
MENTERI SOSIAL REPYBUK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR: 80 I HUI( I 2010 

TENTANG
 

P,ANDUAN PERENCANAAN PEMIBIAYAAN PENCAPAIAN
 
STANDAR ,PELAYANAN MINIMAL (SPM)
 

BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 

M'ENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
 

Menimbang a.	 bahwa untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, perlu adanya 
persamaan visi, persepsi, dan pemahaman tentang Perencanaan 
Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial 
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Panduan 
Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437) sebagaimana tel~h beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

2.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437); 

3.	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tamoahan Lembaran Negara Nomor 
4027); 



5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4090); 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165); 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584); 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

10.	 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi 
dan Tugas Pembantuan; 

11.	 Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan 
Kabinet Indonesia Bersatu II; 

12.	 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian Negara; 

13.	 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas 
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 

14.	 Peraturan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Departemen Sosial; 

15.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 6 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan 
Minimal; 

16.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan 
Minimal; 
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17.	 Peraturan Menteri Sosi,JI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerail Provinsi dan Daerah 
Kabupaten/Kota; 

18.	 Peraturan Menteri Sosi, I Nomor 111/HUI</2009 tentang Indlkator 
Kinerja Pembangunan Ke3ejahteraan Sosial; 

MEMUTUS<AN : 

Menetapkan	 KEPUTUSAN MENTERI S05IAL TENTANG PANDUAN PERENCANAAN 
PEMBIAYAAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) 
BIDANG SOSIAL DAERAH PRCVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. 

PERTAMA	 Panduan Perencanaan Pernbicyaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 
(SPM) Bidang Sosial Daerc il Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA	 Panduan sebagaimana dimak3ud dalam Diktum PERTAMA sebagai acuan 
bagi Pemerintail Provinsi dan Pemerlntah Kabupaten/Kota dalam 
menyusun perencanaan pellbi yaan pencapaian Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) Bidang Sosial )aerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota 
dengan memperhatlkan poten3i dan kemampuan daerah. 

KETIGA	 Keputusan ini mulai beriaku Dada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
apabila di kemUdian hari terjapat kekeliruan dalam penetapannya akan 
diperbaiki sebagaimana mestillya. 

~;f=a5l~:mkan di Jakarta 
~~'Ilt ggal 22 September 2010 

~,.~~~:~~IALRE UBLIK IN NES A, 

A 

Salinan, Keputusan ini disampaikan kepada Ytil: 
1.	 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 
2.	 Para Gubernur Provinsi di seluruil Indonesia. 
3.	 Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementer an Sosial Republik Indonesia. 
4.	 Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kemente -ian Sosial Republik Indonesia. 
5.	 Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. 
6.	 Kepala Dinas/Instansi Sosial di seluruh IndonE sia. 
7.	 Kepala Bidang Bantuan Hukum dan Dokurrentasi pada Pusat Penyusunan Perundang

undangan dan Bantuan Hukum. 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL R,EPUBtIK INDONESIA 

NOMOR 80 / BUR / 2010 

TANGGAL 22 SEPTEMBER 2010 

TENTANG PAN DUAN PERENCANAAN 
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANIAN 
(SPM) BIDANG SOSIAL DAERAH 
DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

PEMBIAYAAN 
'MINIMAL 

PROVINSI 

BAB I 

PEN,DAH UILUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan untuk 
mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan di daerah, diperlukan 
adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capaian kinerja Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap bidang atau urusan wajib yang menjadi tugas 
pokoknya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan 
SPM, Pemerintah wajib menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan 
pelayanan dasar, yaitu bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 79 Tahun 2007 mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) berdasarkan analisa kemampuan dan potensi daerah. 

Dalam dinamika otonomi daerah, kebutuhan SPM menjadi begitu penting ketika pemerintah 
melalui kementerianjlembaga yang mempunyai urusan wajib di daerah melimpahkan 
sebagian urusan wajib tersebut kepada daerah melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan. Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyatakan bahwa Pedoman dan standar untuk 
penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kementerian/lembaga kepada daerah 

perlu disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya manusia di daerah. 
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerlntah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa menteri/kepala lembaga 
pemerintah non departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk 
pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. 
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Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Kementerian Sosial telah menetapkan 
Peraturan Menteri Sosial Nomor 129jHUKj2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah KabupatenjKota. Pelaksanaan dari Peraturan 
Menteri Sosial Nomor 129jHUKj2008 tersebut, maka ditetapkan Keputusan Menteri Sosial 
yang merupakan panduan perencanaan pembiayaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
bidang sosial daerah provinsi dan daerah kabupatenjkota. Adapun pelaksanaan lebih lanjut 
mengenai urusan wajib bidang sosial, perlu ditetapkan Peraturan atau Keputusan Menteri 
Sosial yang mengatur mengenai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang 
Sosial. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), norma adalah aturan, ukuran, atau kaidah 
yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Menurut 
Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, standar adalah spesifikasi teknis atau 
sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan pelayanan. Prosedur 
adalah tata cara, mekanisme, kerja sama instansi terkaitjdaerah. Menurut KBBI, kriteria 
adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. 

PeraturanjKeputusan Menteri Sosial tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 
Bidang Sosial nantinya akan dijadikan pedoman/acuan bagi pelaku penyelenggara urusan 
pemerintahan wajib bidang sosial dalam menetapkan peraturan tentang tata cara, 
persyaratan, penilaian, kewajiban, dan sanksi bagi pelaksanaan pelayanan dasar bidang 
sos/al. 

Menindaklanjuti hal tersebut di atas serta untuk mencapai capaian kinerja bidang sosial di 
daerah, Kementerian Sosial telah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 
129jHUKj2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan 
Daerah KabupatenjKota. SPM Bidang Sosial tersebut mencakup 4 (empat) pelayanan dasar, 

yaitu: 

1.	 PeJaksanaan ProgramjKegiatan Bidang Sosial; 
2.	 Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial; 
3.	 Penanggulangan Karban Bencana; dan 
4.	 Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial. 

Dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar tersebut untuk indikator SPM daerah provinsi memiliki 
7 (tujuh) sub kegiatan dan untuk indikator SPM daerah kabupaten/kota juga memiliki 7 
(tujuh) sub kegiatan, Adapun masing-masing sub kegiatan tersebut memiliki 7 (tujuh) 
indikator dan nilai yang ingin dicapai dalam kurun waktu tujuh tahun ke depan (2008
2015), sebagai berikut: 

a.	 SPM daerah provinsi, terdiri atas: 
1) pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 
2) pelayanan rehabilitasi sosial bagi skala provinsi; 
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3) penyediaan sarana dan prasarana panti sosial;
 
4) penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti;
 
5) bantuan sosial bagi korban bencana;
 
6) evakuasi korban bencanai dan
 
7) penyelenggaraan jaminan sosial.
 

b,	 SPM daerah kabupaten/kota, terdiri atas: 
1) pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 
2) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial bagi skala kabupaten/kota; 
3) penyediaan sarana dan prasarana panti sosial; 

4) penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti; 
5) bantuan sosial bagi korban bencana; 
6) evakuasi korban bencana; dan 
7) penyelenggaraan jaminan sosial. 

Dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang sosial dengan indikator 
sasaran, SPM bidang sosial secara bertahap memerlukan panduan perencanaan pembiayaan 
(analysis costing) pencapaian SPM bidang sosial di daerah provinsi dan daerah 

kabupaten/kota untuk dijadikan acuan bagi pemerintah daerah (dinas/instansi sosial) 
dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah. Perencanaan pembiayaan dalam 
rangka pencapaian SPM bidang sosial merupakan salah satu rekomendasi sidang Dewan 
Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), sebagai upaya terwujudnya keseragaman satuan 
kegiatan yang digunakan. 

B.	 Maksud, Tujuaf1, dan Sasaran 

1.	 Maksud 
panduan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM bidang sosial daerah provinsi dan 
kabupaten/kota dimaksudkan sebagai acuan yang memberikan kemudahan dan 
kesamaan visi bagi unsur dinas/instansi sosiaJ provinsi dan kabupaten/kota dalam 
perencanaan pencapaian SPM bidang sosial, khususnya yang terkait dengan satuan

satuan kegiatan yang digunakan pada setiap pelayanan dasar. 

2.	 Tujuan 
a.	 terwujudnya persamaan persepsi dan pemahaman tentang perencanaan 

pembiayaan pencapaian SPM bidang sosial daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan 
b.	 tersusunnya perencanaan pembiayaan pencapaian SPM bidang sosial daerah 

provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan tata aturan yang berlaku, 

3.	 Sasaran 

Sasaran dari panduan ini adalah unsur perencana dinas/instansi sosial daerah provinsi 

dan kabupaten/kota guna tersedianya perencanaan pembiayaan SPM bidang sosial oleh 
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pemerintah daerah (dinasjinstansi sosial) daerah provinsi dan daerah kabupatenjkota 
da/am rangka pencapaian secara bertahap SPM bidang sosial di daerahnya. 

C.	 Pengertian 

1.	 Indikator kinerja SPM Bidang Sosial adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di 
bidang sosial untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam 
pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah KabupatenjKota berupa 
masukan, proses, hasil, danjatau manfaat pelayanan. 

2.	 Batas waktu pencapaian adalah batas waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan target 
(nilai) indikator standar pelayanan minimal secara bertahap yang ditentukan untuk 
mencapai SPM Daerah Provinsi dan Daerah KabupatenjKota. 

3.	 Langkah kegiatan adalah tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi 
capaian indikator standar pelayanan minimal sesuai situasi dan kondisi serta kemampuan 
keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah KabupatenjKota. 

4.	 Kurun waktu adalah rentang waktu pelaksanaan kegiatan periode 1 (satu) tahun. 

5.	 Satuan KerjajLembaga Penanggung Jawab adalah lembaga di daerah yang bertanggung 
jawab dalam penerapan SPM dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, 
kualifikasi dan kompetensi sumber daya SKPD yang bersangkutan. 

6.	 Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan daerah seperti Pendapatan 
Anggaran Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

serta sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib 

pemerintahan daerah dan pembelanjaan untuk penerapan target pencapaian SPM. 

7.	 Rencana pencapaian SPM adalah rencana target pencapaian SPM yang dituangkan dalam 
dokumen perencanaan daerah dan dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Rencana Strategi (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja 
(Renja-SKPD) sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan 
pelayanan dasar. 

8.	 Analisis kemampuan dan potensi daerah adalah pengolahan terhadap data dan informasi 
menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki daerah. 

9.	 Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau 
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil 

yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 

10. Kegiatan adalah komponen program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja 
pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran, terukur pada suatu program, dan 
terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal 

(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan 
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barangjjasa. 
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D.	 Ruang Lingkup 
Ruang Iingkup Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial, sebagai 
berikut 
1.	 Pendahuluan; 
2. Pelayanan dasar bidang sosial;
 
3, Rencana pencapaian SPM bidang sosial;
 
4, Pengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan dan
 

penganggaran; 

5.	 Tahapan kegiatan dan mekanisme perencanaan pembiayaan pencapaian SPM bidang 
sosial; 

6.	 Sistem penyampaian informasi; dan 
7.	 Penutup, 

E. Kewenangan 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan,
 
dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 
1, Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
 

a.	 penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial selaras 
dengan kebijakan pembangunan nasiona/; 

b,	 penetapan standar pelayanan minimum, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi 
pelayanan kesejahteraan sosial; 

c.	 koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosiaJ; 

d.	 pelaksanaan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan negara 
lain, dan lembaga kesejahteraan sosial, baik Nasional maupun Internasional; 

e.	 pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan 

sosial; 
f.	 pendayagunaan dana yang berasal dari dunia usaha dan masyarakat; 
g. pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional; dan 
h, pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. 

2.	 Tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial 

meliputi: 
a.	 mengalokasikan anggaran untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial dalam 

APBD; 
b.	 melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Iintas Kabupaten/Kota, 

termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 
c.	 memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang 

menyelenggarakan kesejahteraan sosial; 

d.	 memelihara Taman Makam Pahlawan; dan 

e.	 melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. 
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3.	 Wewenang Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: 
a.	 penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat Iintas 

kabupatenjkota selaras dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang 
kesejahteraan sosial; 

b.	 penetapan kebijakan kerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan 
lembaga kesejahteraan sosial nasional; 

c.	 pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan 
sosial sesuai dengan kewenangannya; 

d. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosiaJ; 
-e. pemeliharaan Taman Makam Pahlawan; dan 
f.	 pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. 

4.	 Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan 

sosial meliputi: 
a.	 mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam APBO; 
b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnyajbersifat lokal, 

termasuk tugas pembantuan; 
c memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang 

menyelenggarakan kesejahteraan sosial; 
d. memelihara Taman Makam Pahlawan; dan 
e.	 melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. 

S.	 Wewenang Pemerintah KabupatenjKota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, 

meliputi: 
a.	 penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal 

selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi dibidang 

kesejahteraan sosial; 
b.	 koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial diwilayahnya; 
c.	 pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan 

sosial sesuai dengan kewenangannya; 
d.	 pemeliharaan Taman Makam Pahlawan; 
e.	 pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakaw.anan sosial. 

F.	 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

Berikut ini definisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan obyek 

dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial: 

1.	 Anak Balita Terlantar adalah anak yang berusia 0-4 tahun karena sebab tertentu orang 
tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya karena beberapa kemungkinan: 

miskin/tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua-duanya, meninggal, anak 

balita sakit, sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhal1, dan 

perkembangannya baik secara jasmani, rohani dan sosial. 
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2.	 Anak Terlantar adalah anak berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu orang tuanya 
tidak dapat melakukan kewajibannya karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau 
tidak mampu, salah seorang dari orangtuanya atau kedua-duanya sakit, salah seorang 
atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh/pengampu, 
sehinsgga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, 
rohani dan sosial. 

3,	 Anak Nakai adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang berperilaku menyimpang dari 
norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, Iingkungannya sehingga 
merugikan dirinya, keluarganya dan orang lain, serta mengganggu ketertiban umum, 
akan tetapi karena usia belum dapat dituntut seeara hukum, 

4.	 Anak Jalanan adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar 
waktunya untuk meneari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat-tempat 
umum, 

5.	 Wanita Rawan Soslal Ekonomi adalah seorang wanita dewasa berusia 19-59 tahun belum 
menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi 
kebutuhan pokok sehari-hari, 

6.	 Korban Tindak Kekerasan adalah seseorang yang terancam seeara fisik atau nonfisik 
(psikologis) karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam 
lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya. Dalam hal ini termasuk Anak, 
Wanita dan Lanjut Usia Korban Tindak Kekerasan. 

7.	 Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor
faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani 
maupun sosial. 

8.	 Penyandang Caeat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang 
dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk 
melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya seeara layak, yang terdiri 
atas penyandang eacat fisik dan penyandang eaeat mental. Dalam hal ini termasuk anak 
caeat, penyandang cacat, dan penyandang eaeat eks penyakit kronis. 

