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BAB  I

PENDAHULUAN


LATAR BELAKANG

Sejalan dengan mekanisme Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.  Permendagri No. 13 tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan adanya penyempurnaan  Sistem Perencanaan baik dari aspek proses, mekanisme dan           tahap pelaksanaan menjadi tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
	Dengan pendekatan Perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat menyelaraskan Visi dan Misi dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.  Dengan adanya komitmen bersama, akan tercipta suatu kesepahaman, kesepakatan, dalam pelaksanaan tugas dengan tujuan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal, diharapkan pula  dapat menciptakan masyarakat yang produktif  hingga  dapat menciptakan usaha baru yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. 
Dinas Sosial Kabupaten Ciamis dalam Penyusunan Rencana Strategis ini mempunyai harapan yang hendak dicapai atau dihasilkan dan mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Efektivitas sistem kegiatan dapat ditingkatkan dengan sistem penyusunan perencanaan yang baik dan berhati-hati agar tidak terjadi pemborosan dan kerugian bagi Negara oleh karena itu monitoring pelaksanaan kegiatan dan pengawasan internal sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan. Hal ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

LANDASAN HUKUM

Landasan Idiil			:  Pancasila
Landasan Konstitusional	: Undang-Undang Dasar  1945
Landasan Operasional		: 
	Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara 1950);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
Undang-Undang Nomor 5 PRPS Tahun 1964 Tentang Pemberian Penghargaan dan Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;
Undang-Undang Nomor 33 PRPS Tahun 1964 Tentang Penetapan Penghargaan Pembinaan Terhadap Pahlawan;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 Tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Kepada Orang Jompo;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 32, tambahan lembaran negara nomor 3134);
Undang-Undang Nomor 89 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1989 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no.13 tahun 1998 tentang kesejahteraan sosial  lanjut usia;
	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman;
	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara nomor 3796), sebagaimana telah diperbaharui dengan undang - undang republik indonesia no.4 tahun 1997 tentang penyandang cacat ;
	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
	Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 1990, tambahan lembaran Negara Nomor 3796);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 – 2004 (lembaran negara tahun 2000 nomor 206, tambahan lembaran negara nomor 4033);
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
Undang-Undang Nomor 23 Th. 2002 Tentang Perlindungan Anak;
Undang-undang No. 10  Tahun 2004  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  No. 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4389);


	Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
	Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
	Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
	Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Percepatan penanggulangan kemiskinan;
	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin;
	 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
	Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
	 Keputusan Presiden RI Nomor 111 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
	Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83 HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 40/HUK/X/1980 Tentang Organisasi Sosial;
	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang jenis, Definisi dan Kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan social (PSKS), 
	 Perda Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2000 seri D);
	  Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019; 
	Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor    Tahun 2014 tentang Rencana Stratejik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 – 2019;
	Perda Nomor 12 tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Perda Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005 – 2025 RPJP;
	Peraturan Daerah  Kabupaten Ciamis Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Ciamis Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten  Ciamis;

MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana strategis ini disusun dengan maksud untuk mengarahkan  sasaran dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Ciamis, khususnya pada Dinas Sosial sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pengelolaan serta pelayanan publik dalam kurun waktu 2017 – 2019, dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis yang ada. 
SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Ciamis disusun sebagai berikut :
BAB  I.   PENDAHULUAN 
Latar  Belakang. 
Landasan Hukum.
	Maksud dan tujuan.

Sistematika Penulisan.
BAB II.	GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis.
	Sumber Daya SKPD
	Kinerja Pelayanan SKPD
	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III.	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

	Telaah Renstra K/L Renstra SKPD Provinsi

	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

	Penentuan Isu – Isu Strategis 

BAB IV.  VISI, MISI, TUJUAN,  SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.
4.1   Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis 
	Tujuan Dan  Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Ciamis 
	Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis.

BAB V.    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
	5.1	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk masing-masing Misi 
	5.2	Tahapan dan Prioritas   	
BAB VI.	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN  SASARAN RPJMD.

BAB VII. PENUTUP.
Lampiran :



1.
Tabel IV.2  :
Review Pencapaain Kinerja Pelayanan SKPD 
2.
Tabel IV.2  :
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis 
3.
Tabel IV.3  :
Komparasi capaian Sasaran Renstra Dinas Sosial Terhadap sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L
7.
Tabel IV.7  :
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis 
8.
Tabel IV.8  :
Identifikasi Isue-Isue Strategis (Lingkungan Eksternal)
9.
Tabel IV.9  :
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial  Kabupaten Ciamis Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
14.
Tabel IV.14 :
Perumusan Perwujudan Visi 
15.
Tabel IV.15 :
Perumusan Visi
16.
Tabel IV.16 :
Penyusunan Penjelasan Visi 
18.
Tabel IV.18  :
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD



19.
Tabel IV.20  :
Penentuan Strategi
20.
Tabel IV.21  :
Tujuan, Sasaran, trategi dan Kebijakan
21.
Tabel IV.22  :
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 
22.
Tabel IV.23  :
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL
 KABUPATEN CIAMIS

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS

2.1.1	TUGAS POKOK DAN  FUNGSI 

	KEPALA DINAS


(1)	Kepala  Dinas  Sosial  mempunyai  tugas  membantu  Bupati  melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
(2)	Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. 	Perumusan   kebijakan   penyelenggaraan   urusan   sosial   yang   meliputi pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. 	Pelaksanaan   kebijakan   penyelenggaraan   urusan   sosial   yang   meliputi pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.	Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan 
e. 	Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Bupati  terkait  tugas  dan fungsinya.

