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KATA PENGANTAR 

 
Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik 

dan hidayah-Nya semata, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas 

Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021 ini berhasil diselesaikan tepat pada waktunya. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu cara 

perbaikan kinerja organisasi yang harus terus dilakukan untuk mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Laporan ini disusun secara 

periodik berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 29 

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan PeLaporan Kinerja 

Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban 

Dinas Sosial Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan uraian tugas, fungsi dan tata 

kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan 

kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial selama tahun anggaran 2021. 

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan 

program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang 

keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kendal serta bermanfaat bagi 

seluruh aparat di Dinas Sosial khususnya dalam upaya mewujudkan kepemerintahan 

yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di 

Kabupaten Kendal. 
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Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan 

masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan 

ini di masa mendatang. 

Demikian semoga bermanfaat. 

 
 
 

 
Kendal, Januari 2022 

KEPALA DINAS SOSIAL 

KABUPATEN KENDAL 

 
 
 

TONI ARI WIBOWO, AP, MM 

Pembina Utama Muda  

NIP.   19760117 199412 1 001 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

Dinas Sosial Kabupaten Kendal sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kendal Nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Bupati Kendal 

Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, serta 

Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kendal adalah sebagai unsur yang mempunyai tugas 

membantu Bupati Kendal dalam melaksanakan urusan sosial. 

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial mempunyai 

fungsi : 

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial; 

2. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang Sosial; 

3. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Sosial; 

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan-kegiatan dibidang Sosial; 

5. Pengelolaan kesekretariatan dinas. 

 
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2016-

2021 maka Dinas Sosial Kabupaten Kendal pada tahun anggaran 2021 telah 

menetapkan 4 (Empat) sasaran dan 6 (enam) program. Sedangkan dalam Rencana 

Kinerja Dinas Sosial tahun 2021 melaksanakan 6 (enam) program dan 15 (Lima Belas) 

kegiatan dan 34 ( Tiga Puluh Empat ) Sub Kegiatan. 

Dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsinya tersebut pada alokasi 

APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, Dinas Sosial telah ditetapkan anggaran 

sebesar Rp. 7.906.554.599 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 6.413.647.965 atau     81 %, 

sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 1.492.906.634. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. GAMBARAN UMUM SKPD 

 
Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel sebagai perwujudan pelaksanaan 

prinsip Good Governance mengharuskan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan harus dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan perundangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan 

pengembangan dan penerapan sistem pertanggung-jawaban yang tepat, jelas, terukur dan 

legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung 

secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 

dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita–cita 

bangsa dan negara. 

Berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepostime, disebutkan bahwa salah satu 

asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah 

asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) 

Nomor 7 Tahun 1999 dan teknis penyusunannya diterapkan dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan PeLaporan Kinerja Instansi 

Pemerintah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Ruang 

Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, 

umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan keuangan. 

Kinerja (performance) dalam arti yang sederhana adalah prestasi kerja. Rue & Byars 

(1991) mendefinisikan kinerja sebagai tingkat pencapaian hasil, hal ini berarti kinerja 

merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Bagi setiap organisasi, pengukuran dan 

evaluasi kinerja merupakan suatu kegiatan yang dapat menentukan tingkat keberhasilan 

dan kegagalan organisasi oleh para stakeholder. Diketahuinya tingkat kegagalan dan 

keberhasilan itu akan mendorong Instansi Pemerintah untuk lebih memperhatikan 

kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntut perbaikan dan pelayanan publik. 

Efektifitas pengukuran kinerja akan menjadi kenyataan, jika dapat dirumuskan dan 

ditetapkan indikator kinerja yang bisa menggambarkan tingkat pencapaian visi, misi, tujuan 

dan sasaran. 

Bahwa dalam kerangka pembangunan good governance, penyelenggaraan 

pemerintahan harus berorientasi pada hasil (result oriented government). Oleh karena itu 

dalam penggunaan anggaran Negara baik pusat maupun daerah harus didasarkan pada 

anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan 

perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan 

untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Orientasi pada 

input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. 

Pemerintahan yang berorientasi pada hasil akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, 

berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.
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Output merupakan hasil langsung dari program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah 

dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang 

outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa sehingga memberi manfaat bagi 

masyarakat. Output dan outcome inilah yang dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan 

menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap 

merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu baik output maupun outcome. 

A.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL 
 

Dinas Sosial Kabupaten Kendal sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Kendal adalah sebagai unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati Kendal dalam 

melaksanakan urusan Sosial. Ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 83 

Tahun 2018 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Sosial Kabupaten Kendal, bahwa Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan urusan Sosial. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas 

Sosial mempunyai fungsi : 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial; 
 

2. Penyelenggaraan urusan Sosial serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial; 
 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. 
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Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 83 Tahun 2018 tentang  

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten 

Kendal, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang 

diberikan Kepada Daerah. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:   

a. perumusan kebijakan di bidang sosial; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang sosial; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang sosial; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sosial; 

f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang sosial; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang sosial. 

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati 

Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 

Kerja pada Dinas Sosial, sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas  

Kepala Dinas Sosial menyelenggaraka fungsi :  
1) merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan 

tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta 

memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

3) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik 

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan tugas; 

4) merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial di 

Daerah sesuai peraturan perundangundangan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

5) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang sosial 

sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan 

tugas; 

6) menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di 

bidang sosial sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas 

mencapai target yang telah ditetapkan; 
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7) menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang sosial 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna 

peningkatan kualitas kerja; 

8) menerapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan 

kegiatan di bidang sosial agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

9) menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

10) mengoordinasikan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan 

data di bidang sosial; 

11) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur 

pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada 

Bupati dan kebijakan tindak lanjut; 

12) melaporkan pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis sebagai wujud 

akuntabilitas dan transparansi; 

13) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran 

kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka 

peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

14) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta 

untuk menghindari penyimpangan; dan 

15) melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan 

fungsi Dinas. 

 
b. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam 

perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 

pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, 

evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan. Dalam melaksanakan 

tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi: 

1) perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan; 

2) pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; 

3) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kesekretariatan; 

4) pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan; 

5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan 

6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas : 

1) menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan 

peraturan perundangundangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
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sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif 

dan efisien; 

3) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta 

memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

4) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik 

vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 

dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

5) menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai lingkup 

tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

6) menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang 

berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem 

informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain 

yang diberikan oleh Kepala Dinas; 

7) mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan 

Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan 

anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan; 

8) mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja 

(Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis 

dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

9) mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional 

Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

10) mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan; 

11) menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, 

ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, 

dokumentasi, perlengkapan/ perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan 

dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi 

kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas; 

12) mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di 

lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
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13) mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional 

Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, 

budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta 

pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas; 

14) melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi 

manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima; 

15) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat 

dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun 

untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

16) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran 

kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka 

peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

17) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; 

18) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun 

tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan 

optimalserta untuk menghindari penyimpangan; dan 

19) melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan 

fungsi unit kerjanya. 

 
c. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Data Penyuluhan 

Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Data Penyuluhan mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, 

pengoordinasian, pembinaan, pengawasan pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, 

evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan jaminan sosial dan data 

penyuluhan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perlindungan Jaminan Sosial 

dan Data Penyuluhan menyelenggarakan fungsi: 

1) perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan jaminan sosial dan data 

penyuluhan; 

2) pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan jaminan 

sosial dan data penyuluhan; 

3) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perlindungan 

jaminan sosial dan data penyuluhan; 

4) pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perlindungan jaminan sosial 

dan data penyuluhan; 

5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan 

jaminan sosial dan data penyuluhan; dan 

6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas di bidang 



8 
LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021 

 

 

perlindungan jaminan sosial dan data penyuluhan. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial 

dan Data Penyuluhan mempunyai rincian tugas : 

1) menyusun rencana dan program kegiatan bidang Perlindungan Jaminan 

Sosial dan Data Penyuluhan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

2) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif 

dan efisien; 

3) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta 

memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

4) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik 

vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 

dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

5) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup 

tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

6) menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang 

berkaitan dengan kegiatan perlindungan sosial dan korban bencana, 

jaminan sosial, serta data dan penyuluhan sosial; 

7) merumuskan kebijakan Kepala Dinas di bidang perlindungan sosial korban 

bencana, jaminan sosial, dan data penyuluhan; 

8) membina pelaksanaan kegiatan operasional di bidang perlindungan sosial 

dan korban bencana, jaminan sosial dan data penyuluhan; 

9) menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang perlindungan sosial dan 

korban bencana, jaminan sosial serta data dan penyuluhan sosial 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

10) merencanakan dan mengoordinasikan penerapan pencapaian indikator 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan bidang tugasnya dan 

peraturan perundang- undangan; 

11) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang 

Perlindungan Jaminan Sosial dan Data Penyuluhan dengan cara mengukur 

pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan 

kebijakan tindak lanjut; 

12) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran 

kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka 

peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 
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13) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud 

akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

14) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta 

untuk menghindari penyimpangan; dan 

15) melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan 

fungsi unit kerjanya. 

 
d. Bidang Rehabilitasi Sosial 

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, 

pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan di bidang rehabilitasi sosial. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang 

Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi : 

1) perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial; 

2) pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial; 

3) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang rehabilitasi 

sosial; 

4) pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang rehabilitasi sosial; 

5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial; 

dan 

6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang 

rehabilitasi sosial. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 
mempunyai rincian tugas : 

1) menyusun rencana dan program kegiatan bidang rehabilitasi sosial 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan 

tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif 

dan efisien; 

3) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta 

memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 

tugas; 

4) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik 

vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, 

serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

5) menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai lingkup 

tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 
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6) menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang 

berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi sosial anak, keluarga, dan lanjut 

usia, rehabilitasi sosial disabilitas serta rehabilitas sosial tuna sosial; 

7) menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang Rehabilitasi Sosial 

(Rumah singgah Pengemis Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT), Rumah 

Aman korban tindak kekerasan) berdasarkan peraturan perundang-

undangan; 

8) menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang Rehabilitasi Sosial; 

9) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang 

Rehabilitasi Sosial dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang 

telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

10) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran 

kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka 

peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

11) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud 

akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

12) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta 

menghindari penyimpangan; dan 

13) melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsi unit kerjanya. 

 

e. Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial 

Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan 

kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, 

pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Penanganan 

Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial. Dalam melaksanakan 

tugasnya Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial 

menyelenggarakan fungsi : 

1) perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan kemiskinan dan 

pemberdayaan sosial; 

2) pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penanganan kemiskinan dan 

pemberdayaan sosial; 

3) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penanganan 

kemiskinan dan pemberdayaan sosial; 

4) pengelolaan dan fasilitasi kegiatan penanganan kemiskinan dan 

pemberdayaan sosial; 
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5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penanganan kemiskinan dan 

pemberdayaan sosial; dan 

6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas di bidang 

penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Penanganan 

Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial mempunyai rincian tugas : 

1) menyusun rencana dan program kegiatan bidang Penanganan Kemiskinan 

dan Pemberdayaan Penanganan Sosial berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

2) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif 

dan efisien; 

3) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta 

memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

4) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik 

vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 

dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

5) menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai lingkup 

tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

6) menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang 

berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan 

sosial (PSKS), penanganan kemiskinan serta kepahlawanan keperintisan 

dan restorasi; 

7) mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama kemitraan kegiatan 

penanganan kemiskinan di desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh 

instansi sektoral, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga lain guna 

keterpaduan langkah dalam penanganan kemiskinan dan pemberdayaan 

sosial di daerah; 

8) memfasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Kabupaten 

(TKPK) dan program nasional yang berkaitan dengan program 

penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat bekerja sama 

dengan instansi terkait sebagai upaya mempercepat penanganan 

kemiskinan daerah; 

9) mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penyaluran, monitoring dan 

evaluasi terhadap bantuan kemiskinan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 
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10) mengarahkan dan mengendalikan pembinaan teknis penggunaan dana 

serta pengembangan usaha produktif masyarakat miskin guna peningkatan 

kesejahteraan masyarakat; 

11) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang 

Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial dengan 

cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan 

laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

12) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran 

kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka 

peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

13) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud 

akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

14) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta 

untuk menghindari penyimpangan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain 

dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 
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Adapun Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kendal sebagai berikut : 
 

Gambar I.1. 
 

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kendal 
 

 

 



LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021 
  

 

 
14 

 

A.2. SUMBER DAYA MANUSIA 
 

Dalam melaksanakan tugas guna mencapai visi dan misi diperlukan sumber daya 

manusia di Dinas Sosial Kabupaten Kendal pada Tahun 2021 sebagai berikut : 

Berdasarkan jenjang pendidikannya tenaga di Dinas Sosial Kabupaten Kendal pada 

Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 
 

Tabel I.1. 

Berdasar Jenjang Pendidikan 

Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021 
 

NO JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH ( ORANG ) 

1 SD 1 

2 SMP 0 

3 SMA dan sederajat 4 

4 Diploma I 0 

5 Diploma II 0 

6 Diploma III 2 

7 Diploma IV 0 

8 Sarjana Strata I 17 

9 Sarjana Strata II 9 

10  Sporting Staf 17 

JUMLAH 50 

Sumber data : Subbag Umum Dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021 

 
 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ.IP) Dinas Sosial Kabupaten 

Kendal ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggung-jawaban pelaksanaan Pemerintahan 

Daerah yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial pada Tahun 2021. 

Adapun tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ.IP) Dinas 

Sosial Kabupaten Kendal adalah : 

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi 

dan pelaporan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kendal tahun anggaran 2021; 

2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kendal pada Tahun 

2021, untuk kemudian dapat diperoleh masukan dalam rangka perbaikan kinerja 

Dinas Sosial Kabupaten Kendal di masa mendatang; 
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3. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Dinas Sosial Kabupaten Kendal 

sehingga terwujud Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu 

prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. 

C. PERMASALAHAN UTAMA DINAS SOSIAL 
 

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Kendal dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya adalah : 

1. Belum tercukupinya anggaran bidang sosial dari APBD Kabupaten Kendal pada 

Tahun 2021. Hal ini akan mempengaruhi capaian kinerja karena beberapa program 

sosial tidak bisa dilaksanakan secara optimal tanpa dukungan anggaran yang 

memadai. 

2. Jalinan komunikasi dan kemitraan dengan lintas sektor terkait, pihak swasta dan 

lembaga swadaya dalam pembangunan belum maksimal sehingga peran serta di 

bidang sosial belum optimal. 

3. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Dinas Sosial masih 

belum optimal, kapasitas dan kompetensi SDM yang ada belum memenuhi syarat.
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D. SISTEMATIKA 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ.IP) Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 

2021 dengan sistematika penulisan berikut : 

RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

BAB I : PENDAHULUHAN 
 

 A. Gambaran Umum Dinas Sosial 
 

B. Maksud dan Tujuan 
 

C. Permasalahan Utama 
 

D. Sistematika Penyajian LKJ.IP 

BAB II : PERENCANAAN KINERJA 

  
A. Perencanaan Stratejik Dinas Sosial Tahun 2011-2016 

  
B. Rencana Kinerja Dinas Sosial Tahun 2021 

  
C. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2021 

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 

  
A. Capaian Kinerja Tahun 2021 

  
B. Realisasi Anggaran Tahun 2021 

BAB IV : PENUTUP 
 

LAMPIRAN 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 
 

A. PERENCANAAN STRATEJIK DINAS SOSIAL TAHUN 2016-2021 
 

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang 

ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan 

berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau 

yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Stratejik Instansi 

Pemerintah, yang setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan 

program serta ukuran keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaannya. 

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan 

stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar 

mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global serta tetap 

berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Perencanaan stratejik setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan : 

(1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita 

menuju kesana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana 

stratejik mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. 

Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Rencana 

stratejik merupakan alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program 

dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016– 

2021 merupakan pedoman dalam pembangunan di Kabupaten Kendal selama tahun 2016-

2021. 

Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan suatu 

langkah penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Pada hakekatnya, visi merupakan 

gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa 

keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang 

berkepentingan. 
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Visi Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 adalah : 
 

“ TERWUJUDNYA KEMAJUAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL  
YANG MERATA BERKEADILAN DIDUKUNG OLEH KINERJA APARATUR YANG AMANAH  

DAN PROFESIONAL SERTA BERAKHLAK MULIA 
 BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA KEPADA ALLAH SWT “ 

 

Sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi ditetapkan misi pembangunan 

Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021, sebagai berikut : 

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, 
 efektif – efisien, bersih, bebas KKN; 

 
2. Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia; 

 
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ), serta penanggulangan 

kemiskinan; 

4. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan 

daerah berlandaskan nasionalisme; 

5. Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal; 

6. Mengembangkan ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, 

perikanan, dan sumber daya alam lainnya; 

7. Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta 

meningkatkan toleransi antar umat beragama: 

8. Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastuktur dasar dan penunjang baik di 

perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan 

9. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapanagn kerja. 
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Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan 

tingkat priortas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 

yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama 5 tahun. 