9.	 Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hUbungan seksual dangan sesama atau 
lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan 
tUjuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa. 

10. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat 
umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang 
lain. 

11, Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan 
norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai 
pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. 
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12. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan, untuk selanjutnya disebut BWBLK, 
adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 (tiga) bulan segera mengakhiri masa 
hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami 
hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga 
mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya 
seeara normal. 

13. Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat-zat Aditif (NAPZA), untuk 
selanjutnya disebut Korban Penanggulangan NAPZA, adalah seseorang yang 
menggunakan narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman 
keras diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang. 

14. Keluarga Fakir Miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak 
mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk 
memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata peneaharian 
akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi 
kemanusiaan. 

15. Keluarga Berumah Tak Layak Huni adalah keluarga yang kondisi perumahan dan 
Iingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara 
fisik, kesehatan, maupun sosial. 

16. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota 
keluarganya terutama antara suami-istri kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi 
keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar. 

17. Komunitas Adat Terpeneil adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam 
kesatuan-kesatuan sosial keeil yang bersifat lokal dan terpeneil, dan masih sangat terikat 
pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang 
dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan 
pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas. 

18. Korban Beneana Alam adalah perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang 
menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya 
beneana alam yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan 
tugas-tugas kehidupannya. Termasuk dalam korban beneana alam adalah korban 
bencana gempa bumi tektonik, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, gelombang 
pasang atau tsunami, angin keneang, kekeringan, dan kebakaran hutan atau lahan, 
kebakaran permukiman, kecelakaan pesawat terbang, kereta api, perahu dan musibah 
industri (kecelakaan kerja). 

19. Korban Bencana Sosial atau Pengungsi adalah perorangan, keluarga, atau kelompok 
masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai 
akibat dari terjadinya bencana sosial kerusuhan yang menyebabkan mereka mengalami 
hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. 
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20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial adalah seseorang yang bekelja di luar tempat asalnya 
dan menetap sementara di tempat tersebut dan mengalami permasalahan sosial 
sehingga menjadi terlantar. 

21. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang dengan rekomendasi 
profesional (dokter) atau petugas laboratorium terbukti tertular virus HIV sehlngga 
mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh (AIDS) dan hidup terlantar. 

22. Keluarga Rentan adalah keluarga muda yang baru menikah sampai dengan lima tahun 
usia pernikahan, yang mengalami masalah sosial dan ekonomi,berpenghasilan sekitar 10 
(sepuluh) persen di atas garis kemiskinan, sehingga kurang mampu memenuhi 
kebutuhan dasar keluarga. 
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BAB II 

PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL 

A.	 SPM Daerah Provinsi 
1,	 Pelaksanaan ProgramjKegiatan Bidang Sosial
 

Pelaksanaan programjkegiatan bidang sosial meliputi:
 
a.	 Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

skala provinsi; dan 
b, Penyelenggaraan Pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam Panti Sosial skala provinsi. 

Landasan operasional, tUjuan, sasaran, kriteria, komponen kegiatan, kelembagaan, dan 
indikator kinerja: 
a.	 Landasan Operasional 

1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan 
dan Pengemis; 

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Mengenal 

Penghapusan Segala Sentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; 
3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; 
4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; 
5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 
6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya 
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; 

8) Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan 
Gelandangan dan Pengemis; 

9) Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia; 
10) Keputusan Menteri Sosial Nomor 20jHUKj1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas 

Penyandang Masalah Tuna Susila; 
11) Resolusi PBB Nomor 61/106 Tahun 2006 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang 

Cacat dan Protokol Opsional Terhadap Konvensi (The Convention on The Human 

Rights ofPerson with Disabilities and The Optional Protocol to The Convention). 

b,	 Tujuan 

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang cacat, gelandangan dan 
pengemis, tuna susila, eks narapidana, waria tuna susila, perempuan dan anak 
korban traficking, anak balita, anak terlantar, anak jalanan, anak nakaljanak yang 
berkonfik dengan hukum dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, lanjut 
usia terlantar, korban penyalahgunaan NAPZA, serta orang dan anak dengan HIV 
JAIDS, 
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c.	 Sasaran 
Terpenuhinya kebutuhan dasar sebanyak 60 (enam puluh) persen penyandang cacat, 
gelandangan dan pengemis, tuna susila, eks narapidana, waria tuna susila, 
perempuan dan anak korban trafficking, anak balita, anak terlantar, anak jalanan, 
anak nakal/anak yang berkonfik dengan hukum dan anak yang membutuhkan 
perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, korban penyalahgunaan NAPZA, serta 
orang dan anak dengan HIV/AIDS. 

d.	 Kriteria 
Kriteria PMKS yang dimaksud meliputi PMKS yang dijadikan sasaran meliputi: 
penyandang cacat, gelandangan dan pengemis, tuna susila, eks narapidana, waria 
tuna susila, perempuan dan anak korban trafficking, anak balita, anak terlantar, anak 
jalanan, anak nakal/anak yang berkonfik dengan hukum dan anak yang 
membutuhkan perlindungan khusus, lanjut usia, korban penyalahgunaan NAPZA, 
serta orang dan anak dengan HIV/AIDS. 

e,	 Komponen Kegiatan meliputi: 
1)	 pendataan dan seleksi penyandang cacat, gelandangan dan pengemis, tuna 

susila, eks narapidana, waria tuna susila, perempuan dan anak korban trafficking, 
anak balita, anak terlantar, anak jalanan, anak nakal/anak yang berkonfik dengan 
hukum dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, lanjut usia, korban 
penyalahgunaan NAPZA, serta orang dan anak dengan HIV/AIDS; 

2) sosialisasi, pendampingan sosial dan pelatihan keterampilan; 
3) bantuan sosial (pangan, sandang, modaljsasaran usaha, akses menuju 

pendidikan dasar, akses menuju kesehatan dasar; dan 
4) monitoring, supervisi, evaluasi, dan pelaporan. 

f.	 Kelembagaan 
Kewenangan dinas/instansi sosial meliputi: 
1) penyiapan rencana kerja bantuan sosial bagi penyandang cacat, gelandangan 

dan pengemis, tuna susila, eks narapidana, waria tuna susila, perempuan dan 
anak korban trafficking, anak balita, anak terlantar, anak jalanan, anak 
nakaljanak yang berkonfik dengan hukum dan anak yang membutuhkan 
perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, korban penyalahgunaan NAPZA, serta 

orang dan anak dengan HIV/AIDS; 
2) penyiapan data dan penetapan penerimaan bantuan; 
3) pelaksanaan pendampingan sosial; dan 
4) pengendalian bantuan sosial. 
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g.	 Indikator Kinerja 

1)	 Indikator kinerja pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala provinisi 
Sebanyak 80 (delapan pUluh) persen PMKS memperoleh bantuan sosial untuk 
pemenuhan kebutuhan dasar. 

2)	 Indikator kinerja penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti 
skala provinsi 
Sebanyak 60 (enam puluh) persen dari penyandang cacat, gelandangan dan 

pengemis, tuna susila, eks narapidana, waria tuna susila, perempuan dan anak 
korban trafficking, anak balita, anak terlantar, anak jalanan/ anak nakaljanak 
yang berkonflik dengan hukum dan anak yang membutuhkan perlindungan 
khusus/ lanjut usia/ korban penyalahgunaan NAPZA, serta orang dan anak 
dengan HIVj AIDS. 

2.	 Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial 
Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial terdiri atas: 
a.	 Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial skala provinsi; dan 
b.	 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti skala provinsi. 

Landasan operasional, tUjuan, sasaran, kriteria, komponen kegiatan, kelembagaan, dan 
indikator kinerja: 

a.	 Landasan Operasional
 

Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial skala provinsi
 
1.	 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan 

Gelandangan dan Pengemis; 
2.	 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi 

Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; 
3.	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; 
4,	 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut 

Usia; 
5.	 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional; 
6.	 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya 

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; 

8, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi 
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis; 

9,	 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut 
Usia; 

10. Keputusan Menteri	 Sosial Nomor 50/HUKj2004 tentang Perubahan Keputusan 
Menteri Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Nomor 193jMENKES
KESOSjIIIj2000 tentang Standardisasi Panti Sosial; 
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11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial 
Bekas Penyandang Masalah Tuna Susila; 

12. Resolusi	 PBB Nomor 61/106 Tahun 2006 tentang Konvensi Hak-Hak 
Penyandang Cacat dan Protokol Opsional Terhadap Konvensi (The Convention 
on The Human Rights of Person with Disabilities and The Optional Protocol to 
The Convention). 

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti skala provinsi 
1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan; 
2.	 Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Pendirian Perseroan 

Terbatas; 
3.	 Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi 

Sosia/; 
4.	 Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1987 tentang Pekerja Sosial 

Masyarakat; 
5.	 Keputusan Menteri Sosial Nomor 42 tahun 2004 tentang Pelaksanaan 

Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat; 

6.	 Peraturan Menteri Sosial Nomor SO/HUK/200S tentang Pedoman Pelaksanaan 
Kerjasama lintas Sektor dan Dunia Usaha; 

7.	 Peraturan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Departemen Sosial; 

8.	 Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar 
Karang Taruna; 

9.	 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial Nomor 78 
tahun 1993 tentang Pembinaan Orsos/LSM. 

b.	 TUjuan 
Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial skala provinsi 
Digunakannya sarana dan prasarana untuk pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi 

penyandang cacat, gelandangan dan pengemis, tuna susila, eks narapidana, 
waria tuna susila, perempuan dan anak korban traficking, anak balita, anak 
terlantar, anak jalanan, anak nakaljanak yang berkonfik dengan hukum dan anak 

yang membutuhkan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, korban 

penyalahgunaan NAPZA serta orang dan anak dengan HIV/AIDS. 

Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi 

Adapun tUjuan dari penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti skala 

provinsi adalah: 
a) tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam 

penanganan PMKS; 
b) meningkatnya jangkauan dan pelayanan kesejahteraan sosia/ masyarakat; 

dan 
c) meningkatnya jaringan kerja melalui kemitraan. 
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c Sasaran 
Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial skala provinsi 
Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi 
penyandang cacat, gelandangan dan pengemis, tuna susila, eks narapidana, 
waria tuna susila, perempuan dan anak korban trafficking, anak balita, anak 
terlantar, anak jalanan, anak nakaljanak yang berkonflik dengan hukum dan anak 
yang membutuhkan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, korban 
penyalahgunaan NAPZA, orang dan anak dengan HIVjAIDS. 
Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi 

Tersedianya 60 (enam pUluh) persen Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis 
Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan 
kesejahteraan sosial. 

d.	 Kriteria 
Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial skala provinsi 
1) Panti Sosial Penyandang Cacat 

a) Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri atas: 

pekerja sosial; dan 
petugas adminstrasi. 

b) Struktur Organisasi terdfri atas: 

kepala; 
urusan tata usaha; 

bidangjseksi persiapan pelayanan sosial; 
bidangjseksi rehabilitasi sosial; dan 
bidangjseksi resosialisasi dan bimbingan lanjut. 

c) Tahapan Pelayanan terdiri atas: 
pendekatan awal/persiapan; 
penentuan dan pengkajian kebutuhan PMKS; 
penyusunan rencana pelayanan; 

pelaksanaan pelayanan; 
pelayanan kesehatan dasar; 
monitoring; 
pencatatan pelaporan; 

evaluasi; dan 
terminasi dan bimbingan lanjut. 

d)	 Fasilitas Pelayanan terdiri atas: 
gedung administrasi; 

gedung asrama; 

gedungjruang keterampilan; 
gedungjruang jenis-jenis pelayanan/bimbingan; 

gedung/ruang makan; 

gedung/ruang dapur; 
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gedung/ruang ibadah;
 
sanitasi ;
 
ruang kesehatan;
 
peralatan dan obat-obatan;
 
lapangan/ruangan olah raga;
 
peralatan dan bahan keterampilan;
 
peralatan, bahan, dan materi bimbingan; dan
 
peralatan dan bahan olah raga serta rekreasi.
 

2) Panti Sosial Tuna Susila 

a) Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri atas: 
pekerja sosial; dan 
petugas administrasi. 

b) Struktur Organisasi terdiri atas: 
kepala; 
urusan tata usaha; 
bidangjseksi persiapan pelayanan sosial; 
bidangjseksi rehabilitasi sosial; dan 

bidangjseksi resosialisasi dan bimbingan lanjut. 
c) Tahapan Pelayanan terdiri atas: 

a) pendekatan awaljpersiapan; 

b) penentuan dan pengkajian kebutuhan PMKS; 

c) penyusunan rencana pelayanan; 

d) pelaksanaan pelayanan; 
e) pelayanan kesehatan dasar; 
f) monitoring; 
g) pencatatan pelaporan; 
h) evaluasi; dan 
i) terminasi dan bimbingan lanjut. 

d) Fasilitas Pelayanan terdiri atas: 
gedung administrasi; 

gedung asrama; 
gedung/ruang keterampilan; 

gedung/ruang jenis-jenis pelayanan/bimbingan; 

gedung!ruang makan; 
gedung/ruang dapur; 

gedung!ruang ibadah; 
sanitasi; 

ruang kesehatan; 
peralatan dan obat-obatan; 
lapangan!ruangan olah raga; 
peralatan dan bahan keterampilan; 
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peralatan, bahan, dan materi bimbingan; dan 

peralatan dan bahan olah raga serta rekreasi. 

3) Panti Sosial Gelandangan dan Pengemis 
a) Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri atas:
 

pekerja sosial; dan
 

petugas adminstrasi.
 
b) Struktur Organisasi terdiri atas: 

kepala; 

urusan tata usaha; 

bidangjseksi persiapan pelayanan sosial; 
bidangjseksi rehabilitasi sosial; dan 

bidangjseksi resosialisasi dan bimbingan lanjut. 
c) Tahapan Pelayanan terdiri atas: 

pendekatan awaljpersiapan; 

penentuan dan pengkajian kebutuhan PMKS; 
penyusunan rencana pelayanan; 

pelaksanaan pelayanan; 
pelayanan kesehatan dasar; 

monitoring; 

pencatatan pelaporan; 

evaluasi; dan 

terminasi dan bimbingan lanjut. 

d) Fasilitas Pelayanan terdiri atas: 

gedung administrasi; 

gedung asarama; 

gedungjruang keterampilan; 
gedungjruang jenis-jenis pelayananjbimbingan; 

gedungjruang makan; 

gedungjruang dapur; 

gedungjruang ibadah; 
sanitasi; 
ruang kesehatan; 

peralatan dan obat-obatan; 

lapanganjruangan olah raga; 

peralatan dan bahan keterampilan; 

peralatan, bahan, dan materi bimbingan; dan 

peralatan dan bahan olah raga serta rekreasi. 