SEKRETARIAT
(1)	Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(2) Sekretariat   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   mempunyai   tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
(3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
a. 	penyelenggaraan  pengkajian  dan  koordinasi  perencanaan,  program  kerja Dinas;
b. 	penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
c. 	penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
d.	penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
e.	penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
f.	penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
g.	penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daearah;
 h. 	penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
	penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;

j.	penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
k.	penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang- undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
l.	penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
m.	penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
n.	penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
o.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

	Sub Bagian Perencanaan 
(1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)	Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan perencanaan, program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas.
(3)	Sub Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan  koordinasi  dan  penyusunan perencaaan dan program kerja dinas ;
b. Penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
c.  Penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
d. 	Pengumpulan,  pengolahan,  analisis  data  hasil  pemantauan  pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
e. 	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, Program, kegiatan dan anggaran ;
f. Pelaksanaan  kegiatan  kehumasan  dan  keprotokolan  meliputi  pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
g. 	Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
h.   Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;   
 i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

	Sub Bagian Keuangan 
(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas.
(3 Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
	Pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;

pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
pelaksanaan verifikasi keuangan;
pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
pelaksanaan  dan  koordinasi  penyusunan  bahan  evaluasi  dan  pelaporan administrasi keuangan;
pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas;
pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

	Sub Bagian  Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

	Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
	 Penyusunan    bahan    penyelenggaraan    mutasi,    pengembangan    karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;

 Penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
	  Pelaksanaan   administrasi,   dokumentasi   peraturan   perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;

 Pengelolaan perlengkapan Dinas;
 Pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
 Pelaksanaan   penyusunan   rencana   kebutuhan   sarana   dan   prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset/barang milik daerah lainnya;
 Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL 
	  Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

  Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial, pemberdayaan keluarga miskin, kepahlawanan, keperintisan dan komunitas adat.
  Bidang   Pemberdayaan   Sosial   dalam   melaksanakan   tugas   sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
	Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial, pemberdayaan keluarga miskin, kepahlawanan, keperintisan dan komunitas adat;

Penyelenggaraan    pengkajian    bahan    pemberdayaan    potensi    sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial, pemberdayaan keluarga miskin, kepahlawanan, keperintisan dan komunitas adat;
Penyelenggaraan  fasilitasi  pemberdayaan  potensi  sumber    kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial, pemberdayaan keluarga miskin, kepahlawanan, keperintisan dan komunitas adat; dan
Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
 
	Seksi Pemberdayaan  Potensi  Sumber  Kesejahteraan  Sosial  dan Sumbangan Sosial 
(1)	Seksi  Pemberdayaan  Potensi  Sumber  Kesejahteraan  Sosial  dan Sumbangan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

(2) 	Seksi  Pemberdayaan  Potensi  Sumber  Kesejahteraan  Sosial  dan Sumbangan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi meliputi pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, wahana kesejahteraan berbasis masyarakat, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan family care unit.
(3) 	Seksi  Pemberdayaan  Potensi  Sumber  Kesejahteraan  Sosial  dan Sumbangan Sosial  dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) menyelenggarakan fungsi:
	Pelaksanaan    penyusunan    bahan    kebijakan    teknis    dan    fasilitasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial;

Pelaksanaan  penyusunan  bahan  fasilitasi  pemberdayaan  potensi  sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial;
Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial;
Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan;
	   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.


	Seksi Pemberdayaan   Keluarga   Miskin,   Kepahlawanan,   Keperintisan   dan Komunitas Adat
(1) Seksi   Pemberdayaan   Keluarga   Miskin,   Kepahlawanan,   Keperintisan   dan Komunitas Adat dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

 (2) Seksi   Pemberdayaan   Keluarga   Miskin,   Kepahlawanan,   Keperintisan   dan Komunitas Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Pemberdayaan keluarga miskin, Kepahlawanan, Keperintisan, dan Komunitas Adat.
(3) Seksi   Pemberdayaan   Keluarga   Miskin,   Kepahlawanan,   Keperintisan   dan Komunitas Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
	pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan keluarga miskin, kepahlawanan, keperintisan, dan komunitas adat;

pelaksanaan  penyusunan  bahan  fasilitasi  pemberdayaan  keluarga  miskin, kepahlawanan, keperintisan, dan komunitas adat;
pelaksanaan   fasilitasi   pemberdayaan   keluarga   miskin,   kepahlawanan, keperintisan, dan komunitas adat;
pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG  PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL 
(1) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)  Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial, korban NAPZA dan korban tindak kekerasan.
(3)  Bidang   Pelayanan   dan   Rehabilitasi   Sosial   dalam   melaksanakan   tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
a.  Penyelenggaraan   pengkajian   bahan   kebijakan   teknis   Pelayanan   dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban NAPZA dan Korban Tindak Kekerasan;
b. Penyelenggaraan  pengkajian  bahan  fasilitasi  Pelayanan  dan  Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban NAPZA dan Korban Tindak Kekerasan;
c. Penyelenggaraan  fasilitasi  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Sosial  Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban NAPZA dan Korban Tindak Kekerasan;
d.  Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
e.  Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh   pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

  Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas
(1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
(2) Seksi   Pelayanan   dan   Rehabilitasi   Penyandang   Disabilitas   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi rehabilitasi penyandang disabilitas.
(3) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
a.  Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi rehabilitasi penyandang disabilitas;
b. Pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi rehabilitasi penyandang disabilitas;
c. Pelaksanaan fasilitasi rehabilitasi penyandang disabilitas;
	d. 	Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
e. 	Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
f. 	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
	Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban NAPZA dan Korban Tindak Kekerasan
(1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban NAPZA dan Korban Tindak Kekerasan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

(2)  Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban NAPZA dan Korban Tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi rehabilitasi tuna sosial, korban NAPZA dan korban tindak kekerasan.
(3) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban NAPZA dan Korban Tindak Kekerasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
	pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi rehabilitasi tuna sosial, korban NAPZA dan korban tindak kekerasan;

pelaksanaan  penyusunan  bahan  fasilitasi  rehabilitasi  tuna  sosial,  korban NAPZA dan korban tindak kekerasan;
pelaksanaan  fasilitasi  rehabilitasi  tuna  sosial,  korban  NAPZA  dan  korban tindak kekerasan;
pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
BIDANG BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
	Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi bantuan dan perlindungan sosial.
(3) Bidang   Bantuan   dan   Perlindungan   Sosial   dalam   melaksanakan   tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
	penyelenggaraan    pengkajian    bahan    kebijakan    teknis    Bantuan    dan Perlindungan Sosial;
	penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi Bantuan dan Perlindungan Sosial;
	penyelenggaraan fasilitasi Bantuan dan Perlindungan Sosial;
	pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
	penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan;
	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.


Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
(1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial.
 (2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perlindungan sosial korban bencana.
(3) Seksi   Perlindungan   Sosial   Korban   Bencana   dalam   melaksanakan   tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
	pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perlindungan sosial korban bencana ;

pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi perlindungan sosial korban bencana;
   pelaksanaan fasilitasi perlindungan sosial korban bencana;
pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
	   pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
	
	Seksi Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial
Seksi  Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial  dipimpin  oleh  Kepala  Seksi  berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial.

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perlindungan jaminan sosial.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi :
	 Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial;
	 Pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial;
	 Pelaksanaan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial;

 Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Tugas   dan  fungsi UPTD  ditetapkan dengan   Peraturan   Bupati

sendiri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.


  STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Susunan  Organisasi  Dinas Sosial Kabupaten Ciamis pada Tahun 2017 sebagai berikut :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
1. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Sosial; dan
2. Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kepahlawanan, Keperintisan dan Komunitas Adat.
d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas; 
2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban NAPZA dan Korban Tindak Kekerasan.
e. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, membawahkan:
1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana; dan
2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 f.  UPT.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.


 


















    SUMBER DAYA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS
 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KEPEGAWAIAN 
		
		Dibidang Sumber Daya Manusia , jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Ciamis saat ini adalah sebagaimana  table dibawah ini  :

		Tabel  01
Data Jumlah Pegawai 

No.
Uraian
Jumlah 
Ket.
1.
2.
3.
4.
1.
Kepala Dinas
1

2.
Sekretaris Dinas
1

3.
Kabid Pemberdayaan Sosial
1

4.
Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
1

5.
Kabid Bantuan dan Perlindungan Sosial
1

6.
Kepala UPTD Sosial
1

7.
Kasubag Perencanaan
1

8.
Kasubag  Keuangan
1

9.
Kasubag  Umum dan Kepegawaian
1

10.
Kepala Seksi 
6

11.
Kasubag TU UPTD 
1

12.
Pelaksana 
14


JUMLAH 
30


	Jumlah Asset  yang dimiliki saat ini meliputi Kendaraan roda empat, Kendaraan roda dua, Komputer,Wireless, DVD Player  dan lain-lain  dan dapat dilihat pada tabel halaman berikut :
Tabel  2
Daftar Asset Yang ada pada Dinas Sosial 


No.