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi 

yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) 

sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, 

kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi. Tujuan adalah 

pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, 

melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah 

yang dihadapi yang berhubungan dengan layanan dan tugas fungsi PD. Tujuan 

merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi PD, yang dirumuskan bersifat 

spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam 

periode yang direncanakan. 

perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. 

Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi, meletakkan kerangka prioritas 

untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi dalam melaksanakan 

misinya. 

Tujuan dan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021, yang didukung 

oleh Dinas Sosial adalah Meningkatkan kualitas penanganan PMKS. 

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021 
 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau 

dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan 

untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata 

oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat 

diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. 

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan 

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan 

indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta 
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profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. 

Sedangkan uraian sasaran yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Kendal pada 

tahun 2016-2021 adalah : 

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jangkauan pemberdayaan fakir 

miskin dan PMKS                                                                                 

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : 

- Persentase fakir miskin , KAT yang tertangani 
 

2. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial pada PMKS 
 

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : 
 

- Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial 
 

3. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial pada PMKS 
 

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : 
 

- Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial 
 
 

Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran 
 

PERANGKAT DAERAH 

No TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR 

1 2 3 4 5 

1. Meningkatkan 
kualitas 
penanganan PMKS 

Persentase 
kualitas 
penanganan 
PMKS 

Meningkatnya 
kualitas dan 
kuantitas 
jangkauan 
pemberdayaan 
fakir 

Persentase fakir miskin , 
KAT yang tertangani 
 

   Meningkatnya 
pelayanan dan 
rehabilitasi sosial 
pada PMKS 
 

Persentase PMKS yang 
mendapatkan pelayanan 
rehabilitasi sosial 

   Meningkatnya 
perlindungan dan 
jaminan sosial 
pada PMKS 
 

Persentase PMKS yang 
mendapatkan 
perlindungan dan 
jaminan sosial 
 

 

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang 

diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, rincian tentang langkah-langkah 

yang diambil untuk menjabarkan kebijakan, dapat bersifat jangka panjang dan 

menengah antara 3-5 tahun atau bersifat tahunan saja. Program adalah kumpulan 

kegiatan nyata, sistematik dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa 
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organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau partisipasi aktif 

masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. 

Program PD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan 

fungsi PD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per- 

PD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan PD ke 

dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan 

untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan 

jangka menengah PD. 

 
Program-program yang sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kendal 

berdasarkan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 ada 6 program, sebagai 

berikut : 
 

1. Program  Pemberdayaan Sosial; 

2. Program Rehabilitasi Sosial; 
 

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; 

4. Program Penanganan Bencana; 

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. 
 

Serta program wajib di setiap PD yaitu : 
 

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah. 
 

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh 

instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan 

memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. 

Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana 

capaiannya.
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Matriks Hubungan Sasaran, Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan 
Sasaran Indikator Program Indikator Kegiatan Indikator Sub 

Kegiatan 
Indikator 

Meningkat
nya 
kualitas 
dan 
kuantitas 
jangkauan 
pemberday
aan fakir 

Persentase 
fakir 
miskin , 
KAT yang 
tertangani 

Program  
Pemberd
ayaan 
Sosial 

Prosentase 
peningkatan 
kapasitas 
PSKS 
lembaga dan 
non lembaga 

Pengembang
an Potensi 
Sumber 
Kesejahteraa
n Sosial 
Daerah 
kabupaten/ 
Kota 

Prosentase 
peningkata
n kapasitas 
PSKS 
lembaga 
dan non 
lembaga 
yang 
tersertifika
si 

Peningkatan 
kemampuan 
potensi 
pekerja sosial 
masyarakat 
kewenangan 
Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah anggota 
organisasi sosial pelaku 
kesejahteraan sosial 
yang ditingkatkan 
kemampuannya 

    Program 
Pengelola
an Taman 
Makam 
Pahlawan 

Persentase  
Pemenuhan 
Standar 
Sarana dan 
Prasarana 
Taman 
Makam 
Pahlawan 

Pemeliharaa
n Taman 
Makam 
Pahlawan 

Persentase 
pemenuhan 
standarsara
na dan 
prasarana 
TMP 

Pemeliharaa
n Taman 
Makam 
Pahlawan 
Nasional 
Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah Taman Makam 
Pahlawan yang dikelola 

Meningkat
nya 
pelayanan 
dan 
rehabilitasi 
sosial pada 
PMKS 

Persentase 
PPKS yang 
mendapatk
an 
pelayanan 
rehabilitasi 
sosial 

Program 
Rehabilit
asi Sosial 

Prosentase 
PPKS di Luar 
Panti yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Rehabilitasi 
Sosial 

Rehabilitasi 
Sosial Dasar 
Penyandang 
Disabilitas 
Terlantar, 
Anak 
Terlantar, 
Lanjut Usia 
Terlantar, 
serta 
Gelandangan 
dan 
Pengemis di 
Luar Panti 
Sosial 

Persentase 
PPKS  
Disabilitas 
Terlantar, 
Anak 
Terlantar, 
Lanjut Usia 
Terlantar, 
serta 
Gelandanga
n dan 
Pengemis 
di Luar 
Panti Sosial 
yang 
mendapatk
an 
pelayanan 
rehabilitasi 
sosial 

Pemberian 
bimbingan 
fisik, mental, 
spiritual dan 
sosial  

Jumlah kegiatan 
bimbingan fisik, mental, 
spiritualdan sosial yang 
di laksanakan 

  
 

  
 

    

Pemberian 
Bimbingan 
Sosial kepada 
keluarga 
Penyandang 
Disabilitas 
Terlantar, 
Anak 
Terlantar, 
Lanjut Usia 
Terlantar, 
serta 
Gelandangan 
dan 
Pengemis di 
Luar Panti 
Sosial 

Jumlah Keluarga 
Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar, serta 
Gelandangan dan 
Pengemis di Luar Panti 
Sosial 

  
 

  
 

    

Pemberian 
Layanan 
Rujukan 

Jumlah Fasilitasi 
Pelaksanaan pemberian 
layanan rujukan 
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Rehabilitasi 
Sosial 
Penyandang 
Masalah 
Kesejahteraa
n Sosial ( 
PMKS ) 
Lainnya 
Bukan 
Korban HIV/ 
AIDS dan 
NAPZA 

Persentase 
PPKS 
lainnya  
Bukan 
Korban 
HIV/ AIDS 
dan NAPZA 
yang 
terpenuhi 
kebutuhan 
dasarnya 
diluar panti 

Kerja Sama 
Antar 
Lembaga dan 
Kemitraan 
dalam 
Pelaksanaan 
Rehabilitasi 
Sosial 
Kabupaten/ 
Kota 

jumlah bulan 
pelaksanaan kerjasama 
kelembagaan 

Meningkat
nya 
perlindung
an dan 
jaminan 
sosial pada 
PMKS 

Persentase 
PPKS yang 
mendapatk
an 
perlindung
an dan 
jaminan 
sosial 

Program 
Perlindun
gan dan 
Jaminan 
Sosial 

Persentase 
PPKS yang 
mendapatkan 
perlindungan 
dan jaminan 
sosial 

Pemeliharaa
n Anak 
Terlantar  

Persentase 
peningkata
n 
pelayanan 
kesejahtera
an sosial 
bagi PPKS 
anak 
terlantar 

Penjangkaua
n Anak – 
Anak 
Terlantar 

Jumlah penjangkauan 
anak terlantar 

        

Pengelolaan 
Data Fakir 
Miskin 
Cakupan 
Daerah 
Kabupaten/ 
Kota 

Persentase 
PPKS fakir 
miskin 
yang 
mendapatk
an program 
perlindung
an dan 
jaminan 
sosial 

Pengelolaan 
Data Fakir 
Miskin 
Cakupan 
Daerah 
Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah desa / kelurahan 
yang dikelola data 
kemiskinaan dan fakir 
miskin 

            

Fasilitasi 
Bantuan 
Kesejahteraa
n Sosial 
Keluarga 

Jumlah bulan fasilitasi 
bantuan sosial keluarga 

            

Fasilitasi 
Bantuan 
Pengembang
an Ekonomi 
Keluarga 

Jumlah PPKS yang 
mendapatkan fasilitasi 
bantuan pengembangan 
ekonomi   

    