4) Panti Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA 

a) Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri atas: 

pekerja sosial; dan 
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petugas adminstrasi. 

b) Struktur Organisasi terdiri atas: 
kepala; 

urusan tata usaha; 
bidangjseksi persiapan pelayanan sosial; 

bidang/seksi rehabilitasi sosial; dan 
bidang/seksi resosialisasi dan bimbingan lanjut. 

c) Tahapan Pelayanan terdiri atas: 

pendekatan awal/persiapan; 

penentuan dan pengkajian kebutuhan PMKS; 
penyusunan rencana pelayanan; 

pelaksanaan pelayanan; 

pelayanan kesehatan dasar; 

monitoring; 
pencatatan pelaporan; 

evaluasi; dan 
terminasi dan bimbingan lanjut. 

d) Fasilitas Pelayanan terdiri atas: 

gedung administrasi; 

gedung asarama; 

gedung/ruang keterampilan; 

gedung/ruang jenis-jenis pelayanan/bimbingan; 
gedung/ruang makan; 

gedung/ruang dapur; 

gedung/ruang ibadah; 

sanitasi; 

ruang kesehatan; 

peralatan dan obat-obatan; 

lapangan/ruangan olah raga; 

peralatan dan bahan keterampilan; 

peralatan, bahan, dan materi bimbingan; dan 

peralatan dan bahan olah raga serta rekreasi. 

5) Panti Sosial Pelayanan Anak 

a) Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri atas: 

pekerja sosial; dan 

petugas adminstrasi. 

b) Struktur Organisasi terdiri atas: 

kepala; 

urusan tata usaha; 

bidang/seksi persiapan pelayanan sosial; 

bidang/seksi rehabilitasi sosial; dan 
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bidang/seksi resosialisasi dan bimbingan lanjut. 
c) Tahapan Pelayanan terdiri atas: 

pendekatan awal/persiapan; 
penentuan dan pengkajian kebutuhan PMKS; 
penyusunan rencana pelayanan; 

pelaksanaan pelayanan; 
pelayanan kesehatan dasar; 

monitoring; 
pencatatan pelaporan; 

evaluasi; dan 

terminasi dan bimbingan lanjut. 

d) Fasilitas Pelayanan terdiri atas: 

gedung administrasi; 

gedung asarama; 

gedung/ruang keterampilan; 
gedung/ruang jenis~jenis pelayanan/bimbingan; 
gedung/ruang makan; 

gedung/ruang dapur; 

gedung/ruang ibadah; 

sanitasi; 

ruang kesehatan; 

peralatan dan obat-obatan; 

lapanganjruangan olah raga; 

peralatan dan bahan keterampilan; 

peralatan, bahan, dan materi bimbingan; dan 

peralatan dan bahan olah raga serta rekreasi. 

6) Panti Sosial Lanjut Usia 

a) Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri atas: 

pekerja sosial; dan 

petugas administrasi. 

b) Struktur Organisasi terdiri atas: 

kepala; 
urusan tata usaha; 

bidang/seksi persiapan pelayanan sosial; 

bidangjseksi rehabilitasi sosial; dan 

bidangjseksi resosialisasi dan bimbingan lanjut. 

c) Tahapan Pelayanan terdiri atas: 

pendekatan awal/persiapan; 

penentuan dan pengkajian kebutuhan PMKS; 

penyusunan rencana pelayanan; 

pelaksanaan pelayanan; 
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pelayanan kesehatan dasar; 
monitoring; 
pencatatan pelaporan; 
evaJuasi; dan 
terminasi dan bimbingan lanjut. 

d) Fasilitas Pelayanan terdiri atas: 
gedung administrasi; 
gedung asrama; 
gedung/ruang keterampilan; 
gedung/ruang jenis-jenis pelayananjbimbingan; 
gedungjruang makan; 
gedungjruang dapur; 
gedungjruang ibadah; 

sanitasi; 
ruang kesehatan; 
peralatan dan obat-obatan; 
lapanganjruangan olah raga; 
peralatan dan bahan keterampilan; 

peralatan, bahan, dan materi bimbingan; dan 
peralatan dan bahan olah raga serta rekreasL 

Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi
 
1) Karang Taruna (KT);
 

2) Pekerja Sosial Mayarakat (PSM);
 
3) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
 
4) Wahana Kesejahteraan Sosial Masyarakat (WKSBM);
 
5) Organisasi Sosial (Orsos);
 

6) Kerjasama Kelembagaan Dan Dunia Usaha (KKDU).
 

e.	 Komponen Kegiatan 
Komponen kegiatan Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi 
meliputi: 
1) penyediaan peralatan perkantoran; 
2) penyediaan sarana dan bahan keterampilan dan bimbingan lainnya; 

3) penyediaan sarana olah raga dan rekreasi; 
4) penyediaan dana operasional dan pelayanan; 

5) penyediaan dana untuk bimbingan dan keterampilan; dan 
6) peningkatan kemampuan SDM (peksos dan petugas administrasi). 
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Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provlnsi 

Indentifikasi, seleksi, peningkatan kapasitas melalui sumber daya masyarakat di 
tingkat lokal digali, dihimpun, dikembangkan, diarahkan, dan disinergikan 
bersama dalam usaha kesejahteraan sosial. 

f.	 Kelembagaan 
Kewenangan dinas/instansi sosial dalam penyediaan sarana prasarana panti 
sosial skala provinsi meliputi: 
1) penetapan struktur organisasi panti; 
2) penyiapan SDM; 
3) penyiapan sarana dan prasarana; 
4) penetapan jenis pelayanan; 
5) pembentukan jejaring kerja/kemitraan; 
6) penetapan kriteria penerima pelayanan; dan 
7) pelaksanaan supervisi, monitoring, dan evaluasi. 

Kewenangan dinas/instansi sosial dalam penyediaan sarana prasarana pelayanan 
luar panti skala provinsi meliputi: 

1) penyiapan data informasi; dan 
2) peningkatan kapasitas PMKS melalui berbagai keterampil,m. 

g.	 Indikator Kinerja 
Indikator kinerja penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi 
Sebanyak 80 (delapan puluh) persen panti sosial skala provinsi menyediakan sarana 
prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. 
Indikator kinerja penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi 
Sebanyak 60 (enam puluh) persen Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 
skala provinsi mampu menyediakan sarana prasana kesejahteraan sosial, yang 

menjadi tanggung jawab pemberdayaan sosial dengan memperhatikan WKSBM 

binaan pelayanan rehabilitasi sosial yaitu Pusat Santunan Keluarga (Pusaka), 

Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM), Loka Bina karya (LBK), Unit Pelayanan Sosial 

Keliling (UPSK), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Keluarga Binaan (KB). 

3.	 Penanggulangan Korban Bencana 
Penanggulangan korban bencana meliputi: 

a.	 Bantuan sosial bagi korban bencana; dan 
b.	 Evakuasi korban bencana. 

Landasan operasional, tUjuan, sasaranJ kriteria, komponen kegiatan, kelembagaan, dan 

indikator kinerja: 
a.	 Landasan Operasional 

1.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga; 



2.	 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Karban; 
3.	 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang; 

4.	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 
5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan 

Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 
6.	 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana; 

7.	 Keputusan Menteri Sosial Nomor 77/HU K/KEP/VI/ 1983 tentang Tata Cara 
Penerimaan dan Pengawasan Bantuan Sosial; 

8.	 Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUKjKEPjIXj1984 tentang Pelaksanaan Tata 
Cara Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Luar Negeri oleh Badan-Badan Sosial; 

9.	 Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUKj1995 tentang Pengumpulan Sumbangan 
Untuk Korban Bencana; 

10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 24 /HUKj1996 tentang Sistem Kesejahteraan 
Sosial Nasional; 

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/2006 tentang Pelaksanaan Penggunaan 

Keadaan Darurat (Emergency Relief) dan Penanganan Pasca Bencana; 
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 82jHUK/2006 tentang Taruna Siaga Bencana 

(Tagana); 
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 102jHUKj2007 tentang Pendirian dan 

Penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan Trauma Center; 
14, Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial Nomor 

765/MENKES/SKB/VI/2002 dan Nomor 53/PENGHUKj2002 tentang 
Penanggulangan Bencana; 

15, Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri 
Kesehatan, Menteri Sosial, dan Kepala kepolisian Nomor 14jMen.PP/DepV/2002, 
Nomor 1329/MENKES/SKB/2002, Nomor 75/HUK/2002 dan Nomor Pol 
B/3048/X/2002 tentang Pembentukan Pelayanan terpadu Karban Kekerasan 
Terhadap Perempuan dan Anak. 

b. TUjuan 

Adapun tujuan dari pemberian bantuan bencana adalah: 
1) mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, 

bencana sosial termasuk didalamnya KTK dan pekerja migran bermasalah; 
2) dilindunginya korban bencana dari kondisi yang mungkin lebih parah melalui 

program pelayanan baik penampungan sementara dan atau Rumah 
Perlindungan dan Trauma Center (RPTC); 

3) dipulihkannya kondisi traumatik/psikososial korban pasca bencana; 
4) dikembalikannya korban ke lingkungan sosial semula atau lingkungan sosial 

baru; 
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5)	 mengembangkan sistem jaringan penanggulangan bencana bidang bantuan 
sosial korban bencana, meliputi sistem jaringan kerja, logistik, komunikasi, 
personil, transportasi, dan posko bencana berbasis masyarakat; 

6)	 mengembangkan potensi dan sistem sumber sosial kemasyarakatan yang 
dapat didayagunakan untuk penanggulangan bencana bidang bantuan sosial 
korban bencana; dan 

7)	 tersedianya program pelayanan lanjutan bagi eks korban bencana, 

Adapun tUjuan dari evakuasi korban bencana adalah: 
1)	 mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan 

bencana sosial, termasuk didalamnya KTK dan pekerja migran bermasalah 
selama masa evakuasi; 

2) melindungi korban bencana dari kondisi yang mungkin lebih parah secara 
lebih dini; dan 

3) tersedianya program pelayanan lanjutan bagi eks korban bencana. 

c.	 Sasaran 

Terpenuhinya kebutuhan dasar sebanyak 80 (delapan puluh) persen korban bencana 
alam dan korban bencana sosial, termasuk didalamnya KTK dan pekerja migran 
bermasalah skala kabupaten/kota dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun dari 2008
2015, 

d.	 Kriteria 
Kriteria korban bencana alam dan korban bencana sosial, termasuk didalamnya KTK 
dan pekerja migran bermasalah yang menjadi sasaran terdiri atas: 
1) anak (Iaki-Iaki dan perempuan) usia 0-18 tahun; 
2) dewasa (Iaki-Iaki dan perempuan), dengan prioritas pada perempuan yang 

termasuk kelompok rentan usia 19-59 tahun; dan
 
3) lanjut usia (Iaki-Iaki dan perempuan) usia> 60 tahun,
 

e, Komponen Kegiatan 
Komponen kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana 
1) Setiap provinsi mempunyai prosedur tetap penanggulangan bencana alam, 

sosial termasuk prosedur penanganan KTK dan pekerja migran bermasalah. 
2) Setiap provinsi wajib memiliki peraturan larangan tinggal di daerah rawan 

bencana alam, 
3) Setiap provinsi wajib menyediakan sarana informasi data bencana alam dan 

bencana sosial, termasuk data KTK dan pekerja migran bermasalah meliputi: 
a) data dan peta daerah rawan bencana alam dan sosial, lokasi-Iokasi yang 

rentan terhadap KTK, dan data daerah kantong-kantong pekerja migran 
bermasalah; 
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b) data korban bencana secara terpilah berdasarkan kelompok rentan (anak, 
cacat, wanita, lansia); 

c) data kejadian korban bencana alam dan sosial, KTK, dan pekerja migran 
bermasalah; dan 

d)	 data sumber potensi serta sarana dan prasarana/posko penanggulangan 
bencana, termasuk alat penanggulangan bencana yang dapat mendukung 
penanganan korban bencana. 

4}	 Pada masa tanggap darurat setiap posko penanggulangan bencana alam dan 
sosial wajib menginformasikan berita kejadian kepada masyarakat dan 
instansi terkait dalam waktu 1 x 24 jam. 

5}	 Penyiapan tugas dan fungsi SDM termasuk pelaksanaan training bagi SDM 
yang menjadi pelaksana penanganan korban bencana dengan memberikan 
pelatihan keterampilan bagi pendamping dan/atau satuan tugas (satgas) 
penanggulangan bencana minimall (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

6}	 Setiap provinsi yang rawan bencana alam dan sosial, atau pun kantong
kantong pekerja migran bermasalah wajib memiliki 5 (lima) satgas 
penanggulangan bencana. 

7)	 Setiap provinsi wajib memiliki RPTC atau lembagajinstansi sejenis yang peduli 
penanganan korban bencana sebagai tempat pemulihan kondisi 
psikososialjtraumatik pasca bencana. 

8)	 Setiap provinsi wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seperti 
permakananjlauk pauk selama masa tanggap darurat bagi korban bencana 
selama korban berada di penampungam atau di RPTC. 

9) Memberikan bantuan tambahan bagi korban bencana seperti perlengkapan 
makanan, keluarga, dan anak-anak, terutama bagi korban bencana yang 
termasuk kelompok rentan (anak, wanita, lansia, dan cacat). 

10) Melakukan pemulangan dan pendampingan terhadap pekerja migran 
bermasalah yang sudah teridentifikasi dan siap dipulangkan ke daerah asal. 

11) Menyediakan sistem resosialisasi dan rujukan bagi korban bencana baik 
kepada keluarga, instansi terkait maupun kelompok peduli penanganan 
korban bencana. 

12) Memberikan UEP dengan indek minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) 
bagi KTK dan eks pekerja migran bermasalah. 

13) Provinsi melakukan pengendalian kegiatan dengan melakukan monitoring dan 
evaluasi secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada 
pelaksanaan bantuan sosial korban bencana. 

Komponen kegiatan evakuasi korban bencana meliputi: 
1)	 evakuasi korban pada tempat aman maupun ke tempat penampungan 

sementara pengungsi maupun tempat perlindungan pekerja migran 

bermasalah; dan 
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2)	 setiap provinsi memberikan jaminan hidup minimal 7 (tujuh) hari selama 
masa darurat bencana. 

f.	 Prosedur 
Prosedur Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana 

Keterangan Prosedur In put! out put 
Permintaan data kejadian bencana, Permohonan data kejadian bencana 
upaya yang telah dilakukan melalui Dinasj Institusi Sosial terkait 
kabupatenjkota yang terkena yang diakses melalui posko selama 1 X 24 
bencana dan kebutuhan mendesak Jam. 
yang masih diperlukan 

Penyampaian data kejadian bencana, Laporan kejadian bencana, upaya yang 

upaya yang telah dilakukan telah dilakukan pemerintah yang 
pemerintah yang terkena bencana terkena bencana dan kebutuhan 
dan kebutuhan mendesak yang masih mendesak yang masih diperlukan 
diperlukan 

Kajian lapangan terhadap bencana Peninjauan ke lokasi bencana dan 

perki raan kebutuhan. 