Jenis Barang
Banyaknya
Ket.
1.
Kendaraan Roda Empat
7 unit

2.
Kendaraan Roda Dua
14 unit

3.
Komputer PC /Laptop
7 unit / 6 unit

4.
Printer
8 unit

5.
AC
5 unit

6.
Scanner
1 unit

7.
Facsimile
1 unit

8.
Wireless
2 unit

9.
DVD Player
1 unit

10.
Televisi
6 unit

11.
Kulkas
1 unit

12
Lemari besi 
2 buah

13.
Kursi macam-macam 
100 buah

14.
Meja kerja dll
36 buah

15.
Dispenser
5 buah

16.
Mesin Tik manual 
1 buah

17.
Filling kabinet 
5 buah

18.
Brangkas 
1 buah

19.
handycam
1 buah

20.
White board 
3 buah

21.
Papan pengumuman 
1 buah

22.
Sofa
5 buah

23.
Mesin potong rumput
2 buah

24.
Sound system
2 buah



	    KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS
Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial pada hakekatnya adalah pembangunan manusia sutuhnya dengan focus sasaran pada pembangunan Sumber Daya Manusia dibidang kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. 

Sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah individu, keluarga, kelompok atau komunitas masyarakat yang mengalami nasib kurang beruntung atau mengalami hambatan baik secara fisik maupun sosial psychologis yang disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta masyarakat yang mampu melaksanakan upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial atau yang termasuk pada kelompok Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 ada 26 Permaslahan Sosial atau PMKS, yaitu :
	Anak Balita Terlantar 
Anak Terlantar 

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
Anak Jalanan
Anak Dengan Kecacatan (ADK)
	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah 
	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)
	Lanjut Usia Terlantar
	Penyandang Cacat
	Tuna Susila 
	Gelandangan
	Pengemis
Pemulung
Kelompok Minoritas (Waria)
Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
Orang dengan HIV/AIDS
Pengguna NAPZA
Korban Traffiking
Korban Tindak Kekerasan
Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
Korban Bencana Alam
Korban Bencana Sosial
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
Fakir Miskin
Keluarga Bermasalah Sosial Psychologis
Komunitas Adat Terpencil
Sedangkan yang termasuk kedalam Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) meliputi :
	Pekerja Sosial Profesional 
	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
Karang Taruna
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
Keluarga Pioner
	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)
Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial
Penyuluh Sosial
Pekerja Sosial Kecamatan
Dunia Usaha 
	
	Berdasarkan Permendagri Nomor 62 sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 69 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota Tahun 2008 yang telah dituangkan kedalam Keputusan Bupati Ciamis Nomor 65/Kpts.227-Huk/2010 tentang SPM Urusan Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Ciamis dengan jenis pelayanan dasar sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.







Tabel 03
Target Indikator SPM Bidang Sosial 
Berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis 
No.
Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan
Standar Pelayanan Minimal
Batas Wkt (Thn)
TARGET TAHUNAN (%)


Indikator
Nilai
Satuan

2010
2011
2012
2013
2014
2015
A.
Pelaksanaan Program/kegiatan Bidang Sosial 









1.
Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten Ciamis 
Prosentase (%) PMKS skala kabupaten Ciamis yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 
80
%
2015
5
10
20
40
60
80
2.
Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten Ciamis 
Prosentase (%) PMKS skala Kabupaten Ciamis yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama(KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya
80
%
2015
5
10
20
40
60
80
B.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial 









1.
Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial skala Kabupaten Ciamis 
Prosentase (%) panti sosial Kabupaten Ciamis yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 
80
%
2015
5
10
20
40
60
80
2.
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten Ciamis 
Prosentase (%)Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 
60
%
2015
5
15
25
35
45
60
C.
Penanggulangan Korban Bencana 









1.
Bantuan Sosial bagi korban bencana skala Kabupaten Ciamis 
Prosentase (%) korban bencana skala Kabupaten Ciamis yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
80
%
2015
5
10
20
40
60
80
2.
Evaluasi korban bencana skala Kabupaten Ciamis 
Prosentase (%) korban bencana skala Kabupaten Ciamis yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
80
%
2015
5
10
20
40
60
80
D.
Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial 









1.
Penyelenggara-an jaminan sosial skala Kabupaten Ciamis 
Prosentase (%)penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensian yang telah menerima jaminan sosial 
40
%
2015
5
10
15
25
35
40












   TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS 	
	
	Pada umumnya pengembangan pelayanan bidag kesejahteraan sosial antara Program Kementrian Sosial RI, Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat serta Kabupaten/Kota di Jawa Barat mempunyai focus sasaran yang sama yaitu : Meningkatkan kesejahteraan sosial dan peningkatan upaya penanganan PMKS. 
	Berdasarkan telaahan RTRW Propinsi Jawa Barat (Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010) dinyatakan bahwa Wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP) yaitu :
	WP Bodetabekpunjur

WP Purwasuka
WP Ciayumajakuning
WP Priangan Timur
WP Sukabumi
WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung

 	Dari pengembangan masing-masing wilayah tesebut berdampak pada peningkatan beban tugas khususnya Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat dan umumnya Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Wilayah yang bersangkutan. Kabupaten Ciamis sebagai bagian dari WP Priangan Timur memiliki beban tugas yang sama terutama semakin kompleks dan bertambahnya PMKS yang ditangani. 
	Hasil telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) menunjukan pertambahan penduduk di masing-masing wilayah pegembangan menimbulkan masalah alih fungsi lahan dari non pemukiman ke pemukiman, hal tersebut berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan penyediaan perumahan murah. Dampak sosial yang akan terjadi memunculkan pemukimah ilegal di ruang terbuka hijau baik milik pemerintah ataupun tanah kosong milik masyarakat yang dijadikan pemukiman gelandangan, tuna wisma dan anak jalanan. Dari kondisi tersebut maka dikembangkanlah program peningkatan penanganan PMKS di kawasan-kawasan kumuh, penanganan tunawisma, orang terlantar dan pembangunan rumah singgah. 
Tantangan dan peluang Dinas Sosial Kabupaten Ciamis meliputi :
	Identifikasi Faktor Internal 