Program 
Penangan
an 
Bencana 

Persentyase 
PPKS Korban 
Bencana 
Alam dan 
Sosial yang 
Terpenuhi 
Kebutuhan 
Dasarnya 
Pada Saat 
dan Setelah 
Tanggap 
Darurat 
Bencana 

Perlindungan 
Sosial Korban 
Bencana 
Alam dan 
Sosial 
Kabupaten/ 
Kota 

Persentase 
PPKS 
korban 
bencana 
alam dan 
sosial yang 
menerima 
bantuan 
selama 
masa 
tanggap 
darurat 

Penyediaan 
Makanan 

Jumlah masyarakat 
terdampak bencana 
yang menerima bantuan 
dasar 

      

  

    

Pelayanan 
Dukungan 
Psikososial 

Jumlah orang yang 
diberikan layanan 
psikososial 
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Penyelenggar
aan 
Pemberdayaa
n Masyarakat 
terhadap 
Kesiapsiagaa
n Bencana 
Kabupaten/ 
Kota 

Persentase 
SDM 
TARUNA 
SIAGA 
BENCANA 
yang 
terlibat 
aktif dalam 
penangana
n bencana 

Koordinasi, 
Sosialisasi 
Pelaksanaan 
Taruna Siaga 
Bencana 

Jumlah Pendamping 
Sosial ( TARUNA SIAGA 
BENCANA) yang 
ditingkatkan 
kemampuannya 

Nilai SAKIP Persentase 
Nilai SAKIP 

Program 
Penunjan
g Urusan 
Pemerint
ahan 
Daerah 
Kabupate
n/Kota  

Persentase 
terpenuhinya 
layanan 
umum, 
kepegawaian, 
perencanaan 
dan 
keuangan 
Perangkat 
Daerah 

Perencanaan,  
Penganggara
n,  dan  
Evaluasi  
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
serapan 
aspirasi 
hasil 
musrenban
g dalam 
dokumen 
RKPD 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah dokumen yang 
tersusun 

            

Koordinasi 
dan 
Penyusunan 
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah terselesaikannya 
laporan capaian kinerja 

            

Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah Bulan 
Monitoring Evaluasi dan 
Pelaporan 

        

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
ketersediaa
n dokumen 
laporan 
keuangan 
perangkat 
daerah 

Penyediaan 
Gaji dan 
Tunjangan 
ASN 

Jumlah terbayarnya gaji 
dan tunjangan ASN 

        

Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
ketersediaa
n laporan 
administras
i 
kepegawaia
n 
perangkat 
daerah 

Pengadaan 
Pakaian 
Dinas beserta 
Atribut 
Kelengkapan
nya 

Jumlah Pengadaan 
pakaian dinas beserta 
kelengkapannya  

            

Bimbingan 
teknis 
implementasi 
peraturan 
perundang 
undangan 

Jumlah PNS yang 
ditingkatkan 
pengetahuan dan 
keterampilannya 

        

Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
ketersediaa
n sarana 
administras
i 
perkantora
n 

Penyediaan 
Peralatan 
dan 
Perlengkapa
n Kantor 

Jumlah bulan 
penyediaan kebutuhan 
alat tulis kantor 
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Penyediaan 
Bahan 
Logistik 
Kantor 

Jumlah bulan 
penyediaan makanan 
dan minuman  

          
 

Penyediaan 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan   

Jumlahbulan penyediaan 
barang cetakan dan 
penggandaan 

          
 

Penyediaan 
bahan bacaan 
dan 
peraturan 
perundang 
undangan 

Jumlah bulan 
penyediaan bahan 
bacaan dan peraturan 
perundang undangan 

          
 

Penyelenggar
aan Rapat 
Koordinasi 
dan 
Konsultasi 
SKPD 

Jumlah bulan 
penyelenggaraan rapat 
koordinasi dan 
konsultasi SKPD 

        

Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

Persentase 
pengadaan 
sarana aset 
penunjang 
administras
i 
perkantora
n 

Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 

Jumlah  Pengadaan 
Perlengkapan kantor 

        

Penyediaan 
Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintaha
n Daerah 

Persentase 
penyediaan 
jasa 
penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah 

Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah bulan 
penyediaan jasa surt 
menyurat 

            

Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan 
Listrik 

Jumlah bulan 
penyediaan 
terpenuhinya kebutuhan 
air, listrik dan telpon 

            

Penyediaan 
Jasa 
Peralatan 
dan 
Perlengkapa
n Kantor 

Jumlah bulan 
terbayarnya honorarium 
penjaga malam dan 
sopir 

            

Penyediaan 
Jasa 
Pelayanan 
Umum 
Kantor 

Jumlah bulan 
terbayarnya honorarium 
penatausahaan 
keuangan dan tenaga 
penunjang 



LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021 
  

 

 
26 

        

Pemeliharaa
n Barang 
Milik Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintaha
n Daerah 

Persentase 
pengadaan 
sarana jasa 
penunjang 
administras
i 
eprkantora
n 

Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaa
n, Biaya 
Pemeliharaa
n dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah bulan 
pemeliharaan rutin / 
berkala peralatan dan 
mesin 

            

Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaa
n , Biaya 
Pemeliharaa
n, Pajak dan 
Perizinan 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau 
Lapangan 

Jumlah bulan 
penyediaan biaya pajak 
dan perizinan 
kendaraan dinas 

            

Pemeliharaa
n / 
rehabilitasi 
gedung 
kantor 

Jumlah gedung/ 
bangunan yang 
direhabilitasi 

            

Pemeliharaa
n / 
rehabilitasi 
sarana dan 
prasarana 
gedung 
kantor dan 
bangunan 
lainnya 

Jumlah pemeliharaan 
rutin dan berkala 
peralatan dan mesin 

 

 
 

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 
 

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan 

kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target 

kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen 
 

Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk 

memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian 

realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan menilai keberhasilan 

organisasi. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2021 pada lampiran laporan 

berikut. 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 
DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL 

 
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

1. Tercapainya target IKU OPD Jumlah dokumen yang tersusun  1 dokumen 

2. Tercapainya target IKU OPD Jumlah laporan capaian kinerja yang 

tersusun  

8 laporan 

3. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan monitoring evaluasi dan 

pelaporan  

12 bulan 

4. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan pembayaran gaji dan 

tunjangan pegawai perangkat daerah  

12 bulan 

5. Tercapainya target IKU OPD Jumlah pengadaan pakaian dinas 

beserta kelengkapannya  

40 stel 

6. Tercapainya target IKU OPD Jumlah PNS yang ditingkatkan 

pengetahuan dan keterampilannya  

50 orang 

7. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan penyediaan alat tulis 

kantor  

12 bulan 

8. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan penyediaan  makanan dan 

minuman   

12 bulan 

9. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan penyediaan barang 

cetakan dan penggandaan 

12 bulan 

10. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan 

dan peraturan perundang undangan 

12 bulan 

11. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan penyelenggaraan rapat 

koordinasi dan konsultasi SKPD 

12 bulan 

12. Tercapainya target IKU OPD Jumlah pengadaan perlengkapan 

kantor 
5 buah 

13. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan penyediaan jasa surat 

menyurat 

12 bulan 

14. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan penyediaan terpenuhinya 

kebutuhan air, listrik dan telepon 

12 bulan 

15. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan terbayarnya honorarium 

penjaga malam dan sopir 

12 bulan 

16. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan terbayarnya 

honorariumpenatausahaan keuangan 

dan tenaga penunjang 

12 bulan 

17. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ 

berkala peralatan dan mesin 

12 bulan 

18. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan penyediaan biaya pajak 

dan perizinan kendaraan dinas 

12 bulan 

19. Tercapainya target IKU OPD Jumlah gedung / bangunan yang 

direhabilitasi 

2 gedung 

20. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ 

berkala gedung dan bangunan 

12 bulan 

21. Meningkatnya  kualitas dan kuantitas 

jangkauan pemberdaya an Fakir Miskin 

dan PMKS lainya 

Jumlah anggota organisasi sosial pelaku 

kesejahteraan sosial yang ditingkatkan 

kemampuannya 

295 orang 

22. Meningkatnya pelayanan  dan 

rehabilitasi sosial pada PMKS 

Jumlah penerima kegiatan pemberian 

bimbingan fisik, mental, spiritual dan 

sosial  

120 orang 

23. Meningkatnya pelayanan dan 

rehabilitasi social kepada PMKS 

Jumlah keluarga penyandang disabilitas 

terlantar, anak terlantar, lanjut usia 

terlantar serta gelandang dan pengemis 

110 orang 
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

diluar panti yang menerima bimbingan 

sosial 

24. Meningkatnya pelayanan dan 

rehabilitasi social pada PMKS 

Jumlah fasilitasi pelaksanaan 

pemberian layanan rujukan 

 