Analisis bencana dan anal isis Skala prioritas penanganan dan prioritas 

kebutuhan korban bencana kebutuhan korban bencana 

Jenis kebutuhan fisik 
Penyusunan jenis dan jumlah bantuan Daftar jenis dan jumlah bantuan yang 

yang dibutuhkan dibutuhkan 

Pendistribusian Barang Bantuan Barang bantuan sampai kepada korban 

berupa permakanan, sandang, 

perawatan kesehatan, tempat 

penampungan sementara dan 

pemulangan 

Pemberian jaminan hidup sementara Kondisi fisik klien terawat dan sehat. 

(tentatif) antara 1 (satu) sid 7 (tujuh) 

hari dan tahap ke dua antara 7 

(tujuh) sid 14 (empat belas) hari. 

Penyampaian laporan oleh kabupaten Laporan pertanggungjawaban bantuan 

kota ke provinsi. secara obyektif 

Jenis kebutuhan non fisik 
Pelaksanaan bantuan sosial yang Penyelamatan dan perlindungan korban 

diawali dari evakuasi korban ke pada tingkat dini dan darurat. 

tempat perlindungan 

Asesmen untuk menelusuri dan Adanya rencana aksi dalam penanganan 

memahami masalah, kebutuhan dan kasus korban 

alternatif pemecahan masalah yang 

dianggap ideal oleh korban 
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Adanya rehabilitasi psiko bagi korban Menurunnya kondisi I 
traumati k/permasalahan korban 

Advokasi dan pendampingan khusus Laporan penanganan kasus klien oleh 
pendamping 

RUjukan korban pada Korban kembali ke dalam Iingkungan 
kel uargajinstansi terkait sesuai masyarakat atau instansi rujukan. 

I dengan permasalah korban 

Prosedur Evakuasi Koban Bencana 
1)	 Evakuasi korban bencana alam dan sosial meliputi: 

a) penyelenggaraan dapur umum lapangan; 
b) pendirian tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-tenda 

keluarga; 
c) evakuasi korban bencana ke tempat yang aman; 
d) penyiapan air bersih; 
e) percepatan akselerasi bantuan darurat berupa sandang, lauk-pauk, 

perlengkapan keluarga, perlengkapan anak, beras, makanan tam bahan, 
obat-obatan; dan 

f) pendirian tenda posko komando di lokasi bencana sebagai posko 
penanggulangan bencana. 

2)	 Evakuasi KTK 

Pemindahan KTK dari kondisi dan situasi yang dinilai menjadi sumber masalah 
ke tempat yang kondusif yang dapat memberikan rasa aman dan 

keselamatan kepada korban, meliputi: 

a) adanya informasi yang diperoleh dari korban, keluarga, kepolisian, Satgas, 

puskesmasjrumah sakit, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan/atau 
laporan dari masyarakat, melalui hotline, telepon, dan/atau surat rUjukan 
berkaitan dengan kondisi gawat darurat yang dialami korban; 

b) penyiapan kendaraan dan administrasi kegiatan; dan 
c) koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penjangkauan korban dari 

lokasi. 

g.	 Indikator Kinerja 
Indikator kinerja bantuan sosial bagi korban bencana adalah: 

1) sebanyak 80 (delapan puluh) persen korban bencana skala provinsi menerima 

bantuan sosial selama masa tanggap darurat dengan terpenuhinya kebutuhan 

dasar. 

2) sebanyak 80 (delapan puluh) persen korban bencana mendapatkan 
pelayanan di RPTC. 

3) sebanyak 80 (delapan puluh) persen dari korban bencana mengalami kondisi 
psikososial yang pulih kembali pasca bencana. 
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4)	 sebanyak 80 (delapan puluh) korban bencana kembali korban ke lingkungan 
sosial semula atau lingkungan sosial baru. 

5)	 terbangunnya sistem jaringan penanggulangan bencana bidang bantuan 
sosial korban bencana, meliputi sistem jaringan kerja, logistik, komunikasi, 
personil, transportasi, dan posko bencana berbasis masyarakat. 

6)	 teridentifikasinya potensi dan sistem sumber sosial kemasyarakatan yang 
dapat didayagunakan untuk penanggulangan bencana bidang bantuan sosial 
korban bencana yang ada di tingkat provinsi. 

7)	 terselenggaranya program pelayanan lanjutan bagi eks korban bencana. 

Indikator kinerja evakuasi korban bencana adalah: 
1)	 terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar bagi 80 (delapan puluh) persen 

korban bencana alam dan beneana sosial, termasuk didalamnya KTK dan 
pekerja migran bermasalah selama masa evakuasi. 

2) terselenggaranya perlindungan korban bencana dari kondisi yang mungkin 
lebih parah secara lebih dini. 

3) terselenggaranya program pelayanan lanjutan bagi eks korban beneana. 

4.	 Penyelenggaraan Jaminan Sosial 
a.	 Landasan Operasional 

1.	 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; 
2.	 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 
3.	 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Caeat; 
4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan 

Kesejahteraan Sosial Penyandang Caeat; 
5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya 

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, 

b.	 TUjuan 
Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang eaeat berat dan lanjut usia 

terlantar. 

c.	 Sasaran 
Terpenuhinya kebutuhan dasar sebanyak 40 (empat puluh) persen penyandang eaeat 
dan lanjut usia tidak potensial ditingkat provinsi dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun 

dari 2008 - 2015. 

d.	 Kriteria 
1)	 Kriteria penyandang eaeat berat meliputi: 

a) derajat keeacatannya tidak dapat direhabilitasi; 
b) pelaksanaan aktivitas kehidupan sehari-hari penyandang eaeat tergantung 

pada orang lain; dan 
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c)	 tidak dapat/mampu menghidupi diri sendiri. 

2)	 Kriteria lanjut usia tidak potensial meliputi: 
a) usia> 60 tahun; 
b) tidak memiliki penghasilan yang tetap baik dari diri sendiri maupun dari orang 

lain untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
 
c) bukan klien panti.
 

e.	 Komponen Kegiatan 
Komponen kegiatan terdiri atas: 

1) pendataan dan seleksi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak potensial; 
2) sosialisasi dan pendampingan sosial; 
3) penetapan penerima bantuan jaminan sosial; 
4) pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak 

potensial;
 
5) pendampingan sosial; dan
 
6) monitoring, 5upervisi, evaluasi, dan pelaporan.
 

f.	 Kelembagaan 
Dinas/instansi sosial memiliki kewenangan: 
1) penyiapan data dan penetapan penerimaan bantuan; 
2) penyiapan rencana kerja bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat 

dan lanjut usia tidak potensial; 
3) penyaluran jaminan sosial bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak 

potensial;
 
4) pelaksanaan pendampingan sosial; dan
 
5) pengendalian bantuan sosial.
 

g.	 Indikator Kinerja 
Sebanyak 40 (empat pUluh) persen penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak 
potensial memperoleh jaminan sosial dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun dari tahun 
2008-2015. 

B.	 SPM daerah kabupaten/kota 
1.	 Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial
 

a, Pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala kabupaten/kota
 
b.	 Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial 

Landasan operasional, tujuan, sasaran, kriteria, komponen kegiatan, kelembagaan, dan 

indikator kinerja: 
a, Landasan Operasional 

1.	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan 
dan Keluarga Sejahtera; 

30
 



2.	 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan 
Sosial bagi Fakir Miskin; 

3.	 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan 
Pembangunan Keluarga Sejahtera; 

4.	 Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan 
Sosial Komunitas Adat Terpencil; 

5.	 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan; 

6.	 Keputusan Menteri Sosial Nomor 84jHUKj1997 tentang Pelaksanaan Pemberian 
Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin; 

7.	 Keputusan Menteri Sosial Nomor 19jHUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan 
Sosial bagi Fakir Miskin yang Diselenggarakan oleh Masyarakat. 

8.	 Keputusan Menteri Sosial Nomor 06jPEG-HUKj2002 Pedoman Pelaksanaan 
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; 

9.	 Peraturan Menteri Sosial Nomor 82jHUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Sosial; 

10. Keputusan	 Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim 
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 05jKEPjMENKOjKESRAjIIj2006 
tentang Pedoman Umum dan Kelompok Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan. 

c.	 TUjuan 
TUjuan pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala kabupatenjkota dan pelaksanaan 

kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupatenjkota adalah: 

1) meningkatkan taraf kesejahteraan Fakir Miskin/ KAT/ dan Keluarga Rentan; 

2) mewujudkan kemandirian usaha sosial dan ekonomi Fakir miskin, KAT, dan 
Keluarga Rentan; 

3) meningkatkan aksesibilitas Fakir Miskin, KAT, dan Keluarga Rentan terhadap 

pelayanan dasar sosial dan jaminan kesejahteraan sosial. 

d.	 Sasaran 
1.	 Sebanyak 80 (delapan puluh) PMKS memperoleh bantuan sosial pemenuhan 

kebutuhan dasar. 
2.	 Terlaksananya pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

sebanyak 80 (delapan puluh) persen Fakir Miskin, KAT/ dan Keluarga Rentan. 

e.	 Kriteria 

Kriteria PMKS yang menjadi sasaran, meliputi: 

1) Fakir Miskin 
Termasuk PMKS yang telah mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial, dengan 

kriteria sebagai berikut: 
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a)	 penghasilan rendah, atau berada dibawah garis kemiskinan sangat miskin 
yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan berdasarkan 
standar Badan Pusat Statistik (BPS) per wilayah provinsi dan kabupaten/kota; 

b)	 ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti 
zakat/beras untuk orang miskinjsantunan sosial); 

e) keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga per tahun,
 
hanya mampu memiliki 1 (satu) stel pakaian lengkap per orang per tahun;
 

d) tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga
 
yang sakit; 

e) tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun bagi anaknya; 
f) tidak memiliki harta (asset) yang dapat dimanfaatkan hasilnya atau dijual 

untuk membiayai kebutuhan hidup selama 3 (tiga) bulan atau dua kali batas 
garis sangat miskin.
 

g) tinggal di rumah yang tidak layak huni; dan
 
h) sulit memperoleh air bersih.
 

2)	 Komunitas Adat Terpeneil 
Kriteria Komunitas Adat Terpeneil sebagai berikut: 
a) kelompok sosial budaya yang bersifat lokal, relatif keeil} tutup, tertinggal, 

homogen} terpencar dan/atau berpindah-pindah; 
b) kehidupannya masih berpegang teguh pada adat istiadat yang relatif ketat; 
c) penghidupannya tergantung pada sumber daya alam setempat dengan 

teknologi yang masih sederhana;
 
d) struktur ekonominya masih bersifat sub sisten; dan
 
e) kurang memperoleh akses sosial dasar.
 

3)	 Keluarga Rentan 

f.	 Komponen Kegiatan 
1)	 Fakir Miskin 

Komponen kegiatan untuk fakir miskin meliputi: 
a) penjajagan lokasi dan pemetaan kebutuhan; 
b) sosialisasi program; 
c) pendampingan sosial; 
d) identifikasi dan seleksi; 
e) bantuan sosial seperti pangan, sandang, modaljsarana UEP, akses menuju 

pendidikan dasar, akses menuju kesehatan dasar, dan lain sebagainya; dan 
f) monitoring dan evaluasi. 

2)	 Komunitas Adat Terpencil 
Komponen kegiatan untuk Komunitas Adat Terpencil meliputi: 
a) persiapan pemberdayaan (pemetaan sosial, penjajakan await studi kelayakan, 

penyusunan perencanaan programt dan penyiapan kondisi sosial); 
b) pemberdayaan SDM; 
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c) pemberdayaan lingkungan sosial;
 
d) advokasi dan perlindungan;
 
e) pendampingan sosial;
 
f) bantuan sosial; dan
 
g) monitoring dan evaluasi.
 

3)	 Keluarga Rentan 
Komponen kegiatan untuk keluarga rentan, meliputi: 
a) identifikasi dan seleksi; 
b) bimbingan kesejahteraan sosial keluarga; 
c) konsultasi kelembagaan keluarga; 
d) pendampingan sosia!; 

e) bantuan sosial seperti pangan/ sandang/ modaljsarana UEP, akses menuju 
pendidikan dasar/ akses menuju kesehatan dasar/ dan lain sebagainya; dan 

f) monitoring dan evaluasL 

g.	 Kelembagaan 
Kewenangan dinasjinstansi sosia! meliputi: 
1) penyiapan rencana kerja pemberdayaan sosial bagi Fakir miskinl KAT, dan 

Keluarga Rentan;
 
2) penyiapan data dan penetapan penerima pemberdayaan sosial;
 
3) pelaksanaan pendampingan sosial;
 
4) penyaluran Bantuan Stimulan UEP melalui KUBE; dan
 
5) pengendalian Bantuan Stimulan UEP.
 

h.	 Indikator Kinerja 
Indikator kinerja yang ingin dicapai meliputi: 
1) sebanyak 80 (delapan puluh) persen Fakir miskin skala kabupatenjkota menerima 

program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi 
sejenis lainnya; 

2)	 sebanyak 80 (delapan puluh) persen KAT skala kabupaten/kota menerima 
program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi 
sejenis lainnya; dan 

3)	 sebanyak 80 (delapan puluh) persen Keluarga Rentan skala kabupaten/kota 
menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial 
ekonomi sejenis lainnya. 

2.	 Penyedjaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten/kota 
a.	 Penyediaan sarana dan prasarana panti sosiaJ skala kabupaten/kota; dan 
b.	 Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupatenjkota. 