	Dalam menganalisis lingkungan internal, hal yang menjadi perhatian utama adalah berupa faktor kekuatan dan kelemahan yang antara lain :
	Kekuatan

1) Adanya lembaga/dinas
2) Tersedianya jumlah pegawai
3) Tersedianya sarana dan prasarana
4) Adanya program kerja
5) Dedikasi pegawai
	b.	Kekurangan 
		1) Profesionalisme SDM masih kurang 
		2) Sarana dan prasarana belum sepenuhnya memadai
		3) Koordinasi antar berbagai elemen intern masih kurang
		4) Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
	2. Identifikasi Faktor Eksternal
		a.	Peluang (opportunities)
			1) Adanya berbagai peraturan
			2) Adanya lembaga-lembaga kemasyarakatan
			3) Adanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
		b.	Ancaman (theats)
			1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat
			2) Pemahaman masyarakat yang masih kurang
			3) jumlah PMKS cenderung mengalami peningkatan
	3. Kondisi yang diharapkan 
		a.  Sarana dan prasrana yang memadai
		b.  Aparatur yang profesional
		c.  Ruang Kerja yang refresentatif
		d.  Anggaran mencukupi
		e.  Penambahan pegawai sesuai yang dibutuhkan
		f.   Penyelenggaraan pemerintahan lebih optimal 
	4.	Jenis Pelayanan 
		a.  Program Keluarga Harapan (PKH);
		b.  Rekomendasi SKTM BPJS;
		c. Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Pendirian dan Perpanjangan izin Operasioanl Organisasi Sosial (Yayasan/Panti/PSAA).;
		d.	Taruna Siaga Bencana;
		f.	Fasilitasi Proposal Bantuan Sosial dan Bantuan Hibah ; 
		g.	Rekomendasi  Pengangkatan Anak;
		h.	Rekomendasi Pengasuhan Anak;
i.	    Rekomendasi Pendampingan dan Perlindungan Sosial bagi 
      ABH;
		j.	Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar di Perjalanan;
	k.   Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana.










  						         BAB III

    ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

3.1	  IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

		Penanganan PMKS dan pengembangan PSKS yang merupakan urusan wajib dalam pembangunan daerah menjadi perhatian Pemerintah Daerah di dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Secara garis besar permasalahan-permasalahan dibidang social dan ketanagakerjaan tersebut  meliputi :
	Prosesntase KK miskin yang masih cukup tinggi;
	Gelandangan, pengemis, anak jalanan, wanita rawan social ekonomi masih ada;
	Kemandirian dan produktifitas penyandang cacat masih rendah;

Peran kelembagaan kesejahteraan sosial belum optimal;
Kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial belum optimal;
Jumlah bantuan sosial masih terbatas;
	
3.2	    TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN  
          WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH 
		Sebagai gambaran ke depan di masa kepemipinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2014-2019 mempunyai visi dan misi yang harus dilaksanakan sbagai salah satu komitment yang disepakati demi mewujudkan Ciamis sebagai kabupaten yang maju, mandiri dan sejahtera. Sejalan dengan Visi dan Misis Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Visi Kabupaten Ciamis periode Tahun 2014 – 2019 adalah  : 
“CIAMIS MAJU, BERKUALITAS MENUJU KEMANDIRIAN TAHUN  2019 “
			Visi tersebut mengandung makna :
1.  Bahwa pembangunan Kabupaten Ciamis yang saat ini telah memberikan perubahan ke tingkat kemajuan berdasarkan perkembangan indicator maksro pembangunan, diperlukan penguatan agar tidak sekedar kemajuan semata akan tetapi kemajuan yang lebih berkualitas. Oleh karenanya, pembangunan daerah ke depan harus dirancang sedemikian rupa sehingga secara effektif berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi, percepatan penanggulangan kemiksinan, penyediaan lapangan kerja dan berusaha dengan tetap menjaga dan memelihara kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup guna pembangunan berkelanjutan. 
	Kabupaten Ciamis ke depan harus diarahkan untuk dapat mendayagunakan segenap potensi yang dimiliki guna terwujudnya kemandirian baik secara social, politik maupun ekonomi. 

Dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut di atas, maka kerangka yang menjadi tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai tersusun dalam   Misi sebagai berikut :
	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang effisien dan effektif serta peguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat;
	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta  
pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan’;
	Membangun peekonomian daerah yang tangguh ;

Meningkatkan percepatan pembangunan pedesaan.