285 desa/ 

kelurahan 

25. Meningkatnya pelayanan dan 

rehabilitasi social pada PMKS 

Jumlah bulan pelaksanaan kerjasama 

antar lembaga 

12  bulan 

26. Meningkatnya perlindungan dan 

jaminan social pada PMKS 

Jumlah penjangkauan anak terlantar 50 anak 

27. Meningkatnya perlindungan dan 

jaminan social pada PMKS 

Jumlah Desa/ Kelurahan yang terkelola 

data kemiskinan dan fakir miskinnya 

286 desa/ 

kelurahan 

28. Meningkatnya perlindungan dan 

jaminan social pada PMKS 

Jumlah bulan fasilitasi bantuan sosial 

keluarga 

12  bulan 

29. Meningkatnya perlindungan dan 

jaminan social pada PMKS 

Jumlah PPKS yang mendapatkan 

fasilitasi bantuan pengembangan 

ekonomi 

25 orang 

 

30. Meningkatnya perlindungan dan 

jaminan social pada PMKS 

Jumlah masyarakat terdampak bencana 

yang mendapatkan bantuan dasar 

160 orang 

31. Meningkatnya perlindungan dan 

jaminan social pada PMKS 

Jumlah orang yang mendapatkan 

layanan psikososial 

60 orang 

32. Meningkatnya perlindungan dan 

jaminan social pada PMKS 

Jumlah pendamping sosial ( TAGANA ) 

yang ditingkatkan kemampuannya 

60 orang 

33. Meningkatnya  kua-litas dan kuantitas 

jangkau-an pem-berdaya an Fakir 

Miskin dan PMKS lainya 

Jumlah Taman Makam Pahlawan yang 

dikelola 

1 lokasi 

 

 

    

 

  



LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021 
  

 

 
29 

 
 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 
A. CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL 

 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) adalah kewajiban suatu Instansi 

Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. LKj.IP adalah dokumen 

yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan 

melembaga, sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya. 

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan sebagai dasar 

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan strategi instansi 

pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja 

guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran. Dalam bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja terhadap tingkat 

pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target 

(rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan 

dalam dokumen Rencana Kinerja. 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja 

lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu : (1) data internal, berasal dari sistem 

informasi yang diterapkan pada instansi, dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi 

baik data primer maupun data sekunder. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan 

menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan 

membandingkan antara rencana kinerja yang diharapkan dengan realisasi kinerja yang 
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dicapai. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang 

terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini 

bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang 

sejauhmana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan. 

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, 

lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam 

rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip- prinsip 

keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. 

Pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kendal pada tahun anggaran 

2021 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Lembaga 

Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman 

Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah, dilakukan terhadap indikator kinerja 

sasaran dan kegiatan. Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran 

digunakan skala ordinal sebagai berikut : 

Tabel III.1. 

Skala Ordinal Capaian Indikator Kinerja Dinas 

Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021 

No Capaian Kinerja Kriteria 

1. Nilai ≥ 100 SANGAT BAIK 

2. Nilai 85 - < 100 BAIK 

3. Nilai 70 - < 85 SEDANG 

4. Nilai 55 - < 70 KURANG 

5. Nilai < 55 SANGAT KURANG 
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1. Target dan Realisasi kinerja tahun 2021 

 

               Realisasi kegiatan pada tahun ini dapat di lihat dalam tabel berikut ini. 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

1. Tercapainya target IKU 

OPD 

Jumlah dokumen yang 

tersusun  

1 dokumen 1 dokumen 100 

2. Tercapainya target IKU 

OPD 

Jumlah laporan capaian 

kinerja yang tersusun  

8 laporan 8 laporan 100 

3. Tercapainya target IKU 

OPD 

Jumlah bulan monitoring 

evaluasi dan pelaporan  

12 bulan 12 bulan 100 

4. Tercapainya target IKU 

OPD 

Jumlah bulan 

pembayaran gaji dan 

tunjangan pegawai 

perangkat daerah  

12 bulan 12 bulan 100 

5. Tercapainya target IKU 

OPD 

Jumlah pengadaan 

pakaian dinas beserta 

kelengkapannya  

40 stel 40 stel 100 

6. Tercapainya target IKU 

OPD 

Jumlah PNS yang 

ditingkatkan 

pengetahuan dan 

keterampilannya  

50 orang 50 orang 100 

7. Tercapainya target IKU 

OPD 

Jumlah bulan 

penyediaan alat tulis 

kantor  

12 bulan 12 bulan 100 

8. Tercapainya target IKU 

OPD 

Jumlah bulan 

penyediaan  makanan 

dan minuman   

12 bulan 12 bulan 100 

9. Tercapainya target IKU 

OPD 

Jumlah bulan 

penyediaan barang 

cetakan dan 

penggandaan 

12 bulan 12 bulan 100 

10. Tercapainya target IKU 

OPD12 Bulan 

Jumlah bulan 

penyediaan bahan 

bacaan dan peraturan 

perundang undangan 

12 bulan 12 bulan 100 

11. Tercapainya target IKU 

OPD 

Jumlah bulan 

penyelenggaraan rapat 

koordinasi dan 

konsultasi SKPD 

12 bulan 12 bulan 100 

12. Tercapainya target IKU 

OPD 

Jumlah pengadaan 

perlengkapan kantor 
5 buah 5 buah 100 

 

13. Tercapainya target IKU 

OPD 

Jumlah bulan 

penyediaan jasa surat 

menyurat 

12 bulan 12 bulan 100 

 

14 Tercapainya target IKU Jumlah bulan 12 bulan 12 bulan 100 
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

OPD penyediaan 

terpenuhinya kebutuhan 

air, listrik dan telepon 

 

15. Tercapainya target IKU 

O5PD 

Jumlah bulan 

terbayarnya honorarium 

penjaga malam dan sopir 

12 bulan 12 bulan 100 

16. Tercapainya target IKU 

OPD 

Jumlah bulan 

terbayarnya honorarium 

penatausahaan 

keuangan dan tenaga 

penunjang 

12 bulan 12 bulan 100 

17. Tercapainya target IKU 

OPD 

Jumlah bulan 

pemeliharaan rutin/ 

berkala peralatan dan 

mesin 

12 bulan 12 bulan 100 

18. Tercapainya target IKU 

OPD 

Jumlah bulan 

penyediaan biaya pajak 

dan perizinan kendaraan 

dinas 

12 bulan 12 bulan 100 

19. Tercapainya target IKU 

OPD 

Jumlah gedung / 

bangunan yang 

direhabilitasi 

2 gedung 2 gedung 100 

20 Tercapainya target IKU 

OPD 

Jumlah bulan 

pemeliharaan rutin/ 

berkala gedung dan 

bangunan 

 

12 bulan 12 bulan 100 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

1 Meningkatnya  kualitas 

dan kuantitas jangkauan 

pemberdaya an Fakir 

Miskin dan PMKS lainya 

Jumlah anggota 

organisasi sosial pelaku 

kesejahteraan sosial 

yang ditingkatkan 

kemampuannya 

295 orang 295 orang 100 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

1. Meningkatnya pelayanan  
dan rehabilitasi sosial 
pada PMKS 

Jumlah penerima 

kegiatan pemberian 

bimbingan fisik, mental, 

spiritual dan sosial  

120 orang 120 orang 100 

2. Meningkatnya pelayanan  
dan rehabilitasi sosial 
pada PMKS 

Jumlah keluarga 

penyandang disabilitas 

terlantar, anak terlantar, 

lanjut usia terlantar 

serta gelandang dan 

pengemis diluar panti 

sosial 

110 orang 110 orang 100 
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

3. Meningkatnya pelayanan  
dan rehabilitasi sosial 
pada PMKS 

Jumlah fasilitasi 

pelaksanaan pemberian 

layanan rujukan 

 

