
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 4 5

1. - Kegiatan Pemberdayaan TKSK

- Kegiatan Pembinaan dan Monitoring KUBE

- Kegiatan Pembinaan dan Monitoring RTLH

- Kegiaran Perlindungan dan Jaminan Sosial

-17 orang

-140 kelompok

-110 orang

-550 orang

Fasilitasi Pelayanan dan Penanganan 

Masyarakat Rawan Sosial
1 paket

Meningkatnya pemahaman dan kesadaraan 

tentang nilai-nilai kepalahwanan dan rasa 

kesetiakawanan

4 Kegiatan

Meningkatkan Kesejahteraan PMKS 550 orang

Fasilitasi terhadap korban bencana alam dan 

sosial
150 KK

Pembeerian bantuan paket sembako untuk fakir 

miskin
2100 paket

pemberian bantuan/Fasilitasi masyarakat 

kehabisan bekal
100 jiwa

Pendampingan program keluarga harapan 

(PKH)
1 paket

Berkurangnya Beban Pengeluaran KPM dalam 

hal pemenuhan gizi (pangan) keluarga
62053 KK

Peningkatan Kapasitas SDM SATGASKIN 

dalam penanganan PMKS
176840 orang

Peningkatan Kapasitas SDM pendamping 

KUBE
120 orang

Terlaksananya tindak lanjut PGOT ke panti 

sosial/RSJD/RSUD
100 orang

Meningkatnya kemampuan sosial ekonomi eks. 

NAPI
25 orang

Meningkatnya semangat hidup ODHA 26 orang

Persentase terlaksananya rehabilitasi sosial 

bagi penyandang disabilitas
100%
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- Persentase pemenuhan kebutuhan dasar 

diluar panti bagi penyandang disabilitas 

terlantar

- Persentase pemenuhan kebutuhan dasar 

diluar panti bagi anak terlantar

- Persentase pemenuhan kebutuhan dasar 

diluar panti bagi lanjut usia terlantar

- Persentase gelandangan dan pengemis yang 

terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti

- Persentase lembaga kesejahteraan 

sosial/panti asuhan/organisasi sosial yang 

mendapatkan pembinaan

- Persentase anak yang mengalami masalah 

kesejahteraan sosial yang mendapatkan 

penanganan

- Persentase penanganan timbulnya 

penyandang penyakit sosial

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas 

yang menerima bantuan alat bantu menuju 

terwujudnya kemandirian

120 orang

Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi 

penyandang disabilitas terlantar
15 orang

Terlatihnya penyandang disabilitas menuju 

terwujudnya kemandirian
25 orang

- Terpenuhinya kebutuhan dasar lansia terlantar 

diluar panti

- Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar 

diluar panti

- 50 orang

- 5 orang

Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi 

gelandangan dan pengemis di luar panti
8 orang

Terlaksananya bansos kepada anak yatim, 

piatu, yatim piatu, dan lansia
9640 anak/orang

Terlatihnya anak rawan sosial / anak terlantar 

menjadi wirausaha mandiri
25 orang
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