3.3  TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA DINAS SOSIAL PROPINSI JAWA BARAT 
		Visi Kabupaten Ciamis tahun 2014-2019 yaitu ‘Ciamis Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019’ selaras dengan Visi Kabupaten Ciamis Jangka Panjang Tahun 2005-2025 yaitu “Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten Yang Maju, Mandiri dan sejahtera”. 
		Tahun 2013-2018 Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat mempunyai Visi “Menjadi Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Yang Prima di Jawa Barat Tahun 2018” dengan Misi sebagai berikut :
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanganan PMKS

Meningkatkan Peran Masyarakat, PSKS dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 
Meningkatkan Peran Masyarakat, PSKS dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 
Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial
Menigkatkan sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan social 

	Sejalan dengan Visi dan Misi Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat tersebut maka Visi dan Misi Kabupaten Ciamis tersebut selaras terutama dengan tujuan ideal atau tujuan akhir dari seluruh program yang direncanakan.
	Didalam pencapaian program dan kegiatan dibidang Penanganan PMKS, masih terdapat berbagai factor penghambat ditinjau dari sasaran jangka menengah yang antara lain :
	Tingginya KK Miskin yang memerlukan penanganan secara lintas sector serta peningkatan koordinasi yang lebih terintegrasi.

Kemandirian dan produktivitas penyandang PMKS yang masih rendah memerlukan peningkatan profesionalisme para pekerja social didalam penanganannya.
Peran Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial didalam penanganan PMKS  belum optimal.
Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat beberapa factor yang menjadi pendorong didalam pelayanan SKPD antara lain :
	Meningkatkan upaya penanganan PMKS secara lebih holistik.

Meningkatkan dukungan stakeholders dalam penentuan kebijakan penanganan PMKS.
Mengoptimalkan keterlibatan peran PSKS.

3.4	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN  LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

		Didalam penanganan PMKS masih terdapat berbagai faktor penghambat maupun pendorong terkait dengan upaya penanganan permasalahan berdasarkan Tata Ruang Kewilayahan dan Kajian Lingkungan Hidup yang lebih strategis, antara lain : 
	Keterbatasan sarana dan prasarana kebencanaan berupa kendaraan roda dua dan roda empat terutama untuk menjangkau wilayah rawan bencana yang sulit dijangkau baik berupa bencana alam maupun bencana lainnya.

Lemahnya koordinasi antar lembaga dalam relokasi dan reboisasi daerah yang terkena bencana maupun daerah rawan bencana.
Sejalan dengan hal dimaksud, guna lebih mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan terdapat beberapa factor pendorong sebagai potensi sumber  antara lain : 
	Jumlah Anggota Taruna Siaga Bencana yang cukup memadai (60 orang).
	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 27 orang
	Jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) termasuk Korkab sebanyak 160 orang.
	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang intensif antara pihak pemerintah baik secara personal maupun dari aspek anggaran dengan para Potensi Sumber kesejahteraan Sosial.


3.5	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 
Perumusan isu strategis Kabupaten Ciamis dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan jangka menegah nasional agar tercipta suatu keserasian dan keterpaduan	 dalam pembangunan. Analisis isu-isu strategis dilakukan untuk meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dioperasionalkan dan secara	 moral dan etika birokrasi dapat dipertaggungjawabkan. Dalam mengidentifikasi isu-isu strategis bukan hanya mempertimbangkan isu strategis daerah lain tapi juga kesesuaian atau sinkronisasi dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan kebijakan pembangunan jangka menegah Provinsi Jawa Barat. Selengkapnya mengenai isu-isu strategis dimaksud dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 05
Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Ciamis

Isu Strategis RPJMN  Tahun 2010-2014
Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
Isu Strategis RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019
1
Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
1
Pertumbuhan penduduk dan persebarannya.
1
Kualitas dan kesempatan pendidikan
2
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
2
Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
2
Aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
3
Penegakan Pilar Demokrasi
3
Pengangguran dan ketenagakerjaan.
3
Daya beli masyarakat
4
Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi
4
Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
4
Ketahanan pangan
5
Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan
5
Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis
5
Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan
 
 
6
Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green Province.
6
Kemitraan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam pembangunan
 
 
7
Kualitas demokrasi
7
Iklim usaha
 
 
8
Kecepatan dan ketepatan penaganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana
8
Fasilitasi dan pembinaan pelaku UKM
 
 
9
Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
9
Pengembangnan destinasi wisata
 
 
10
Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal
10
Pemberdayaan masyarakat 
 
 
11
Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat
11
Penaggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
 
 
12
Penanggulangan penduduk miskin.
12
Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dan perdesaan
 
 
13
Pasar global dan Asean – China Free Trade Area (ACFTA)
13
Kapasitas keuangan daerah
 
 
14
Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
14
Optimalisasi kinerja pemerintah daerah dan desa
 
 
15
Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban okupasi lahan tidur (HGU)
15
Kesenjangan pembangunan antar wilayah
 
 
16
Ketahanan Pangan
 
 
 
 
17
Keamanan dan ketertiban daerah
 
 