Landasan operasional, tUjuan, sasaran/ kriteria, komponen kegiatan, kelembagaan, dan 
indikator kinerja: 
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a.	 Landasan Operasional 

Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial skala kabupaten/kota 
1.	 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan 

Gelandangan dan Pengemis; 
2,	 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi 

Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; 
3.	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; 
4.	 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan 50sial Lanjut 

Usia; 
S.	 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 5istem Jaminan Sosial 

Nasional; 
6.	 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya 
Peningkatan Kesejahteraan 50sial Lanjut Usia; 

8.	 Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi 
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis; 

9.	 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut 
Usia; 

10. Keputusan Menteri 50sial Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi 50sial 
Bekas Penyandang Masalah Tuna Susila; 

11. Resolusi PBB Nomor 61/106 Tahun 2006 tentang Konvensi Hak-Hak 
Penyandang (aeat dan Protokol Opsional Terhadap Konvensl (The Convention 

on The Human Rights of Person with Disabilities and The Optional Protocol to 
The Convention), 

Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten/kota 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan; 
2, Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Pendirian Perseroan 

Terbatas; 
3,	 Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEPjX/1980 tentang Organisasi 

Sosial; 
4.	 Keputusan Menteri 50sial Nomor 28/HUK/1987 tentang Pekerja Sosial 

Masyarakat; 
5, Keputusan Menteri Sosial Nomor 42 tahun 2004 tentang Pelaksanaan 

Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan 50sial Berbasis Masyarakat; 
6, Peraturan Menteri Sosial Nomor SO/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha; 
7	 Peraturan Menteri 50sial Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Departemen 50sial; 

8.	 Peraturan Menteri 50sial Nomor 83/HUK/200S tentang Pedoman Dasar 

Karang Taruna; 
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9.	 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial Nomor 78 
tahun 1993 tentang Pembinaan OrsosjLSM. 

b.	 Tujuan 
Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial skala kabupaten/kota 
Digunakannya sarana dan prasarana untuk pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi 
penyandang cacat, gelandangan dan pengemis, tuna susila, eks narapidana, 
waria tuna susila, perempuan dan anak korban traficking, anak balita, anak 
terlantar, anak jalanan, anak nakaljanak yang berkonfik dengan hukum dan anak 
yang membutuhkan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, korban 
penyalahgunaan NAPZA, serta orang dan anak dengan HIVj AIDS. 
Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten/kota 
TUjuan penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupatenjkota 

terdiri atas: 
1) tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam 

penanganan PMKS; 
2) meningkatnya jangkauan dan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat; 

dan 
3) meningkatnya jaringan kerja melalui kemitraan. 

c.	 Sasaran 
Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial skala kabupatenjkota 
Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi 
penyandang cacat, gelandangan dan pengemis, tuna susila, eks narapidana, 
waria, wanita tuna susila, perempuan dan anak korban trafficking, anak balita, 
anak terlantar, anak jalanan, anak nakaljanak yang berkonfik dengan hukum dan 
anak yang membutuhkan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, korban 
penyalahgunaan NAPZA, orang dan anak dengan HIVj AIDS. 
Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten/kota 
Tersedianya 60 (enam puluh) persen Wahana Kesejateraan Sosial Berbasis 
Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan 

kesejahteraan sosial. 

d.	 Kriteria 
Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial skala kabupaten/kota 
1) Panti Sosial Penyandang Cacat 

a) Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri atas: 
pekerja sosial; dan 
petugas administrasi. 

b)	 Struktur Organisasi terdiri atas: 
kepala; 
urusan tata usaha; 
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bidangjseksi persiapan pelayanan sosial; 

bidang/seksi rehabilitasi sosial; dan 

bidang/seksi resosialisasi dan bimbingan lanjut. 
c) Tahapan Pelayanan terdiri atas: 

pendekatan awal/persiapan; 

penentuan dan pengkajian kebutuhan PMKS; 
penyusunan rencana pelayanan; 
pelaksanaan pelayanan; 

pelayanan kesehatan dasar; 
monitoring; 
pencatatan pelaporan; 
evaluasi; dan 

terminasi dan bimbingan lanjut. 

d) Fasilitas Pelayanan terdiri atas: 
gedung administrasi; 

gedung asrama; 

gedung/ruang keterampilan; 

gedungjruang jenis-j'enis pelayanan/bimbingan; 

gedung/ruang makan; 
gedungjruang dapur; 

gedungjruang ibadah; 

sanitasi ; 

ruang kesehatan; 
peralatan dan obat-obatan; 

lapangan/ruangan olah raga; 

peralatan dan bahan keterampilan; 

peralatan, bahan, dan materi bimbingan; dan 

peralatan dan bahan olah raga serta rekreasi. 

2) Panti Sosial Tuna Susila 

a) Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri atas: 

pekerja sosial; dan 
petugas adminsitrasi. 

b) Struktur Organisasi terdiri atas: 

Kepala; 

urusan tata usaha; 

bidangjseksi persiapan pelayanan sosial; 

bidang/seksi rehabilitasi sosial; dan 

bidang/seksi resosialisasi dan bimbingan lanjut. 
c) Tahapan Pelayanan terdiri atas: 

pendekatan awal/persiapan; 

penentuan dan pengkajian kebutuhan PMKS; 
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penyusunan rencana pelayanan; 

pelaksanaan pelayanan; 
pelayanan kesehatan dasar; 
monitoring; 

pencatatan pelaporan; 

evaluasi; dan 

terminasi dan bimbingan lanjut. 
d) Fasilitas Pelayanan terdiri atas: 

gedung administrasi; 

gedung asrama; 
gedung/ruang keterampHan; 

gedungjruang jenis-jenis pelayanan/bimbingan; 
gedung/ruang makan; 

gedungjruang dapur; 
gedungjruang ibadah; 

sanitasi; 

ruang kesehatan; 

peralatan dan obat-obatan; 

lapangan/ruangan olah raga; 

peralatan dan bahan keterampilan; 

peralatan, bahan, dan materi bimbingan; dan 

peralatan dan bahan olah raga serta rekreasi. 

3) Panti Sosial Gelandangan dan Pengemis 

a) Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri atas: 

pekerja sosial; dan 

petugas administrasi. 
b) Struktur Organisasi terdiri atas: 

kepala; 

urusan tata usaha; 

bidangjseksi persiapan pelayanan sosial; 

bidang/seksi rehabilitasi sosial; dan 

bidangjseksi resosialisasi dan bimbingan lanjut. 

c) Tahapan Pelayanan terdiri atas: 

pendekatan awaljpersiapan; 

penentuan dan pengkajian kebutuhan PMKS; 

penyusunan rencana pelayanan; 
pelaksanaan pelayanan; 

pelayanan kesehatan dasar; 
monitoring; 

pencatatan pelaporan; 

evaluasi; dan 
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terminasi dan bimbingan lanjut. 
d) Fasilitas Pelayanan terdiri atas: 

gedung administrasi; 
gedung asrama; 
gedungjruang keterampilan; 

gedungjruang jenis·jenis pelayananjbimbingan; 
gedungjruang makan; 
gedungjruang dapur; 
gedungjruang ibadah; 
sanitasi; 
ruang kesehatan; 
peralatan dan obat-obatan; 
lapanganjruangan olah raga; 
peralatan dan bahan keterampilan; 
peralatan, bahanl dan materi bimbingan; dan 
peralatan dan bahan olah raga serta rekreasi. 

4) Panti Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA 

a) Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri atas: 
pekerja sosial; dan 
petugas administrasi. 

b) Struktur Organisasi terdiri atas: 
kepala; 

urusan tata usaha; 
bidangjseksi persiapan pelayanan sosial; 

bidang(seksi rehabilitasi sosial; dan 
bidangjseksi resosialisasi dan bimbingan lanjut. 

c) Tahapan Pelayanan terdiri atas: 
pendekatan awa/jpersiapan; 

penentuan dan pengkajian kebutuhan PMKS; 
penyusunan rencana pelayanan; 
pelaksanaan pelayanan; 
pelayanan kesehatan dasar; 

monitoring; 

pencatatan pelaporan; 

evaluasi; dan 
terminasi dan bimbingan lanjut. 

d) Fasilitas Pelayanan terdiri atas: 

gedung administrasi; 
gedung asrama; 
gedungjruang keterampilan; 
gedungjruang jenis-jenis pelayananjbimbingan; 
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gedungjruang makan;
 

gedungjruang dapur;
 
gedungjruang ibadah;
 
sanitasi;
 

ruang kesehatan;
 

peralatan dan obat-obatan;
 
lapanganjruangan olah raga;
 

peralatan dan bahan keterampilan;
 
peralatan, bahan, dan materi bimbingan; dan
 

peralatan dan bahan olah raga serta rekreasi.
 

5) Panti Sosial Pelayanan Anak 
a) Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri atas: 

pekerja sosial; dan 
petugas administrasi. 

b) Struktur Organisasi terdiri atas: 

kepala; 

urusan tata usaha; 

bidang/seksi persiapan pelayanan sosial; 

bidang/seksi rehabilitasi sosial; dan 

bidang/seksi resosialisasi dan bimbingan lanjut. 

c) Tahapan Pelayanan terdiri atas: 

pendekatan awaljpersiapan; 

penentuan dan pengkajian kebutuhan PMKS; 

penyusunan rencana pelayanan; 

pelaksanaan pelayanan; 

peJayanan kesehatan dasar; 

monitoring; 

pencatatan pelapora.n; 

evaluasi; dan 

terminasi dan bimbingan lanjut. 

d) Fasilitas Pelayanan terdiri atas: 

gedung administrasi; 

gedung asrama; 

gedung/ruang keterampilan; 

gedung/ruang jenis-jenis pelayananjbimbingan; 

gedung/ruang makan; 

gedung/ruang dapur; 

gedungjruang ibadah; 

sanitasi; 

ruang kesehatan; 
peralatan dan obat-obatan; 
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lapangan/ruangan olah raga;
 

peralatan dan bahan keterampilan;
 
peralatan, bahan, dan materi bimbingan; dan
 
peralatan dan bahan olah raga serta rekreasi.
 

6) Panti Sosial Lanjut Usia 

a) Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri atas: 

pekerja sosial; dan 

petugas administrasi. 

b) Struktur Organisasi terdiri atas: 

kepala; 

urusan tata usaha; 
bidangjseksi persiapan pelayanan sosial; 

bidang/seksi rehabilitasi sosial; dan 
bidang/seksi resosialisasi dan bimbingan lanjut. 

c) Tahapan Pelayanan terdiri atas: 
pendekatan awal!persiapan; 

penentuan dan pengkajian kebutuhan PMKS; 

penyusunan rencana pelayanan; 

pelaksanaan pelayanan; 

pelayanan kesehatan dasar; 

monitoring; 

pencatatan pelaporan; 

evaluasi; dan 

terminasi dan bimbingan lanjut. 

d) Fasilitas Pelayanan terdiri atas: 

gedung administrasi; 

gedung asrama; 

gedung/ruang keteram pilan; 

gedung/ruang jenis-jenis pelayanan/bimbingan; 

gedung/ruang makan; 

gedung/ruang dapur; 

gedung/ruang ibadah; 

sanitasi; 

ruang kesehatan; 

peralatan dan obat-obatan; 

lapangan/ruangan olah raga; 

peralatan dan bahan keterampilan; 

peralatan, bahan, dan materi bimbingan; dan 

peralatan dan bahan olah raga serta rekreasi. 
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Kriteria penyediaan prasarana panti sosial skala kabupatenjkota terdiri atas:
 
1) Karang Taruna (KT);
 
2) Pekerja Sosial Mayarakat (PSM);
 
3) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
 
4) Wahana Kesejahteraan Sosial Masyarakat (WKSBM);
 
5) Organisasi Sosial (Orsos);
 
6) Kerjasama Kelembagaan Dan Dunia Usaha (KKDU).
 

e.	 Komponen Kegiatan 

Komponen penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupatenjkota terdiri 
atas: 
1) penyediaan peralatan perkantoran; 
2) penyediaan sarana dan bahan keterampilan dan bimbingan lainnya; 
3) penyediaan sarana olah raga dan rekreasi; 
4) penyediaan dana operasional dan pelayanan; 
5) penyediaan dana untuk bimbingan dan keterampilan; dan 
6) peningkatan kemampuan SDM (peksos dan petugas administrasi). 
Komponen penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala 
kabupatenjkota 
Indentifikasi, seleksi, peningkatan kapasitas melalui sumber daya masyarakat di 
tingkat lokal digali, dihimpun, dikembangkan, diarahkan, dan disinergikan 
bersama dalam usaha kesejahteraan sosial. 

f.	 Kelembagaan 

Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupatenjkota 

Kewenangan dinasjinstasi sosial kabupatenjkota: 
1) penetapan struktur organisasi panti; 

2) penyiapan SDM; 
3) penyiapan sarana dan prasarana; 

4) penetapan jenis pelayanan; 
5) pembentukan jejaring kerjajkemitraan; 
6) penetapan kriteria penerima pelayanan; dan 
7) pelaksanaan supervlsi, monitoring, dan evaluasi. 
Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupatenjkota 

1) penyiapan data informasi; dan 
2) peningkatan kapasitas PSKS melalui berbagai keterampilan. 

g.	 Indikator Kinerja 

Sebanyak 80 (delapan puluh) persen panti sosial skala kabupaten/kota 
menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. 

Sebanyak 60 (enam puluh) persen PSKS skala kabupatenjkota mampu 
menyediakan sarana prasana kesejateraan sosial, yangmenjadi tanggung jawab 

4L
 



pemberdayaan sosial dengan memperhatikan WKSBM binaan pelayanan 

rehabilitasi sosial yaitu Pusat Santunan Keluarga (Pusaka), Rehabilitasi Berbasis 

Masyarakat (RBM), Loka Bina karya (LBK), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), 
Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Keluarga Binaan (KB). 

3.	 Penanggulangan Korban Bencana 

a.	 Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana skala kabupatenjkota; 

b.	 Evakuasi Korban Bencana skala kabupaten/kota. 

Landasan operasional, tujuan, sasaran, kriteria, komponen kegiatan, kelembagaan, dan 

indikator kinerja: 

a.	 Landasan Operasional 

1.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga; 

2.	 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 

3.	 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang; 

4.	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan 

Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 

6.	 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana; 

7.	 Keputusan Menteri Sosial Nomor 77jHUK/KEPjVI/1983 tentang Tata Cara 

Penerimaan dan Pengawasan Bantuan Sosial; 

8.	 Keputusan Menteri Sosial Nomer 54/HUK/KEPjIXj1984 tentang Pelaksanaan Tata 

Cara Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Luar Negeri oleh Badan-Badan Sosial; 

9.	 Keputusan Menteri Sosial Nomor IjHUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan 

Untuk Sorban Bencana; 

10. Keputusan	 Menteri Sosial Nomor 24 /HUK/1996 tentang Sistem Kesejahteraan 

Sosial Nasiona/; 

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/2006 tentang Pelaksanaan Penggunaan 

Keadaan Darurat (Emergency Relief) dan Penanganan Pasca Bencana; 

12. Peraturan	 Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2006 tentang Taruna Siaga Bencana 

(Tagana); 

13. Peraturan	 Menteri Sosial Nemor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan 

Penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan Trauma Center; 

14. Keputusan	 Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial Nomor 

765/MENKES/SKBjVI/2002 dan Nomor 53/PENGHUKj2002 tentang 

Penanggulangan Bencana; 

15. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri 

Kesehatan, Menteri Sosial, dan Kepala kepolisian Nomor 14/Men.PP/DepV/2002/ 

Nomer 1329/MENKES/SKB/2002, Nomor 75/HUK/2002 dan Nemor Pol 
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Bj3048/Xj2002 tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan 
Terhadap Perempuan dan Anak. 

b.	 TUjuan 
Tujuan bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten/kota adalah: 
1) mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, 

bencana sosial termasuk didalamnya KTK dan pekerja migran bermasalah; 
2) dilindunginya korban bencana dari kondisi yang mungkin lebih parah melalui 

program pelayanan baik penampungan sementara dan atau Rumah 
Perlindungan dan Trauma Center (RPTC); 

3) dipulihkannya kondisi traumatik/psikososial korban pasca bencana; 
4) dikembalikannya korban ke lingkungan sosial semula atau lingkungan sosial 

baru; 
5) mengembangkan sistem jaringan penanggulangan bencana bidang bantuan 

sosial korban bencana, meliputi sistem jaringan kerja, logistik, komunikasi, 
personil, transportasi ,dan posko bencana berbasis masyarakat; 

6) mengembangkan potensi dan sistem sumber sosial kemasyarakatan yang 
dapat didayagunakan untuk penanggulangan bencana bidang bantuan sosial 
korban bencana; dan 

7) tersedianya program pelayanan lanjutan bagi eks korban bencana. 