285 desa/ 

kelurahan 

285 desa/ 

kelurahan 

100 

4. Meningkatnya pelayanan  
dan rehabilitasi sosial 
pada PMKS 

Jumlah bulan 

pelaksanaan kerjasama 

antar lembaga 

12  bulan 12  bulan 100 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

1. Meningkatnya 
perlindungan dan jaminan 
social pada PMKS 

Jumlah penjangkauan 

anak terlantar 

50 anak 50 anak 100 

2. Meningkatnya 
perlindungan dan jaminan 
social pada PMKS 

Jumlah Desa/ Kelurahan 

yang terkelola data 

kemiskinan dan fakir 

miskinnya 

286 desa/ 

kelurahan 

286 desa/ 

kelurahan 

100 

3. Meningkatnya 
perlindungan dan jaminan 
social pada PMKS 

Jumlah bulan fasilitasi 

bantuan sosial keluarga 

12  bulan 12  bulan 100 

4. Meningkatnya 
perlindungan dan jaminan 
social pada PMKS 

Jumlah PPKS yang 

mendapatkan fasilitasi 

bantuan pengembangan 

ekonomi 

25 orang 

 

  

5. Meningkatnya 
perlindungan dan jaminan 
social pada PMKS 

Jumlah masyarakat 

terdampak bencana yang 

mendapatkan bantuan 

dasar 

160 orang 126  orang 100 

6. Meningkatnya 
perlindungan dan jaminan 
social pada PMKS 

Jumlah orang yang 

mendapatkan layanan 

psikososial 

60 orang 60 orang 100 

7. Meningkatnya 
perlindungan dan jaminan 
social pada PMKS 

Jumlah pendamping 

sosial ( TAGANA ) yang 

ditingkatkan 

kemampuannya 

60 orang 60 orang 100 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

1. Meningkatnya  kualitas 
dan kuantitas jangkauan 
pemberdaya an Fakir 
Miskin dan PMKS lainya 

Jumlah Taman Makam 

Pahlawan yang dikelola 

1 TMP 1 TMP 100 
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2. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2020 dan 2021 

 

Perbandingan Realisasi kinerja pada tahun 2020 dan tahun 2021 dapat di lihat dalam tabel berikut   

ini. 
 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi 

2020 

Realisasi 

2021 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

1. Tercapainya target IKU OPD Jumlah dokumen yang 

tersusun  

 1 dokumen 

2. Tercapainya target IKU OPD Jumlah laporan capaian kinerja 

yang tersusun  

8 laporan 8 laporan 

3. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan monitoring 

evaluasi dan pelaporan  

3 bulan 12 bulan 

4. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan pembayaran gaji 

dan tunjangan pegawai 

perangkat daerah  

12 bulan 12 bulan 

5. Tercapainya target IKU OPD Jumlah pengadaan pakaian 

dinas beserta kelengkapannya  

 40 stel 

6. Tercapainya target IKU OPD Jumlah PNS yang ditingkatkan 

pengetahuan dan 

keterampilannya  

 50 orang 

7. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan penyediaan alat 

tulis kantor  

12 bulan 12 bulan 

8. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan penyediaan  

makanan dan minuman   

12 bulan 12 bulan 

9. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan penyediaan 

barang cetakan dan 

penggandaan 

12 bulan 12 bulan 

10. Tercapainya target IKU 

OPD12 Bulan 

Jumlah bulan penyediaan 

bahan bacaan dan peraturan 

perundang undangan 

12 bulan 12 bulan 

11. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan penyelenggaraan 

rapat koordinasi dan 

konsultasi SKPD 

12 bulan 12 bulan 

12. Tercapainya target IKU OPD Jumlah pengadaan 

perlengkapan kantor 
 5 buah 

13. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan penyediaan jasa 

surat menyurat 

12 bulan 12 bulan 

14 Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan penyediaan 

terpenuhinya kebutuhan air, 

listrik dan telepon 

12 bulan 12 bulan 

15. Tercapainya target IKU 

O5PD 

Jumlah bulan terbayarnya 

honorarium penjaga malam 

dan sopir 

12 bulan 12 bulan 

16. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan terbayarnya 

honorarium penatausahaan 

keuangan dan tenaga 

12 bulan 12 bulan 
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi 

2020 

Realisasi 

2021 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

penunjang 

17. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan pemeliharaan 

rutin/ berkala peralatan dan 

mesin 

12 bulan 12 bulan 

18. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan penyediaan biaya 

pajak dan perizinan kendaraan 

dinas 

12 bulan 12 bulan 

19. Tercapainya target IKU OPD Jumlah gedung / bangunan 

yang direhabilitasi 

 2 gedung 

20 Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan pemeliharaan 

rutin/ berkala gedung dan 

bangunan 

 12 bulan 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi 

2020 

Realisasi 

2021 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

1 Meningkatnya  kualitas dan 

kuantitas jangkauan 

pemberdaya an Fakir 

Miskin dan PMKS lainya 

Jumlah anggota organisasi 

sosial pelaku kesejahteraan 

sosial yang ditingkatkan 

kemampuannya 

120 

orang 

295 orang 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi 

2020 

Realisasi 

2021 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

1. Meningkatnya pelayanan  
dan rehabilitasi sosial pada 
PMKS 

Jumlah penerima kegiatan 

pemberian bimbingan fisik, 

mental, spiritual dan sosial  

 120 orang 

2. Meningkatnya pelayanan  
dan rehabilitasi sosial pada 
PMKS 

Jumlah keluarga penyandang 

disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar 

serta gelandang dan pengemis 

diluar panti sosial 

 110 orang 

3. Meningkatnya pelayanan  
dan rehabilitasi sosial pada 
PMKS 

Jumlah fasilitasi pelaksanaan 

pemberian layanan rujukan 

285 desa/ 

kelurahan 

285 desa/ 

kelurahan 

4. Meningkatnya pelayanan  
dan rehabilitasi sosial pada 
PMKS 

Jumlah bulan pelaksanaan 

kerjasama antar lembaga 

 12  bulan 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi 

2020 

Realisasi 

2021 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

1. Meningkatnya 
perlindungan dan jaminan 
social pada PMKS 

Jumlah penjangkauan anak 

terlantar 

60 anak 50 anak 

2. Meningkatnya 
perlindungan dan jaminan 
social pada PMKS 

Jumlah Desa/ Kelurahan yang 

terkelola data kemiskinan dan 

fakir miskinnya 

286 desa/ 

kelurahan 

286 desa/ 

kelurahan 
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi 

2020 

Realisasi 

2021 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

3. Meningkatnya 
perlindungan dan jaminan 
social pada PMKS 

Jumlah bulan fasilitasi bantuan 

sosial keluarga 

 12  bulan 

4. Meningkatnya 
perlindungan dan jaminan 
social pada PMKS 

Jumlah PPKS yang 

mendapatkan fasilitasi 

bantuan pengembangan 

ekonomi 

 25 orang 

5. Meningkatnya 
perlindungan dan jaminan 
social pada PMKS 

Jumlah masyarakat terdampak 

bencana yang mendapatkan 

bantuan dasar 

70 orang 126  orang 

6. Meningkatnya 
perlindungan dan jaminan 
social pada PMKS 

Jumlah orang yang 

mendapatkan layanan 

psikososial 

 60 orang 

7. Meningkatnya 
perlindungan dan jaminan 
social pada PMKS 

Jumlah pendamping sosial ( 

TAGANA ) yang ditingkatkan 

kemampuannya 

 60 orang 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi 

2020 

Realisasi 

2021 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

1. Meningkatnya  kualitas dan 
kuantitas jangkauan 
pemberdaya an Fakir 
Miskin dan PMKS lainya 

Jumlah Taman Makam 

Pahlawan yang dikelola 

1 TMP 1 TMP 

 
 

        

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa capaian kinerja di tahun 2021 dan capaian kinerja tahun 

2020 ada perbedaan di beberapa kegiatan dikarenakan refocusing terhadap anggaran lebih sedikit 

karena dampak dari covid 19 yang semakin menurun, perbedaan target karena menyesuaikan keuangan 

daerah dan penyesuaian dengan nomenklatur baru. 
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B. REALISASI ANGGARAN 
 

Keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tidak terlepas dari dukungan sumber daya 

manusia yang berdaya guna dan juga dana (anggaran) yang tersedia. 