	Berdasarkan  hasil telaahan berbagai hal terkait dengan berbagai factor yang mempengaruhi terhadap kinerja pelayanan SKPD, maka diperoleh informasi tentang isu-isu strategis yang akan ditangani pada periode lima tahun ke depan dengan focus utama pada “penaggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan”. Selanjutnya secara spesifik sesuai pelayanan SKPD  diprioritaskan  pada  : 

Peningkatan kualitas pelayanan keluarga miskin dengan meningkatkan peran serta pemerintah dan masyarakat serta membangun Unit Pelayanan Penanggulangan kemiskinan yang refresentatif.
	Pembangunan Kesejahteraan Sosial diprioritaskan pada pengembangan Kemandirian dan penguatan akses bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta Sasaran Garapan Lainnya melalui pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberian jaminan sosial dan pelayanan sosial dasar lainnya yang ditandai  peningkatan kualitas hidup, peningkatan peranan perempuan di berbagai bidang pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, penguatan kelembagaan dan jaringan penjualan anak, pelayanan terhadap korban tindak kekerasan, keluarga muda mandiri, anak nakal, anak terlantar, anak cacat,  penyandang cacat dan trauma, eks penyandang penyakit sosial, penyalahgunaan NAPZA dan remaja putus sekolah, Penanggulangan Bencana Alam, Karang Taruna, kepahlawanan dan kejuangan serta pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial. 





















BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, 
STRATEGI DAN KEBIJAKAN


VISI DAN MISI
    VISI	

Visi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, terlahir sebagai kehendak masyarakat yang merupakan gambaran bersama tentang kurun waktu ke depan, adanya komitmen murni tanpa paksaan, serta aspirasi bersama yang berakar pada keinginan dan cita-cita.
Visi Dinas Sosial merupakan keinginan, kebutuhan dan gagasan yang ideal yang bertumpu pada kondisi objektif dan potensi yang ada di desa-desa se Kabupaten Ciamis.
Visi Dinas Sosial setelah berpisah dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki  rumusan visi sebagai berikut :
             BERJIWA SOSIAL DAN PRODUKTIF MENUJU KEMANDIRIAN
 CIAMIS TAHUN 2019 
Pengertian “ Berjiwa Sosial ” mengandung makna bahwa suatu perbuatan atau perilaku yang mencerminkan kepedulian baik yang dilakukan pemerintah ataupun masyarakat selalu berorientasi social (social oriented)
Pengertian “ Poduktif ” mengandung makna bahwa pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif tetapi lebih berorientasi pada menghasilkan (Productivity oriented).
Pengertian “kemandirian ” adalah mengandung makna bahwa sikap mental yang selalu percaya akan kemampuan diri sendiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain baik dalam hal bertindak, bersikap maupun dalam menyelesaikan masalah.
Makna yang terkandung dari rumusan visi tersebut bahwa untuk mewujudkan masyarakat Ciamis yang maju perlu dilaksanakan suatu upaya yang mendasar yaitu dengan menumbuhkembangkan sikap mental yang memiliki jiwa social yang tinggi terutama dalam menangani berbagai permasalahan sosial, memiliki pandangan hidup yang selalu berusaha meningkatkan mutu kehidupan, serta siap dalam menghadapi persaingan global melalui peningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar dapat membuka peluang usaha serta menjadi wirausaha baru yang mandiri.
Rumusan Visi Dinas Sosial akan tercapai  dengan adanya kerja keras, kreativitas, partisipatif, komitmen untuk memperbaiki hidup bangsa dan inovatif dari aparatur Pemerintah, Legislatif, Swasta, Institusi Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat dengan memanfaatkan dan menggali semua potensi yang dimiliki serta sumber Daya Manusia baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Ciamis.  
Rumusan Visi tersebut dilatarbelakangi dengan berbagai   pertimbangan yaitu :
	Permasalahan sosial di Kabupaten Ciamis yang semakin kompleks  sehingga belum sepenuhnya tertanggulangi, atau bebas dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), maka diperlukan penanganan dengan memberikan bimbingan sosial, pembinaan kewirausahaan, pendidikan dan pelatihan keterampilan serta pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraaan sosial 
	Memanfaatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kabupaten Ciamis, dengan cara memberikan pembinaan dan keterampilan untuk dapat memfasilitasi  dalam menangani permasalahan sosial sehingga mereka mampu memotivasi  tumbuh kembangnya kemandirian dan mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri terhadap para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Tujuan akhir dari Visi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis periode 2014 – 2019 adalah Berjiwa Sosial, Produktif menuju kemandirian Ciamis Tahun 2019. 
Diharapkan bahwa masyarakat Kabupaten Ciamis akan terwujud menjadi masyarakat yang maju, dengan  terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang,  perumahan serta  pendidikan, dan kesehatan dengan diselimuti oleh rasa aman , kebutuhan sehat jasmani, maupun sehat rohani. Dalam hal ini masyarakat Kabupaten Ciamis perlu memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, baik atas beban biaya sendiri maupun atas beban biaya subsidi dari pemerintah, termasuk kebutuhan pendidikan formal.
Masyarakat Kabupaten Ciamis terutama bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial apabila dapat memenuhi kebutuhan pangan,sandang serta papan dengan sendirinya akan tumbuh pula kemandirian, jiwa sosialnya tinggi sehingga  akan mempunyai kemampuan dalam menggerakkan Pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan potensi, kemampuan dan kekuatan, produktif dan mampu bersaing  yang artinya masyarakat Ciamis benar-benar maju di Tahun 2019.
Visi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis sebagai pendukung terhadap terwujudnya Visi Kabupaten Ciamis yaitu :