Tujuan evakuasi korban bencana skala kabupaten/kota adalah: 
1)	 mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan 

bencana sosial, termasuk didalamnya KTK dan pekerja migran bermasalah 
selama masa evakuasi; 

2) melindungi korban bencana dari kondisi yang mungkin lebih parah secara 
lebih dini; dan 

3) tersedianya program pelayanan lanjutan bagi eks korban bencana. 

c.	 Sasaran 
Sasaran bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten/kota adalah 
terpenuhinya kebutuhan dasar sebanyak 80 (delapan puluh) persen korban 
bencana alam dan korban bencana sosial, termasuk didalamnya KTK dan pekerja 
migran bermasalah skala kabupaten/kota dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun dari 

2008-2015. 
Sasaran evakuasi korban bencana skala kabupatenjkota adalah terevakuasinya 
sebanyak 80 (delapan puluh) persen korban bencana alam dan korban bencana 
sosial, termasuk didalamnya KTK dan pekerja migran bermasalah skala 
kabupaten/kota dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun dari 2008-2015. 
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d.	 Kriteria 

Kriteria korban bencana alam dan korban bencana sosial, termasuk didalamnya KTK 
dan pekerja migran bermasalah yang menjadi sasaran terdiri atas: 
1) anak (Iaki-Iaki dan perempuan) usia 0-18 tahun; 
2) dewasa (Iaki-laki dan perempuan), dengan prioritas pada perempuan yang 

termasuk kelompok rentan usia 19-59 tahun; dan
 
3) lanjut usia (Iaki-Iaki dan perempuan) usia> 60 tahun.
 

e, Komponen Kegiatan 
Komponen kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten/kota 
adalah: 
1) setiap kabupaten/kota mempunyai prosedur tetap penanggulangan bencana 

alam, sosial termasuk prosedur penanganan KTK dan pekerja migran 
bermasalah. 

2) setiap kabupaten/kota wajib memiliki peraturan larangan tinggal di daerah 
rawan bencana alam, 

3) setiap kabupaten/kota wajib menyediakan sarana informasi data bencana 
alam dan bencana sosial, termasuk data KTK dan pekerja migran bermasalah 
meliputi: 
a) data dan peta daerah rawan bencana alam dan sosial, lokasi-Iokasi yang 

rentan terhadap KTK, dan data daerah kantong-kantong pekerja migran 
bermasalah; 

b) data korban bencana secara terpilah berdasarkan kelompok rentan (anak, 
cacat, wanita, lansia); 

c) data kejadian korban bencana alam dan sosial, KTK, dan pekerja migran 
bermasalah; 

d) data sumber potensi serta sarana dan prasarana/posko penanggulangan 
bencana, termasuk alat penanggulangan bencana yang dapat mendukung 
penanganan korban bencana. 

4) pada masa tanggap darurat setiap posko penanggulangan bencana alam dan 
sosial wajib menginformasikan berita kejadian kepada masyarakat dan 
instansi terkait dalam waktu 1 x 24 jam. 

5) penyiapan tugas dan fungsi SDM termasuk pelaksanaan training bagi SDM 
yang menjadi pelaksana penanganan korban bencana dengan memberikan 
pelatihan keterampilan bagi pendamping dan/atau satuan tugas (satgas) 
penanggulangan bencana minimall (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

6) setiap daerah kabupaten/kota yang rawan bencana alam dan sosial, atau pun 
kantong-kantong pekerja migran bermasalah wajib memiliki 5 (lima) satgas 
penanggulangan bencana, 

7) setiap kabupaten/kota wajib memiliki RPTC atau lembaga/instansi sejenis 
yang peduli penanganan korban bencana sebagai tempat pemulihan kondisi 
psikososial/traumatik pasca bencana. 

44 



8)	 setiap kabupatenjkota wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seperti 
permakananjlauk pauk selama masa tanggap darurat bagi korban bencana 
selama korban berada di penampungam atau di RPTC. 

9)	 Setiap kabupatenjkota rawan bencana alam dan sosial memiHki persediaan 
beras minimal 5 (lima) ton serta permakanan lauk pauk. 

10) memberi kan bantuan tambahan bagi korban bencana seperti perlengkapan 
makanan, keluarga, dan anak terutama bag; korban bencana yang termasuk 
kelompok rentan (anak, wanita, lansia, dan cacat). 

11) melakukan pemulangan dan pendampingan terhadap pekerja migran 
bermasalah yang sudah teridentifikasi dan siap dipulangkan ke daerah asal. 

12) menyediakan sistem resosialisasi dan rujukan bagi korban bencana baik 
kepada keluarga, instansi terkait maupun kelompok peduli penanganan 
korban bencana. 

13) memberikan UEP dengan indek minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) 
bagi KTK dan eks pekerja migran bermasalah. 

14) kabupaten/kota melakukan pengendalian kegiatan dengan melakukan 
monitoring dan evaluasi secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) 
tahun pada pelaksanaan bantuan sosial korban bencana. 

Komponen kegiatan evakuasi korban bencana skala kabupatenjkota adalah: 
1)	 evakuasi korban pada tempat aman maupun ke tempat penampungan 

sementara pengungsi maupun tempat perlindungan pekerja migran 
bermasalah; dan 

2)	 setiap kabupatenjkota memberikan jaminan hidup minimal 7 (tujuh) hari 
selama masa darurat bencana. 

f.	 Prosedur 
Prosedur bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupatenjkota adalah: 

Keterangan Prosedur In putj out put 
Permintaan data kejadian bencana, upaya Permohonan data kejadian bencana 
yang telah dilakukan kabupaten/kota melalui Dinasj Institusi Sosial terkait yang 
yang terkena bencana dan kebutuhan diakses melalui posko selama 1 X 24 Jam. 
mendesak yang masih diperlukan 

Penyampaian data kejadian bencana, Laporan kejadian bencana, upaya yang 
upaya yang telah dilakukan pemerintah telah dilakukan pemerintah yang terkena 
yang terkena bencana dan kebutuhan bencana dan kebutuhan mendesak yang 
mendesak yang masih diperlukan masih diperlukan 

Kajian lapangan terhadap bencana Peninjauan ke lokasi bencana dan 
perkiraan kebutuhan. 

Analisis bencana dan analisis kebutuhan Skala prioritas penanganan dan prioritas 

korban bencana kebutuhan korban bencana 
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Jenis kebutuhan fisik 
Penyusunan jenis dan jumlah bantuan Daftar jenis dan jumlah bantuan yang 
yang dibutuhkan dibutuhkan
 
Pendistribusian barang bantuan berupa
 Barang bantuan sampai kepada korban
 
permakanan, sandang, perawatan
 
kesehatan, tempat penampungan
 
sementara dan pemulangan
 

Pemberian jaminan hidup sementara
 Kondisi fisik klien terawat dan sehat. 
I (tentatif) antara 1 (satu) sid 7 (tujuh) 

hari dan tahap ke dua antara 7 (tujuh) 
I sjd 14 (empat belas) hari. 

Penyampaian laporan oleh PoskojSATGAS Laporan pertanggungjawaban bantuan 
ke kabupaten kota secara obyektif 

Jenis kebutuhan non fisik 
Pelaksanaan bantuan sosial yang diawali Penyelamatan dan perlindungan korban 

, dari evakuasi korban ke tempat pada tingkat dini dan darurat. 
perlindungan IIAsesmen untuk menelusuri dan I Adanya rencana aksi dalam penanganan I, 
memahami masalah, kebutuhan dan kasus korban 

alternatif pemecahan masalah yang 

dianggap ideal oleh korban 

IAdanya rehabilitasi psiko bagl korban Menurunnya kondisi 
i traumatik/permasalahan korban 

Advokasi dan pendampingan khusus Laporan penanganan kasus klien oleh 
pendamping 

RUjukan korban pada kel uargajinstansi Korban kembali ke dalam lingkungan 

terkait sesuai dengan permasalah korban masyarakat atau instansi rUjukan. 

Prosedur evakuasi korban bencana skala kabupatenjkota 

1) Evakuasi korban bencana alam dan sosial terdiri atas: 

a) penyelenggaraan dapur umum lapangan; 

b) pendirian tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-tenda 

keluarga; 

c) evakuasi korban bencana ke tempat yang aman; 

d) penyiapan air bersih; 

e) percepatan akselerasi bantuan darurat berupa sandang, lauk-pauk, 

perlengkapan anak, beras, makanan tambahan, obat-obatan; dan 

f) pendirian tenda posko komando di lokasi bencana sebagai pasko 

penanggulangan bencana. 
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2)	 Evakuasi KTK 

Pemindahan KTK dari kondisi dan situasi yang dinllai menjadi sumber masalah 
ke tempat yang kondusif yang dapat memberikan rasa aman dan 
keselamatan kepada karban, meliputi : 
a) adanya informasi yang diperoleh dari korban, keluarga, kepolisian, Satgas, 

puskesmas/rumah sakit, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan/atau 
laporan dari masyarakat, melalui hotline, telepon, dan/atau surat rUjukan 
berkaitan dengan kondisi gawat darurat yang dialami korban; 

b) penyiapan kendaraan dan administrasi kegiatan; dan 
c) koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penjangkauan korban dari 

lokasi. 

g.	 Indikator Kinerja 
Indikator kinerja bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten/kota 
adalah: 
1) terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar bagi 80 (delapan pUluh) persen 

korban bencana alam dan bencana sosial, termasuk didalamnya KTK dan 
pekerja migran bermasalah selama masa evakuasi. 

2) terselenggaranya perlindungan korban bencana dari kondisi yang mungkin 
lebih parah secara lebih dini, 

3) terselenggaranya program pelayanan lanjutan bagi eks korban bencana. 

Indikator Kinerja 
Adapun indikator kinerja penanggulangan korban bencana yaitu: 

1) sebanyak 80 (delapan puluh) persen korban bencana skala kabupaten/kota 
menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dengan terpenuhinya 
kebutuhan dasar. 

2) sebanyak 80 (delapan puluh) persen korban bencana mendapatkan 
pelayanan di RPTC. 

3) sebanyak 80 (delapan puluh) persen dari korban bencana mengalami kondisi 
psikososial yang pulih kembali pasca bencana, 

4) sebanyak 80 (delapan puluh) karban bencana kembali karban ke lingkungan 
sosial semula atau Iingkungan sosial baru. 

5)	 terbangunnya sistem jaringan penanggulangan bencana bidang bantuan 
sasial korban bencana, meliputi sistem jaringan kerja, logistik, kamunikasi, 
personil, transportasi, dan pasko bencana berbasis masyarakat. 

6)	 teridentifikasinya potensi dan sistem sumber sosial kemasyarakatan yang 
dapat didayagunakan untuk penanggulangan bencana bidang bantuan sasial 
karban bencana yang ada di tingkat kabupaten/kata, 

7)	 terselenggaranya program pelayanan lanjutan bagi eks korban bencana. 

47 



4.	 Penyelenggaraan Jaminan Sosial Skala Kabupaten/Kota 
a.	 Landasan Operasional 

1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; 
2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; 
3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 
4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan 

Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat; 
5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya 

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. 

b.	 Tujuan 
Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia 
terlantar. 

c.	 Sasaran 
Terpenuhinya kebutuhan dasar sebanyak 40 (empat puluh) persen penyandang cacat 
dan lanjut usia tidak potensial ditingkat kabupaten/kota dalam kurun waktu 7 (tujuh) 
tahun dari 2008-2015. 

d.	 Kriteria 
1)	 Kriteria penyandang cacat berat yaitu: 

a) derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi; 
b) pelaksanaan aktivitas kehidupan sehari-hari penyandang cacat tergantung 

pada orang lain; dan
 
c) tidak dapat/mampu menghidupi diri sendiri.
 

2)	 Kriteria lanjut usia tidak potensial 
a)	 usia> 60 tahun; 
b)	 tidak memiliki penghasilan yang tetap baik dari diri sendiri maupun dari orang 

lain untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan 
c)	 bukan klien panti. 

e.	 Komponen Kegiatan 
1) pendataan dan seleksi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak potensial; 
2) sosialisasi dan pendampingan sosial; 

3) penetapan penerima bantuan jaminan sosial; 
4) pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak 

potensial;
 
5) pendampingan sosial; dan
 
6) monitoring, supervisi, evaluasi, dan pelaporan.
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f. Kelembagaan 
Kewenangan dinasjinstansi sosial adalah: 
1) penyiapan data dan penetapan penerimaan bantuan; 
2) penyiapan rencana kerja bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat 

dan lanjut usia tidak potensial; 
3) penyaluran jaminan sosial bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak 

potensial; 
4) pelaksanaan pendampingan sosial; dan 
5) pengendalian bantuan sosiaL 

g.	 Indikator Kinerja 
Sebanyak 40 (empat puluh) persen penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak 
potensial memperoleh jaminan sosial dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun dari tahun 
2008-2015. 
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'BAB III
 

RENCANA PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL
 

Penentuan perencanaan pencapaian dan penerapan SPM untuk Pemda harus 
mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: 

1.	 Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar 
Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar dilihat dari kegiatan yang sudah dilakukan 
oleh daerah sampai saat ini, terkait dengan jenis-jenis pelayanan yang ada di dalam Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 

2.	 Target pelayanan dasar yang akan dicapai 

Mengacu pada target pencapaian yang sudah disusun oleh Kementerian 
Sosial RI dalam petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi 
dan Daerah Kabupaten/Kota, 

3,	 Kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, dan prioritas daerah 
Rencana pencapaian SPM Bidang Sosial di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian 
SPM Bidang Sosial secara Nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial (2008
2015) dengan memperhatikan anal isis kemampuan dan potensi daerah. Analisis kemampuan 
dan potensi daerah disusun berdasarkan data, statistik dan informasi yang akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan baik yang bersifat khusus maupun umum. 

Pengertian khusus dalam hal ini adalah data, statistik dan informasi yang secara langsung 

terkait dengan penerapan SPM bidang Sosial misalkan data teknis, sarana dan prasarana 

fisik, personil, alokasi anggaran untuk pelaksanaan SPM Bidang Sosial. Sedangkan 

pengertian umum dalam hal ini adalah data, statistik dan informasi yang secara tidak 
langsung terkait dengan penerapan SPM Bidang Sosial/ namun keberadaannya menunjang 
pelaksanaan SPM secara keseluruhan, seperti: kondisi geografis/ kondisi demografis/ 
pendapatan daerah/ sarana prasarana umum/ dan sosial ekonomi. 