Rincian anggaran dan realisasi belanja Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021 
 

adalah sebagai berikut :  
 

Alokasi Dan Realisasi Anggaran 

Dinas Sosial Kabuaten Kendal Tahun 2021 

 
 

No. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Tingkat 
Capaian 

keuangan 
(%) 

Tingkat 
Capaian 

Fisik 
(%) 

1 2 3 4  5 

1. Program Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

6.380.490.999 5.090.913.006 83 100 

Kegiatan  Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah      

84.493.100 54.566.000 64 100 

Sub Kegiatan     

a. Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

42.975.000 36.940.000 86 100 

b. Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Raelisasi Kinerja SKPD 

20.000.000 7.660.000 38 100 

c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.518.100 9.966.000 46 100 

Kegiatan Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

4.864.568.999 3.833.778.491 78 100 

Sub Kegiatan     

a.   Penyediaan Gaji dan Tunjangan  
ASN 

4.864.568.999 3.833.778.491 79 100 

Kegiatan Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

52.000.000 48.365.750 93 100 

Sub Kegiatan     

a.  Pengadaan Pakaian Dinas    Beserta 
Atribut Kelengkapannya 

22.000.000 19.250.000 88 100 

 a. Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang - Undangan 

30.000.000 29.115.750 97 100 

 Kegiatan Administrasi Umum 
Perangkat Daerah  

370.558.900 254.235.513 68 100 

Sub Kegiatan     

a.    Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

40.922.000 24.911.000 61 100 

 b.    Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000.000 27.065.000   90 100 
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No. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Tingkat 
Capaian 

keuangan 
(%) 

Tingkat 
Capaian 

Fisik 
(%) 

1 2 3 4  5 

 c.    Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

10.000.000 9.924.500 99 100 

 d.    Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang - Undangan 

3.060.000 2.577.000 84 100 

 e.    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

286.576.900 189.758.013 66 100 

. Kegiatan Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

64.125.000 44.949.800 70 100 

 Sub Kegiatan     

 a.  Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

64.125.000 44.949.800 70 100 

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

475.900.000 398.237.952 84 100 

Sub Kegiatan     

a.   Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.900.000 4.600.000 94 100 

b.   Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

85.000.000 65.396.452 77 100 

c.   Penyuediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

97.800.000 95.321.500 97 100 

a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

288.200.000 232.920.000 81 100 

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

468.845.000 456.779.500 97 100 

 Sub Kegiatan     

 a.  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

78.845.000 78.700.000 100 100 

b.   Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

25.000.000 17.223.500 69 100 

c.   Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya 

350.000.000 346.187.000 99 100 

d.   Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya  

15.000.000 14.669.000 98 100 

2. Program Pemberdayaan Sosial 102.400.000 87.133.400 85 100 

Kegiatan Pengembangan Potensi 
Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah 
Kabupaten/ Kota 

102.400.000 87.133.400 85 100 

Sub Kegiatan     

a.   Peningkatan Kemampuan Potensi 
Pekerja Sosial Masyarakat 
Kewenangan Kabupaten/ Kota 

102.400.000 87.133.400 85 100 

3. Program Rehabilitasi Sosial 784.400.600 667.441.200 85 100 
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No. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Tingkat 
Capaian 

keuangan 
(%) 

Tingkat 
Capaian 

Fisik 
(%) 

1 2 3 4  5 

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar 
Penyandang Disabilitas Terlantar, 
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 
serta Gelandangan dan Pengemis di 
Luar Panti Sosial 

487.218.500 437.248.800 89 100 

Sub Kegiatan     

a.  Pemberian Bimbingan Fisik, Mental 
, Spiritual, dan Sosial 

173.715.000 147.187.000 85 100 

b.   Pemberian Bimbingan Sosial 
Kepada Keluarga Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 
serta Gelandangan dan Pengemis di 
Luar Panti Sosial 

139.971.000 128.709.800 92 100 

 b. Pemberian Layanan Rujukan 173.532.500 161.352.000 93 100 

4. Kegiatan Rehabilitasi Sosial 
Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial ( PMKS ) Lainnya Bukan Korban 
HIV/ AIDS dan NAPZA 

297.182.100 230.192.400 77 90 

a.  Kerjasama Antar Lembaga dan 
Kemitraan dalam Pelaksanaan 
Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota 

297.182.100 230.192.400 77 90 

5 Program Perlindungan dan Jaminan 
Sosial 

375.263.000 333.434.320 89 100 

 Kegiatan Pemeliharaan Anak anak 
Terlantar 

11.800.000 10.387.000 88 100 

 Sub Kegiatan     

 a. Penjangkauan Anak – anak Terlantar 11.800.000 10.387.000 88 100 

 Kegiatan Pengelolaan Data Fakir 
Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ 
Kota 

363.463.000 323.047.320 89 100 

 Sub Kegiatan     

 
 

a.  Pengelolaan Data Fakir Miskin 
Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota 

200.904.000 186.847.450 93 100 

 b.  Fasilitasi Bantuan Sosial 
Kesejahteraan Keluarga 

148.416.000 126.749.620 85 100 

 c. Fasilitasi Bantuan Pengembangan      
Ekonomi Masyarakat 

14.143.000 9.450.250 67 67 

6 Program Penanganan  Bencana  234.000.000 204.926.039 88 100 

 Kegiatan Perlindungan Sosial Korban 
Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ 
Kota 

204.750.000 179.174.039 88 100 

 Sub Kegiatan     

 a.  Penyediaan Makanan  185.750.000 161.219.039 87 100 

 b.  Pelayanan Dukungan Psikososial 19.000.000 17.955.000 95 100 

 Kegiatan Penyelenggaraan 
Pemberdayaan Masyarakat terhadap 
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ 
Kota 

29.250.000 25.752.000 88 100 

 Sub Kegiatan     

 a.   Koordinasi, Sosialisasi dan 
Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 

29.250.000 25.752.000 88 100 
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No. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Tingkat 
Capaian 

keuangan 
(%) 

Tingkat 
Capaian 

Fisik 
(%) 

1 2 3 4  5 

7 Program Pengelolaan Taman Makam 
Pahlawan 

30.000.000 29.800.000 99 100 

 Kegiatan Pemeliharaan Taman makam 
Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota 

30.000.000 29.800.000 99 100 

 Sub Kegiatan     

 a. Pemeliharaan Taman Makam 
Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota 

30.000.000 29.800.000 99 100 

 J  U  M  L  A  H 7.906.554.599 6.413.647.965 82 100 
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BAB IV 

PENUTUP 

 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Dinas Sosial Kabupaten Kendal 

Tahun Anggaran 2021 merupakan uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, 

program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal pada 

tahun anggaran 2021. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban kepada publik 

terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai serta upaya Dinas Sosial Kabupaten 

Kendal dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik, terpercaya dan 

akuntabel. 

Pelaksanaan kegiatan dan program dalam mendukung pencapaian sasaran 

tersebut diatas secara umum dapat dikatakan berhasil dengan baik. 

Dalam pelaksanakan kegiatan guna mencapai indikator kinerja yang sudah 

ditetapkan pada tahun 2021 ini di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Kendal tentunya tidak 

terlepas dari permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi pencapaian indikator 

kinerja. Permasalahan tersebut adalah : 

1. Belum tercukupinya anggaran dari APBD Kabupaten Kendal Tahun 2021. 
 

2. Jalinan komunikasi dan kemitraan dengan lintas sektor terkait, pihak swasta dan 

lembaga swadaya dalam bidang sosial belum maksimal. 

3. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Dinas Sosial yang 

masih belum optimal. Kapasitas dan kompetensi SDM ada yang masih belum 

memenuhi. 
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Dari permasalahan-permasalahan tersebut perlu mendapatkan upaya pemecahan 

sehingga tidak mempengaruhi kinerja pada tahun berikutnya. Upaya pemecahan 

masalah tersebut antara lain : 

1. Agar hasil capaian indikator kinerja bidang sosial dapat menggambarkan secara 

utuh sebagai indikator kinerja bidang sosial Kabupaten Kendal, maka sumber data 

tidak hanya berasal dari Dinas Sosial, tetapi harus berasal dari seluruh pelayanan 

baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu perlu dijalin koordinasi dan kerjasama 

yang baik dengan seluruh pihak untuk mendapatkan data capaian kinerja. 

2. Menyusun perencanaan anggaran dan kegiatan yang lebih baik agar seluruh 

program mendapatkan pembiayaan dari APBD Kabupaten Kendal. Juga adanya 

dukungan dana dari Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat agar seluruh 

program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. 

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor, swasta dan lembaga 

swadaya serta masyarakat agar peran serta dalam bidang sosial lebih optimal. 

4. Selalu meningkatkan upaya-upaya koordinasi, konsolidasi dan kerjasama yang 

harmonis dengan pihak-pihak terkait. 

5. Perlu meningkatkan ketersediaan data dan informasi capaian kinerja dengan 

pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik. 

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM (personil) yang ada diantaranya dengan 

menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi. 

