksi  sebagai bahan perumusan; 

c. menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Seksi  sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

d. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, 

standar pelayanan, dan standar operasional prosedur Bidang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

e. merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Seksi  

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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f. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

g. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan 

kegiatan Bidang melalui usulan Seksi  sebagai pedoman penyusunan 

rencana  kegiatan operasional; 

h. menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran 

yang telah ditetapkan; 

i. menyelenggarakan rekomendasi perizinan bidang sosial sesuai 

dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada standar pelayanan 

yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin; 

j. menyelenggarakan pemulangan warga negara migran korban tindak 

kekerasan dari titik debarkasi di Daerah  untuk dipulangkan ke 

Desa/kelurahan asal sesuai ketentuan yang berlaku; 

k. menyelenggarakan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas 

korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human 

Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome 

yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak 

yang berhadapan dengan hukum sesuai ketentuan yang berlaku; 

l. menyelenggarakan pelayanan publik Bidang berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sesuai  standar pelayanan minimal yang telah 

ditetapkan; 
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m. menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas 

Bidang melalui usulan Seksi untuk meningkatkan akses dan kualitas 

pelayanan publik; 

n. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang 

berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai 

rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan 

masalah; 

o. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala 

untuk perbaikan kinerja yang akan datang; 

p. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan 

keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang 

berlaku agar terwujud tertib pelaporan; 

q. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang sesuai 

dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

r. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya
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Seksi  Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

bidang sosial sub urusan rehabilitasi sosial.  

Kepala Seksi  Rehabilitasi Penyandang Cacat dalam melaksanakan tugas 

dan mempunyai uraian tugas: 

a. menyusun dokumen perencanaan Seksi  sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;  

b. menyusun rancangan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup 

tugas Seksi sebagai bahan perumusan; 

c. menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

d. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, 

standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksi  sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

e. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbidangsecara 

berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

f. menyusun rencana  kegiatan operasional Seksi  sesuai petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

g. melaksanakan kegiatan Seksi  berpedoman pada rencana  kegiatan 

operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
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h. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan perizinan 

bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin; 

i. melaksanakan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban 

penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human 

Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome 

yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak 

yang berhadapan dengan hukum sesuai lingkup tugas Seksi dan 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku; 

j. mengendalikan pelayanan publik Seksi  berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah 

ditetapkan; 

k. menyusun rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas 

Seksi  berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan publik; 

l. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi  secara berkala untuk 

perbaikan kinerja yang akan datang; 

m. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan 

keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Seksi  sesuai ketentuan yang 

berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
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n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi  sesuai dokumen 

perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

o. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran 

kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugasnya. 

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang 

mempunyai tugas  melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan rehabilitasi sosial.  

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan 

Orang dalam melaksanakan tugas dan mempunyai uraian tugas: 

a. menyusun dokumen perencanaan Seksi  sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;  

b. menyusun rancangan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup 

tugas Seksi sebagai bahan perumusan; 

c. menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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d. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, 

standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksi  sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

e. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbidangsecara 

berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

f. menyusun rencana  kegiatan operasional Seksi  sesuai petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

g. melaksanakan kegiatan Seksi  berpedoman pada rencana  kegiatan 

operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan; 

h. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan perizinan 

bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin; 

i. melaksanakan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban 

penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human 

Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome 

yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak 

yang berhadapan dengan hukum sesuai lingkup tugas Seksi dan 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku; 

j. melaksanakan pemulangan warga negara migran korban tindak 

kekerasan dari titik debarkasi di Daerah  untuk dipulangkan ke 

Desa/kelurahan asal sesuai ketentuan yang berlaku;



50 

 
 

k. mengendalikan pelayanan publik Seksi  berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah 

ditetapkan; 

l. menyusun rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas 

Seksi  berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan publik; 

m. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi  secara berkala untuk 

perbaikan kinerja yang akan datang; 

n. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan 

keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Seksi  sesuai ketentuan yang 

berlaku agar terwujud tertib pelaporan; 

o. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi  sesuai dokumen 

perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

p. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

bidang sosial sub urusan rehabilitasi sosial.  

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dalam melaksanakan 

tugas dan mempunyai uraian tugas:
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a. menyusun dokumen perencanaan Seksi  sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;  

b. menyusun rancangan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup 

tugas Seksi sebagai bahan perumusan; 

c. menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

d. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, 

standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksi  sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

e. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbidangsecara 

berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

f. menyusun rencana  kegiatan operasional Seksi  sesuai petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

g. melaksanakan kegiatan Seksi  berpedoman pada rencana  kegiatan 

operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan; 

h. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan perizinan 

bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin; 

i. melaksanakan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban 

penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human 

Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome
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 yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak 

yang berhadapan dengan hukum sesuai lingkup tugas Seksi dan 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku; 

j. mengendalikan pelayanan publik Seksi  berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah 

ditetapkan; 

k. menyusun rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas 

Seksi  berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan publik; 

l. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi  secara berkala untuk 

perbaikan kinerja yang akan datang; 

m. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan 

keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Seksi  sesuai ketentuan yang 

berlaku agar terwujud tertib pelaporan; 

n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi  sesuai dokumen 

perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

o. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
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p. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran 

kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugasnya. 

G. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 

Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir 

Miskin mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan penanganan warga 

negara migran korban tindak kekerasan, perlindungan dan jaminan sosial, 

dan penanganan bencana.  

Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam 

melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan program dan kegiatan Bidang; 

b. penyusunan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas 

Bidang; 

c. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang; 

d. pelaksanaan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas 

Bidang; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan 

kegiatan Bidang; dan 

f. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya.
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g. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir 

Miskin dalam menyelenggarakan fungsi dan mempunyai uraian 

tugas: 

a. merumuskan dokumen perencanaan Bidang sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas; 

b. menyusun kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas 

Bidang melalui usulan Seksi  sebagai bahan perumusan; 

c. menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Seksi  sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

d. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, 

standar pelayanan, dan standar operasional prosedur Bidang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

e. merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Seksi  

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

f. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

g. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan 

kegiatan Bidang melalui usulan Seksi  sebagai pedoman penyusunan 

rencana  kegiatan operasional; 

h. menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran 

yang telah ditetapkan;
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i. menyelenggarakan rekomendasi perizinan bidang sosial sesuai 

dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada standar pelayanan 

yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin; 

j. menyelenggarakan pemeliharaan anak-anak terlantar sesuai 

ketentuan petunjuk pelaksanaan agar sesuai rencana dan tepat 

sasaran; 

k. menyelenggarakan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin 

cakupan Daerah sesuai ketentuan sehingga data selalu tersedia dan 

valid; 

l. menyelenggarakan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan 

trauma bagi korban bencana sesuai ketentuan yang berlaku; 

m. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terhadap 

kesiapsiagaan bencana Daerah sesuai ketentuan yang berlaku; 

n. menyelenggarakan pelayanan publik Bidang berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sesuai  standar pelayanan minimal yang telah 

ditetapkan;  

o. menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas 

Bidang melalui usulan Seksi untuk meningkatkan akses dan kualitas 

pelayanan publik; 

p. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang 

berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai 

rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan 

masalah;
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q. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala 

untuk perbaikan kinerja yang akan datang; 

r. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan 

keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang 

berlaku agar terwujud tertib pelaporan; 

s. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang sesuai 

dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

t. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  

u. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang 

terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Seksi  Perlindungan Sosial Penanganan Korban Bencana mempunyai 

tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah bidang sosial sub urusan penanganan bencana. 

Kepala Seksi  Perlindungan Sosial Penanganan Korban Bencana dalam 

melaksanakan tugas dan mempunyai uraian tugas:
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a. menyusun dokumen perencanaan Seksi  sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;  

b. menyusun rancangan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup 

tugas Seksi sebagai bahan perumusan; 

c. menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

d. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, 

standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksi  sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

e. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbidangsecara 

berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

f. menyusun rencana  kegiatan operasional Seksi  sesuai petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

g. melaksanakan kegiatan Seksi  berpedoman pada rencana  kegiatan 

operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan; 

h. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan perizinan 

bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin; 

i. melaksanakan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma 

bagi korban bencana sesuai ketentuan yang berlaku;
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j. melaksanakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan 

bencana Daerah sesuai ketentuan yang berlaku; 

k. mengendalikan pelayanan publik Seksi  berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah 

ditetapkan; 

l. menyusun rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas 

Seksi  berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan publik; 

m. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi  secara berkala untuk 

perbaikan kinerja yang akan datang; 

n. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan 

keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Seksi  sesuai ketentuan yang 

berlaku agar terwujud tertib pelaporan; 

o. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi  sesuai dokumen 

perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

p. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Pengelolaan Data Fakir 

Miskin mempunyai tugas  melaksanakan urusan pemerintahan yang 
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menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan perlindungan dan 

jaminan sosial. 

Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Pengelolaan Data 

Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas pokok dan mempunyai uraian 

tugas: 

a. menyusun dokumen perencanaan Seksi  sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;  

b. menyusun rancangan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup 

tugas Seksi sebagai bahan perumusan; 

c. menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

d. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, 

standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksi  sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

e. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbidangsecara 

berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

f. menyusun rencana  kegiatan operasional Seksi  sesuai petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

g. melaksanakan kegiatan Seksi  berpedoman pada rencana  kegiatan 

operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
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h. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan perizinan 

bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin; 

i. melaksanakan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan 

Daerah sesuai ketentuan sehingga data selalu tersedia dan valid; 

j. mengendalikan pelayanan publik Seksi  berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah 

ditetapkan; 

k. menyusun rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas 

Seksi  berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan publik; 

l. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi  secara berkala untuk 

perbaikan kinerja yang akan datang; 

m. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan 

keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Seksi  sesuai ketentuan yang 

berlaku agar terwujud tertib pelaporan; 

n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi  sesuai dokumen 

perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

o. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
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p. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran 

kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugasnya. 

 

Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan 

perlindungan dan jaminan sosial. 

Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga dalam melaksanakan tugas dan 

mempunyai uraian tugas: 

a. menyusun dokumen perencanaan Seksi  sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;  

b. menyusun rancangan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup 

tugas Seksi sebagai bahan perumusan; 

c. menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

d. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, 

standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksi  sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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e. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbidangsecara 

berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

f. menyusun rencana  kegiatan operasional Seksi  sesuai petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

g. melaksanakan kegiatan Seksi  berpedoman pada rencana  kegiatan 

operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan; 

h. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan perizinan 

bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin; 

i. melaksanakan pemeliharaan anak-anak terlantar sesuai ketentuan 

petunjuk pelaksanaan agar sesuai rencana dan tepat sasaran; 

j. mengendalikan pelayanan publik Seksi  berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah 

ditetapkan; 

k. menyusun rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas 

Seksi  berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan publik; 

l. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi  secara berkala untuk 

perbaikan kinerja yang akan datang; 

m. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan 

keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan 
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Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Seksi  sesuai ketentuan yang 

berlaku agar terwujud tertib pelaporan; 

n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi  sesuai dokumen 

perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

o. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran 

kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugasnya. 

 