Potensi daerah yang dimaksud dalam hal ini mengandung pengertian ketersediaan sumber 
daya yang dimiliki baik yang telah dieksploitasi maupun yang belum dieksploitasi yang 
keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk menunjang pencapaian SPMI. 

Faktor kemampuan dan potensi daerah digunakan untuk menganalisa: 
a.	 Penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah; 
b.	 Perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian 

SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah; 

c.	 Perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM/ analisa standar belanja kegiatan 

berkaitan dengan SPM, dan satuan harga kegiatan; serta 

d.	 Perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang 

memaksimalkan sumber daya daerah. 
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Analisa kemampuan dan potensi daerah digunakan untuk menyusun skala prioritas program 

dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan pencapaian dan penerapan SPM 
Bidang Sosial. 

Adapun mekanisme penyusunan skala prioritas, mempertimbangkan: 

1. relevansi usulan kegiatan dengan sasaran utama pembangunan; dan 
2. tupoksi SKPD dan tugas pelimpahan (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). 
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BABIV
 

PENGINTEGRASIAN REN;cANA PEN'CAPAIAN SPM DALAM DOKUM,EN
 
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAAN
 

Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM Bidang Sosial yang dituangkan dalam 
RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM Bidang Sosial. RPJMD yang 
memuat rencana pencapaian SPM Bidang Sosial akan menjadi pedoman dalam penyusunan 
Renstra SKPD, Renja SKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA). 
Adapun mekanisme pengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam RPJMD terlihat pada 

gambar 1. 

Gambar 1. 

Pengintegrasian Rencana Pencapaian SPM Bidang Sosia'i dalam RPJMD 
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Pengintegrasian rencana pencapaian SPM ke dalam RPJMD dilakukan dengan menggunakan 

format sesuai gambar 1. 
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BABv 

TAHAPAN KEGIATAN DAN M,EKANISME PERENCANAAN PEMBIAYAAN
 
PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAl
 

A. Tahapan Kegiatan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial 

Tahapan kegiatan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM bidang sosial meliputi jenis 
pelayanan dasar, indikator, kegiatan, dan uraian biaya. Adapun rincian tahapan kegiatan 
perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Sosial sebagai berikut: 

Tahapan Pelaksanaaa Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial 

No Jenls Pelayanan 
Dasar 

1 Indikator ! Tahapan Kegiatan Uraian Biaya (Contoh) 

I 

01 02 03 04 05 
I. Pelaksanaan 

Program/Kegiatan 
Bidang Sosial 

Skala 
Kabupaten/Kota 

1. Pemberian 
Bantuan Sosial 
bagi Penyandang 
Masalah 
Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) 
Skala 
Kabupaten/Kota. 

1) Pendataan PMKS 
- Metode Pengumpulan Data 

melalui Pengisian Instrumen, 
Diskusi Kelompok Terarah 
(focuss Group 
Discusskm/FGD), wawancara 
mendalam (in deep intelView), 
dan studi dokumentasi. 
Melakukan inventarisasi dan 
identifrkasi data-data target 
dan sasaran Penyandang 
Masaiah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) Skala Kabupaten/Kota 
yang akan diberikan bantuan 
sosial. 

Transport: 2 org x transport pulang 
pergi (PP) ke daerah yang dituju. 
Honor:2 org x 3 hr x 3 kl x Uang 
harian, penginapan dan transport 
lokal (disesuaikan dengan Pagu 
Daerah). Petugas Registrasi :Honor 
petugas :2 org x 12 bulan x besar 
honor 

Petugas 
Data 
Bantuan: 

Pendataan Inventarisasi 
PMKS yang mendapat 

2) Pengolahan Data PMKS 
- Inventarisasi dan identifrkasl 

target dan sasaran Jumlah 
PMKS Skala Kab/Kota di 
Daerah 3 (tiga) kali dalam 
setahun 

- Mendata target dan sasaran 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

Rapat Pengolahanan Data 
Inventarisasi Jumlah PMKS yang 
mendapat bantuan: Honor :10 org x 
3 kl x honor rapat. Konsumsi: 10 
erg x 3 kl x konsumsi dan snack, 

Skala Kabupaten/Kota 
berdasarkan nama dan alamat 
(by name by address) 

- Pemutakhiran target dan 
sasaran data awal PMKS skala 
kab/kota. 
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2. Pelaksanaan 
kegiatan 
pemberdayaan 
sosial bagl PMKS 
skala Kab/Kota 

3) Anaiisis Data PMKS 
· Mengkajl dan menela'ah data 

target dan sasaran PMKS yang 
akan diberikan 
program/kegiatan Pemberlan 
bantuan sosial 

- Pemutakhlran data fmal target 
dan sasaran PMKS yang akan 
diberi program/kegiatan sosial 
yaitu Pemberian bantuan 
sosial bagi PMKS. 

4) Penyusunan Laporan Anaiisis 
· Pedoman penyusunan laporan 
berdasarkan kerangka fikir 
(logical framework), dengan 
variabel latar belakang 
masalah, dasar hukum, 
maksud dan tujuan, target dan 
sasaran., waktu dan tempat 
pelaksanaan kegiatan, hasil 
yang dicapal, Anallsa Siaya 
(Analis!!; Costing), kesimpulan 
dan saran. 

1) Pendataan PMKS 
- Metode Pengumpulan Data 

melalui Pengisian Instrumen, 
Diskusi Kelompok Terarah 
(Focuss Group 
Discussion/FGD), wawancara 
mendalam (in deep intelView), 
dan studi dokumentasi dalam 
pelaksanaan kegiatan 
pemberdayaan sosial bagi 
PMKS skala Kab/Kota 

2) Pengolahan Data PMK$ 
· Inventarisasi dan identifikasi 

target dan sasaran Jumlah 
PMKS Skala Kab/Kota di 
Daerah 3 (tiga) kali dalam 
setahun 

· Mendata target dan sasaran 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
Skala Kabupaten/Kota 
berdasarkan nama dan alamat 
(by name by address) 

- Pemutakhiran target dan 
sasaran data awal PMKS 
dalam rangka kegiatan 
pelaksanaan pemberdayaan 
sosial bag1 PMKS skala 
kabjkota. 

Rapat Analisis Data PMKS yang 
mendapat bantuan: 

Honor : 10 org x 3 kl x honor rapat. 
Konsumsi: 10 org x 3 k1 x konsumsi 
dan snack. 

RaDat Penyusunan Laporan: 

Honor: 10 org x 3 kl x honor rapat. 
Konsumsi : 10 org x 3 kl x konsumsi 
dan snack. 

Petugas Pendataan pelaksanaan 
kegiatan pemberdayaan sosial bagi 
PMKS: Transport : 2 org x transport 

menuju daerah yang dituju. Honor: 
2 org x 3 hr x 3 kl x Uang harian, 
penginapan dan transport lokai 
(disesuaikan dengan Pagu Daerah). 
Petugas Registrasi : Honor petugas 
: 2 org x 12 bulan x besar honor. 

Rapat Pengolahanan Data dalam 
rangka kegiatan pelaksanaan 
pemberdayaan sosial bagi PMKS: 
Honor: 10 org x 3 kl x honor rapat. 
Konsumsi : 10 org x 3 kl x konsumsi 
dan snack. 
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3) Analisis Data PMKS 
- Mengkajl dan menela'ah data 
target dan sasaran PMKS 
dalam rangka kegiatan 
pelaksanaan pemberdayaan 
sosial bagl PMKS, 

- Pemutakhiran data final target 
dan sasaran PMKS yang akan 
diben program/kegiatan sosial 
yaitu Pemberian bantuan 
soslal bagi PMKS dalam rangka 
kegiatan pelaksanaan 
pemberdayaan soslal bag! 
PMKS. 

Rapat Analisis Data PMKS dalam 
rangka kegiatan pelaksanaan 
pemberdayaan sosial bagl PMKS: 
Honor : 10 org x 3 kl x honor rapat. 
Konsumsi : 10 org x 3 kl x konsumsi 
dan snack, 

II Penyediaan 
Sarana dan 
prasarana soslal 
skala Kab/Kota 

1. Penyediaan 
sarana dan 
prasarana panti 
sosfal skala 
Kab/Kota 

4) Penyusunan Laporan Analisis 
- Pedoman penyusunan laporan 

berdasarkan kerangka fikir 
(logical framework), dengan 
variabel : latar belakang 
masalah, dasar hukum, 
maksud dan tujuan, target dan 
sasaran, waktu dan tempat 
pelaksanaan kegiatan, hasil 
yang dicapai, Analisa Bjaya 
(Ana/isis Costing), kesimpulan 
dan saran. 

1) Pendataan PMKS 
- Metode Pengumpulan Data 
melalui Penglslan lnstrumen, 
Diskusi KelompOk Terarah 
(Focuss Group 
Olscusslon!FGD), wawancara 
mendalam (in deep interview), 
dan studi dokumentasi dalam 
penyediaan sarana dan 
prasarana panti sosial skala 
Kab!Kota 

Rapat Penyusunan Laporan: Honor I 
10 org x 3 kl x Ilonor rapat. I 
Konsumsi ; 10 org x 3 kl x konsumsi 
dan snack. 

Petugas Pendataan penyediaan 
sarana dan prasarana panti sosial: 

, Transport 2 org x transport 
menuju daerah yang dituju, Honor: 
2 org x 3 hr x 3 kl x Uang harlan, 
penginapan da!1 transport lokal 
(disesuaikan dengan Pagu Daerah), 
Petugas Registrasi : Honor petugas 
; 2 org x 12 bulan x bes.1r I~onor. 

dan 
dalam 

dan 
skala 

2) Pengolahan Data PMKS 
·lnventarisasi dan identifikasi 
target dan sasaran Jumlah 
PMKS Skala Kab/Kota di 
Daerah 3 (tiga) kali dalam 
setahun 

- Mendata target dan sasaran 
dalam penyediaan sarana dan 
prasarana panti sosial skala 
Kab/Kota, 

- Pemutakfliran target 
sasaran data awal 
penyediaan sarana 
prasarana pantl sosia! 
kab/kota. 

3) Analisis Data PMKS 
• Mengkaji dan menela'ah data 
target dan sasaran dalam 
penyediaan sarana dan 
prasarana panti sosial skala 
Kab/Kota. 
Pemutakhiran data final target 
dan sasaran dalam penyediaan 

Rapat Pengolahanan Data dalam 
rangka kegiatan pelaksanaan 
pemberdayaan sosial bagi PMKS: 
Honor: 10 org x 3 kl x honor rapar. 
Konsumsi : 10 org x 3 kl x konsumsi 
dan snack. 

Rapat Analisis Data PMKS dafam 
rangka kegiatan pelaksanaan 
pemberdayaan soslal bagi PMKS: 
Honor: 10 org x 3 kl x honor rap(lt. 
Konsumsi : 10 org x 3 kl x konsumsi 
dan snack. 
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sarana dan prasarana panti 
soslal skala Kab/Kota 

4) Penyusunan Laporan Analisis Rapat Penyusunan Laporan: 
· Pedoman penyusunan laporan 
berdasarkan kerangka fikir Honor: 10 org x 3 kl x honor rapat. 
(logical framework), deogao Konsumsi : 10 org x 3 kl x konsumsl 
variabel 
masalah, 

latar 
dasar 

belakaog 
hukum, 

dan snack. 

maksud dan tujuao, target dan 
sasaran, waktu dan tempat 
pelaksanaan kegiatao, hasil 
yang dicapai, Analisa Biaya 
(Anafisis Costing), kesimpulan 
dan saran. 

2. Penyediaan 1) Pendataan PMKS Petugas Pendataan penyediaan 1 

sarana dan · Metode Pengumpulao Data sarana dan prasarana pelayanan 
prasarana melalui Penglslan Instrumen, luar panti: Transport 2. org x 
pelayanan luar Diskusi Kelompok Terarah transport menuju daerah yang 
pantl skala 
Kab/Kota 

(Focuss Group 
Discussion/FGD), wawancara 
mendalam (in deep Interview), 

dituju. Honor: 2 org x 3 hr x 3 kl x 
Uang harlan, penginapan dan 

dan studi dokumentasi dalam transport lokal (disesuaikan dengan 
rangka penyediaan sarana dan Pagu Daerah). Petugas Registrasi 
prasarana pelayanan luar panti Honor petugas : 2 org x 12 bulan x 
skala Kab/Kota besar honor. 

Rapat Pengolahanan Data dalam 
· Inventarisasi dan identifikasi 

2) Pengolahan Data PMKS 
rangka kegiatan pelaksanaan 

target dan sasaran dalam pemberdayaan sosial bagi PMKS: 
rangka penyediaan sarana dan Honor : 10 org x 3 kl x honor rapat. 
prasarana pelayanan iuar panti 

Konsumsi : 10 org x 3 kl x konsumsiskala Kab/Kota 
dan snack.- Mendata target dan sasaran 

dalam rangka penyediaan 
sarana dan prasarana 
pelayanan luar panti skala 
Kab/Kota 
Pernutakhiran target dan 
sasaran data awal da!am 
rangka penyediaan sarana dan 
prasarana pelayanan luar panti 
skala Kab/Kota 

Rapat Analisis Data PMKS dalam 
- Mengkaji dan menela'ah data I rangka kegiatan pelaksanaan 
target dan sasaran dalam 

3) Analisis Data PMKS & PSKS 

pemberdayaan sosial bagi PMKS: 
rangka penyediaan sarana dan Honor: 10 org x 3 kl x honor rapat. 
prasarana pelayanan luar panti Konsumsi : 10 org x 3 kl x konsumsi
skala Kab/Kota 

dan snack.Pemutakhiran data final target 
dan sasaran dalam rangka 
penyediaan sarana dan 
prasarana pelayanan luar panti 
skala Kab/Kota 

Rapat Penyusunan Laporan: Honor 
- Pedoman penyusunan laporan 

14) Penyusunan Laporan Analisis 
10 org X 3 kl x honor rapat. 

1 
berdasarkan kerangka flkir Konsumsi : 10 org x 3 kl x konsumsi 
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(logical framework), dengan 
variabel latar belakang 

dan snack. 

masalah, dasar hukum, 
maksud dan tujuan, target dan 
sasaran, waktu dan tempat 
pelaksanaan kegiatan, hasil 
yang dicapai. Analisa Biaya 
(Analisis Costing), kesimpulan 

III Penanggulangan 1. Bantuan sosial 1) 
dan saran. 

Pendataan PMKS Petugas Pendataan bantuan sosjaJ 
korban bencana 
pada tahap 
tanggap darurat 
skala Kab/Kata 

bagi korban 
bencana skala 

Kab/Kota ! 