Dengan adanya upaya-upaya pemecahan masalah tersebut diharapkan 

permasalahan yang sama tidak akan muncul di tahun-tahun mendatang sehingga 

capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kendal akan meningkat. 
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Kami menyadari sepenuhnya bahwa LKJ.IP Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021 ini masih belum 

sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan 

penyusunan laporan ini pada tahun- tahun mendatang. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas 

Sosial Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan 

pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 
 
 

 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini : 

 

Nama : SUBARSO,S.Sos. MA. 

Jabatan : Kepala Dinas Sosial 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

 

Nama : DICO M. GANUNDITO, B.Sc. 

Jabatan : Bupati Kendal 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

 
 PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, 

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen 

perencaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

  
 PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian 

kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan 

dan sanksi. 

 

           Kendal,      Januari  2021. 

 

PIHAK KEDUA 
 
 
 
 
 

DICO M GANUNDITO, B.Sc. 

PIHAK PERTAMA 
 
 
 
 
 

  SUBARSO, S.Sos.,M.A. 
NIP. 196209251988031010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 

DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL 

 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 

1. Tercapainya target IKU OPD Jumlah dokumen Renstra 

yang tersusun 

1 dokumen 

2. Tercapainya target IKU OPD Jumlah laporan capaian 

kinerja SKPD yang 

disusun 

8 laporan  

3. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan monitoring 12 bulan 

4. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan 

pembayaran gaji dan 

tunjangan ASN 

14 bulan 

5. Tercapainya target IKU OPD Jumlah pengadaan PDH 

beserta kelengkapannya 

40 stel 

6. Tercapainya target IKU OPD Jumlah PNS/ Pejabata 

yang ditingkatkan 

pengetahuannya 

50 orang 

7. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan penyediaan 

alat tulis kantor 

12 bulan 

8. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan penyediaan 

jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor 

12 bulas 

9. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan penyediaan 

makanan dan minuman 

12 bulan 

10. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan penyediaan 

barang cetak dan 

penggandaan 

12 bulan 

11. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan penyediaan 

bahan bacaan dan 

Peraturan Per-Undang-

2an 

12 bulan 

12 Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan penyediaan 

biaya rapat koordinasi 

dan konsultasi dalam dan 

luar daerah 

12 bulan 

13. Tercapainya target IKU OPD Jumlah pengadaan mobil 

operasional 

1 Unit 

14. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan pengadaan 

perlengkapan kantor 

5  buah 

15. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan penyediaan 

jasa surat menyurat 

12 bulan 

16. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan penyediaan 

jasa komunikasi, sumber 

daya air dan listrik 

12 bulan 

17. Tercapainya target IKU OPD Jumlah pembayaran 

tenaga keamanan dan 

sopir 

12 bulan 



 

 

18. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan penyediaan 

jasa perbaikan peralatan 

kerja 

12 bulan 

19. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan 

pembayaran honorarium 

Penatausahaan Keuangan 

12 bulan 

20. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan 

pembayaran tenaga 

kebersihan 

12 bulan 

21. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan 

pemeliharaan 

rutin/berkala peralatan 

dan mesin 

12 bulan 

22. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan 

pembayaran pajak 

kendaraan roda 2 dan 4 

12 bulan 

23. Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan 

pemeliharaan rutin/  

berkala gedung dan 

bangunan  

12 bulan 

24. Tercapainya target IKU OPD Jumlah gedung/ 

bangunan yang 

direhabilitasi 

2 gedung / 

bangunan 

25 Tercapainya target IKU OPD Jumlah bulan 

pemeliharaan 

perlengkapan kantor 

12 bulan 

26. Meningkatnya kualitas dan 

kuantitas pemberdayaan 

fakir miskin 

Jumlah anggota 

organisasi sosial pelaku 

kesejahteraan sosial yang 

ditingkatkan 

kemampuannya 

295 orang 

27. Meningkatnya kualitas dan 

kuantitas pemberdayaan 

fakir miskin 

Jumlah masyarakat yang 

ditingkatkan kualitasnya 

dalam penanganan kesos 

150 orang 

28. Meningkatnya pelayanan 

dan rehabsos kepada PMKS 

Jumlah LUT luar panti 

yang mendapatkan 

layanan rehabsos 

120 orang 

29. Meningkatnya pelayanan 

dan rehabsos kepada PMKS 

Jumlah penyandang 

disabilitas yang 

mendapatkan 

pendampingan pelayanan 

dan rehabilitasi 

76 orang 

30. Meningkatnya pelayanan 

dan rehabsos kepada PMKS 

Jumlah bulan 

pengelolaan rumah 

singgah/shelter 

12 bulan 

31. Meningkatnya pelayanan 

dan rehabsos kepada PMKS 

Jumlah orang yang 

mendapat pelayanan dan 

perlindungan sosial 

hukum bagi korban 

eksploitasi PPA 

30 orang 



 

 

32. Meningkatnya pelayanan 

dan rehabsos kepada PMKS 

Pelayanan dan reha- 

bilitasi bagi eks 

penyandang penyakit 

sosial 

110 orang 

33. Meningkatnya pelayanan 

dan rehabsos kepada PMKS 

Jumlah penyandang 

disabilitas luar lembaga 

yang mendapat pelayanan 

rehabsos 

150 orang 

34. Meningkatnya pelayanan 

dan rehabsos kepada PMKS 

Jumlah masyarakat yang 

mendapat penanaman 

nilai-2 kepahlawanan 

60 orang 

35. Meningkatnya pelayanan 

dan rehabsos kepada PMKS 

Penyelenggaraan 

rehabsos bagi anak luar 

panti 

240 orang 

36. Meningkatnya pelayanan 

dan rehabsos kepada PMKS 

Jumlah fasilitator yang 

menanganai SLRT 

286 desa/ 

Kelurahan 

37. Meningkatnya pelayanan 

dan rehabsos kepada PMKS 

Jumlah PA yang 

mendapat bantuan, 

peningkatan gizi dan 

kesehatan anak Panti 

19 Panti 

38. Meningkatnya pelayanan 

dan rehabsos kepada PMKS 

Jumlah penanganan 

adopsi 

40 orang 

39. Meningkatnya pelayanan 

dan rehabsos kepada PMKS 

Jumlah bulan 

penanganan PGOT 

150 orang 

40. Meningkatnya pelayanan 

dan rehabsos kepada PMKS 

Jumlah kegiatan 

pengenalan dan 

penyebarluasan informasi 

dinas 

1 kegiatan 

41. Meningkatnya pelayanan 

dan rehabsos kepada PMKS 

Jumlah bulan pengiriman 

PMKS ke Bareksos/LKS 

12 bulan 

42. Meningkatnya pelayanan 

dan rehabsos kepada PMKS 

Jumlah peserta 

peningkatan peran aktif 

masyarakat dan dunia 

usaha 

60 orang 

43. Meningkatnya pelayanan 

dan rehabsos kepada PMKS 

Jumlah anak terlantar 

yang mendapat 

perlindungan 

50 orang 

45. Meningkatnya pelayanan 

dan rehabsos kepada PMKS 

Jumlah bulan fasilitasi 

bantuan sosial 

kesejahteraan keluarga 

penerima BPNT 

12 bulan 

46. Meningkatnya pelayanan 

dan rehabsos kepada PMKS 

Jumlah bulan fasilitasi 

bantuan 48ocial 

kesejahteraan keluarga 

penerima PKH 

12 bulan 

47. Meningkatnya pelayanan 

dan rehabsos kepada PMKS 

Jumlah penerima KUBE 

yang mendapat pelatihan 

25 orang 

48. Meningkatnya pelayanan 

dan penanganan bencana 

Jumlah bulan 

pengelolaan gudang 

logistic 

12 bulan 



 

 

49. Meningkatnya pelayanan 

dan penanganan bencana 

Jumlah masyarakat 

terdampak bencana yang 

mendapat kebutuhan 

dasar 

388 orang 

50. Meningkatnya pelayanan 

dan penanganan bencana 

Jumlah orang yang 

diberikan layanan 

psikososial 

60 orang 

51. Meningkatnya pelayanan 

dan penanganan bencana 

Jumlah pendamping 

sosial masyarakat yang 

ditingkatkan 

kemampuannya 

60 orang 

52. Meningkatnya pengelolaan 

Taman Makam Pahlawan 

Jumlah TMP yang 

dikelola 

1 TMP 

    

  
 
 
 

 PROGRAM ANGGARAN (Rp.) 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

7.002.447.999,00 

2. Program Pemberdayaan Sosial 102.400.000,00 

3. Program Rehabilitasi Sosial 784.400.600,00 

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 255.964.000,00 

5. Program Penanganan Bencana 234.000.000,00 

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 30.000.000,00 

 JUMLAH 8.409.212.999,00 
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