- Metode Pengumpulan Data 
melalui Pengisian Instrumen, 
Diskusi Kelompak Terarah 
(focuss Group 
Discussion/FGD), wawancara 
mendalam (in deep interview), 
dan studi dokumentasi dalam 
rangka bantuan sosial Karban 

bagl korban bencana: Transport : 2 
org x transport menuju daerah yang 
dituju. Honor: 2 org x 3 hr x 3 kl x 
lumpsum (disesuaikan dengan Pagu 
Daerah). Petugas Registrasi : Honor 
petugas : 2 org x 12 bulan x besar 
honor. 

bencana skala Kab/Kota 

2. Evakuasi korban 
bencana skala 
Kab/Kota 

2) Pengolahan Data PMKS 
- Inventarisasi dan identifikasl 
target dan sasaran da!am 
rangka bantuan sosial korban 
bencana skala Kab/Kota 

- Mendata target dan sasaran 
dalam rangka bantuan sosial 
korban bencana skala 
Kab/Kota 

- Pemutakhiran target dan 
sasaran data awal dalam 
rangka bantuan sosial korban 
bencana skala Kab/Kota. 

13) Analisis Data PMKS 
- Mengkaji dan menela'ah data 

target dan sasaran dalam 
rangka bantuan sosial korban 
bencana skala Kab/Kota 

- Pemutakhiran data final target 
dan sasaran dalam rangka 
bantuan sosial korban bencana 
skala Kab/Kata 

4) Penyusunan Laporan Analisis 
Pedoman penyusunan laporan 
berdasarkan kerangka fikir 
(logical framework), dengan 
variabel latar belakang 
masalah, dasar hukum, maksud 
dan tujuan, target dan sasaran, 
waktu dan tempat pelaksanaan 
kegiatan, hasH yang dicapai, 

Analisa Biaya (Analisis Costing), 
kesimpulan dan saran. 

1) Pendataan PMKS 
- Metode Pengumpulan Data 

melalui Pengisian Instrumen, 
Diskusi Kelompok Terarah 
(Focuss Group 
Dlscussion/FGD), wawancara 
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Rapat Pengolahanan Data dalam 
rangka bantuan sosial bagi korban 
bencana: Honor 10 org x 3 kl x 
honor rapat. Konsumsi : 10 org x 3 
kl x konsumsi dan snack. 

Rapat Analisis Data PMKS dalam 
rangka bantuan soslal bagi korban 
bencana: Honor 10 org x 3 kl x 
honor rapat. Konsumsi : 10 org x 3 
kl x kansumsi dan snack. 

Rapat Penyusunan Laporan 

Honor: 10 org x 3 kl x honor rapat. 
Konsumsi : 10 org x 3 kl x konsumsi 
dan snack. 

Petugas Pendataan Evakuasi korban 
bencana: Transport 2 org x 
transport menuju daerah yang 
dituju. Honor: 2 org x 3 hr x 3 kl x 
Uang harian, penginapan dan 

transport lokal (disesuaikan dengan 



IV Pelaksanaan dan 
pengembangan 
jamlnan sosial 

bagi penyandang 
cacat fisik dan 

mental, serta 
lanjut usia tidak 
potensial terlantar 
yang berasal dari 
masyarakat 
rentan dan tfdak 
mampu skala 
Kab/Kota 

1. Pelaksanaan 
Jaminan Sosial 

skala Kab/Kota 

mendalam (in deep interView), 
dan stud! dokumentasi 
Evakuasi korban bencana 
skala Kab/Kota. 

2) Pengolahan Data PMKS 
- Inventarlsasi dan identifikasl 
target dan sasaran dalam 
rangka Evakuasi korban 
bencana skala Kab/Kota. 

- Mendata target dan sasaran 
dalam rangka Evakuasi korban 
bencana skala Kab/Kota . 

. Pemutakhiran target dan 
sasaran data awal dalam 
rangka Evakuasi korban 
bencana skala Kab/Kota. 

3) Analisis Data PMKS 
- Mengkaji dan menela'ah data 

target dan sasaran dalam 
rangka Evakuasi korban 
bencana skala Kab/Kota. 

- Pemutakhiran data final target 
dan sasaran dalam rangka 
Evakuasi korban bencana 
skala Kab/Kota. 

4) Penyusunan Laporan Analisis 
- Pedoman penyusunan laporan 

berdasarkan kerangka fikir 
(logical framework), dengan 
variabel : latar belakang 
masaJah, dasar hukum, 
maksud dan tujuan, target dan 
sasaran, waktu dan tempat 
pelaksanaan kegiatan, has!1 
yang dicapai, Analisa Siaya 
(Analisis Costing), kesimpulan 
dan saran. 

1) Pendataan PMKS 
. Metode Pengumpulan Data 
melalul Pengisian Instrumen, 
Diskus! Kelompok Terarah 
(Focuss Group 
Discussion/FGD), wawancara 
mendalam (Ii? deep interview), 
dan studi dokumentasi dalam 
rangka kegiatan jaminan sosial 
skala Kab/Kota. 

2) Pengolahan Data PMKS 
- Inventarisasi dan identifikasi 

target dan sasaran dalam 
rangka kegiatan jaminan sosial 
skala Kab/Kota. 

- Mendata target dan sasaran 
dalam rangka kegiatan 
jaminan soslal skala Kab/Kota. 

Pagu Daerah). Petugas Registrasi : 
Honor petugas : 2 org x 12 bulan x 
besar honor. 

Rapat Pengolahanan Data dalam 
rangka Evakuasi korban bencana: 
Honor : 10 org x 3 kl x honor rapat. 
Konsumsi ; 10 org x 3 kl x konsums\ 
dan snack. 

Rapat Analisis Data PMKS dalam 
rangka Evakuasi korban bencana: 
Honor: 10 org x 3 kl x honor rapat. 

Konsumsi : 10 org x 3 kl x konsumsi 
dan snack. 

Rapat Penyusunan Laporan: Honor 
10 org x 3 kl x honor rapal. 
Konsumsi : 10 org x 3 kl x konsumsi 
dan snack. 

Petugas Pendataan dalam rangka 
kegiatan pelaksanaan jaminan 
sosial: Transport : 2 org x transport 

menuju daerah yang dituju. HOnor: 
2 org x 3 hr x 3 kl x Uang harian, 
penginapan dan transport lokal 
(disesuaikan dengan Pagu Daerah). 
Petugas Registrasi Honor petugas : 
2 org x 12 bulan x besar honor. 

Rapat Pengolahanan Data dalam 
rangka Evakuasi korban bencana: 

Honor: 10 org x 3 kl x honor rapat. 
Konsumsi : 10 org x 3 kl x konsumsi 

dan snack. 
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- Pemutakhiran target dan 
sasaran data awal dalam 
rangka kegiatan jaminan sosial 
skala Kab/Kota. 

I 

3) Anallsis Data PMKS 
- Mengkaji dan menela'ah data 
target dan sasaran dalam 
rangka kegiatan jaminan sosial 
skala Kab/Kota. 

- Pemutilkhiran data final target 
dan sasaran dalam rangka 
kegiatan jaminan sosial skala 
Kab/Kota, 

Rapat Analisis Data PMKS dalam 
rangka Evakuasi korban bencana: 
Honor: 10 org x 3 kl x honor rapat. 
Konsumsi : 10 org x 3 kl x konsumsi 
dan snack. 

I 

4) Penyusunan Laporan Analisis 
- Pedoman penyusunan laporan 

berdasarkan kerangka fikir 
(logical framework), dengan 
variabel latar belakang 
masalah, dasar hukum, 
maksud dan tUjuan, target dan 
sasaran, waktu dan tempat 
pelaksanaan kegiatan, hasil 
yang dicapai, Analisa Biaya 
(Analisis Costing), kesimpulan 
dan saran. 

Rapat Penyusunan Laporan: Honor 
10 org x 3 kl x honor rapat. 
Konsumsi : 10 org x 3 kl x konsumsi 
dan snack. 

B.	 Mekanisme Perencanaan P,embiayaan Pencapaian SPMI Bidang Sosial 
Nota kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Pengguna 
Anggaran (PPA) yang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD wajib memuat 

target pencapaian dan penerapan SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah 
KabupatenjKota. Nota kesepakatan inilah yang menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD yang 
menggambarkan secara rinci dan jelas program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam 
rangka pencapaian dan penerapan SPM Bidang Sosial di daerah. Pengintegrasian SPM ke 
dalam RAPBD ini dapat dilihat pada gambar 2 dan mekanisme perencanaan pembiayaan 
seperti dapat dilihat pada gambar 3. 
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Gambar 2.
 

~Pengintegrasian SPM Bidang Sosial dalam RA.PBD
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Mekanisme perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Sosial (seperti terlihat pada 
Gambar 4) dilakukan untuk melihat kemampuan dan potensi daerah dalam pencapaian dan 
penerapan SPM Bidang Sosial di daerah. Adapun tahapan mekanisme perencanaan pembiayaan 
SPM adalah sebagai berikut: 

1.	 Pemerintah Daerah (Dinasjlnstansi Sosial) Provinsi dan KabupatenjKota menyusun rincian 
kegiatan untuk masing-masing jenis pelayanan dalam rangka pencapaian SPM dengan 
mengacu pada indikator kinerja, dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan 
oleh Pemerintah. 

2.	 Pemerintah daerah (DinasjInstansi Sosial) Provinsi dan Kabupaten/Kota menetapkan batas 
waktu pencapaian SPM untuk daerahnya dengan mengacu pada batas waktu pencapaian 
SPM secara nasional, kemampuan dan potensi daerahnya masing-masing. 

3.	 Pemerintah daerah (Dinasjlnstansi Sosial) Provinsi dan KabupatenjKota menetapkan target 
tahunan pencapaian SPM mengacu pada batas waktu yang sudah ditentukan oleh masing
masing daerah. 

4.	 Pemerintah daerah (Dinasjlnstansi Sosial) Provinsi dan KabupatenjKota membuat rincian 
belanja untuk setiap kegiatan dengan mengacu pada rincian belanja yang sudah ditetapkan 
oleh Pemerintah serta standar belanja dan satuan harga yang sudah ditetapkan oleh 
masing-masing daerah. 
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5,	 Pemerintah daerah (Dinas/lnstansi Sosial) Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat 
mengembangkan jenis kegiatan dari masing-masing jenis pelayanan yang sudah ditetapkan 
oleh Kementerian Sosial sesuai kebutuhan daerahnya dalam pencapaian SPM di daerah 
masing-masing, 

6.	 Pemerintah daerah (Dinas/lnstansi Sosial) Provinsi dan Kabupaten/Kota menggunakan 
perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Soslal untuk melihat kondisi dan 
kemampuan keuangan daerahnya dalam mencapai SPM Bidang Sosial yang sudah 
ditetapkan oleh Pemerintah. 

7.	 Apabila pembiayaan yang dibutuhkan dalam pencapaian SPM Bidang Sosial melebihi 
kemampuan keuangan daerah maka pemerintah daerah dapat mengurangi kegiatan atau 
mencari sumber anggaran lainnya. 

Gambar 3. 

:MEKANISM'E PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL 

Indikator SPM 

I 

Batas Waktu 
Pelilcapai'an SPM 

Nasional 

PEMDA I 

Program Kegiatan 
Pencapaian SPM 

Batas Waktu 
Pencapaian SP.M 

Daerah 

Target 
Tahunan 

Rincian Belanja 

RPJMD--1 I 

~ RKPD I 

Adapun uraian kegiatan dan biaya dalam rangka penyusunan perencanaan pembiayaan 

pencapaian SPM Bidang Sosial di Provinsi dan Kabupatenj Kota, serta salah satu urusan wajib 
bidang sosial, yaitu Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial dilaksanakan dengan tahapan 
pendataan, pengolahan data, anal isis data,dan penyusunan laporan, 
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BABVI
 

SISTEM PENYAIMPAIAN INFORMASI
 

Rencana pencapaian target tahunan SPM bidang sosial dan realisasinya merupakan bagian dari 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keuangan Pertanggungjawaban 
(LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) yang harus 
diinformasikan kepada masyarakat. 

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menyatakan bahwa SPM disusun dan 
diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah KabupatenjKota yang berkaitan dengan peJayanan dasar sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial untuk mendukung 
tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan di daerah, diperlukan adanya 
pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capaian kinerja Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) terhadap bidang atau urusan wajib yang menjadi tugas pokok. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM, Pemerintah wajib 
menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, yaitu bagian dari 
pelayanan pUblik. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 
selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
berdasarkan anal isis kemampuan dan potensi daerah. 

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang 
berpedoman pada SPM dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. 
Kemudian Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 menyatakan bahwa 
menterijkepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. 

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Menteri Sosial menyusun SPM dalam rangka 
penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan KabupatenjKota yang 
berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 
Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi dan KabupatenjKota, bahwa Penetapan SPM berdasarkan sidang Dewan 
Pertimbangan Otonomi Oaerah (OPOD) yg diketuai Menteri Dalam Negeri dan wakil para 
Menteri yaitu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Kepala Badan Perencana Pembangunan 
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Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan dan Keamanan, serta anggota para Eselon I 
lintas kementerian/lembaga. Pada intinya bahwa telah dilakukf,ln sinkronisasi dan harmonisasi 
pada level pemerintah pusat mengenai tugas dan fungsi masing-masing urusan sehingga tidak 
terjadi duplikasi pekerjaan (urusan wajib) dari K/L dan tidak terjadi tumpang tindih (Cross 
Cutting Issues) urusan pemerintah. 

Mengenai masalah Evaluasi dan pengawasan diatur berdasarkan berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(lPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 
DPRD, dan Informasi Laporan LPPD Kepada Masyarakat. Materi LPPD urusan desentralisasi, 
meliputi: prioritas urusan wajib, tingkat pencapaian SPM, SKPD yang menyelenggarakan urusan 
wajib. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri melakukan evaluasi terhadap LPPD 
Provinsi. Pasal 11 ayat (2) menyatakan ringkasan hasil evaluasi disampaikan kepada Presiden 
paling lambat 1 (satu) bulan setelah Menteri menerima LPPD Provinsi. Penetapan menjadi 
urusan wajib Menteri berupa Peraturan/Keputusan dan Penerapan menjadi urusan wajib Kepala 

Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi 
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 19 menyatakan bahwa aspek tataran 
pelaksana kebijakan daerah, salah satunya adalah "Tingkat Capaian SPM" dan kemudian Pasal 
20 ayat (1) tentang Capaian SPM menyatakan bahwa capaian kinerja pelayanan pUblik yang 
merupakan urusan pemerintahan daerah meliputi urusan wajib dan pilihan/ dimana urusan 
sosial menjadi salah satu urusan wajib sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. 
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BAB V[I 

PENUTUP 

Panduan Perenc naan Pembiayaan Pencapaian 51 lM Bidang Sosial di Kabupaten/K\Jta disusun 

sebagai acuan daerah dalam menyusun perenca laan pembiayaan pencapaian SPM ini akan 
memudahkan daerah dalam mengalokasikan besatnya biaya yang dibutuhkan bagi pelaksanaan 
SPM di daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dar mengevaluasi setiap tahunnya. 

Demikian Lampiran Keputusan Menteri tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota ini di buat 
untuk dapat dijadikan sebagai Panduan PerenC<lnaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang 

Sosial di Kabupaten/Kota. 

2010 

B KINOON 5 A, 

L JU I, M 
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