“CIAMIS MAJU, BERKUALITAS MENUJU KEMANDIRIAN TAHUN 2019”

Pernyataan Visi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis mengandung makna yang tidak terpisahkan dari Visi Kabupaten  Ciamis, adapun keterkaitan makna antara Visi Dinas Sosial dengan Visi Kabupaten Ciamis, adalah bahwa  untuk  mencapai cita-cita Kabupaten Ciamis Maju, Berkualitas dan Mandiri Tahun 2019  perlu adanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan handal  dengan dilandasi  keimanan dan ketaqwaan serta memiliki jiwa sosial dan memiliki daya saing yang handal ditengah persaingan global sehingga di Tahun 2019 benar-benar mandiri. 
 
MISI 

	Untuk mewujudkan Visi Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan suatu tindakan nyata sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka perlu ditetapkannya “Misi” sebagai pernyataan untuk mengarah pada tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan.
Misi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :
	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan SDM Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ; 
	Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan  Sosial (PMKS)

Meningkatkan  pemberdayaan sosial  ekonomi bagi PMKS dan PSKS ;
	Meningkatkan Bantuan dan Perlindungan sosial bagi  PMKS;

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai /dihasilkan atau suatu harapan ideal untuk terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik dengan mengacu kepada Visi dan Misi serta didasarkan pada isu – isu  dan analisis strategis.
Sasaran adalah sesuatu yang hendak dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan secara berkesinambungan melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan.
Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan yang lainnya saling terkait. 
Tujuan, sasaran dan strategi dari masing-masing misi dijabarkan sebagai berikut :

Misi     I.	:	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia  (SDM)  Aparatur dan SDM Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Tujuan kesatu
:

Meningkatkan profesionalisme Aparatur dalam  melaksanakan pelayanan kepada publik.
Sasaran 
:
Meningkatnya  kualitas  pelayanan  publik.
Tujuan kedua


Meningkatkan pengetahuan dan wawasan SDM PMKS dan PSKS dalam upaya menangani permasalahan sosial.
Sasaran

Meningkatnya profesionalime PSKS sebagi sistem sumber dalam penanganan permasalahan sosial.
Tujuan ketiga 
:

Meningkatkan kualitas kinerja Penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan.
Sasaran
:
Meningkatnya kualitas kinerja penyusunan perencanaan program dan monitoring pelaksanaan kegiatan.

Misi    2.	:	Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan  Sosial (PMKS)

Tujuan kesatu
:
Meningkatkan  Pelayanan dan Rehabilitasi sosial melalui panti dan non panti 
sasaran
:
Meningkatnya  pelayanan dan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, korban NAPZA dan korban tindak kekerasan baik melalui panti maupun non panti;
Tujuan kedua
:
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, korban NAPZA dan korban tindak kekerasan melalui panti dan non panti.
sasaran
:
Meningkatnya kemandirian  para Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, korban NAPZA dan korban tindak kekerasan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan hidup.
Tujuan ketiga
:
Meningkatkan pembinaan kepada para Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, korban NAPZA dan korban tindak kekerasan yang telah menerima bantuan usaha ekonomis produktif.
sasaran
:
Berkembangnya usaha ekonomis produktif para penerima bantuan 

Misi     3  	:	Meningkatkan  pemberdayaan sosial  ekonomi bagi PMKS dan PSKS ;

Tujuan kesatu
:
Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi  terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), keluarga miskin, kepahlawanan, keperintisan  dan komunitas adat;
sasaran
:
Meningkatnya profesionalisme PSKS sebagai sisitem sumber dalam menumbuhkembangkan kemandirian PMKS; 
Tujuan kedua
:
Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
Sasaran 
:
Meningkatnya  pengawasan terhadap penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
Tujuan ketiga
:
Meningkatkan pembinaan terhadap keluarga miskin dan komunitas adat sebagai kelompok penerima bantuan;
Sasaran 
:
Meningkatnya pengetahuan anggota kelompok dalam pengembangan usaha ekonomis produktif yang berkelanjutan;

Misi     4        : 	Meningkatkan Bantuan dan Perlindungan sosial bagi  PMKS;

Tujuan kesatu
:
Meningkatkan pembinaan terhadap penerima program bantuan sosial,  perlindungan sosial dan jaminan sosial;
Sasaran
:
Meningkatnya pembinaan terhadap korban bencana alam dan bencana sosial, penerima program perlindungan dan jaminan sosial meliputi; Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak berhadapan dengan Hukum dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), Lanjut Usia Terlantar, Keluarga Sangat Miskin dan Pekerja Sektor Informal ;
Tujuan kedua
:
Meningkatkan penanganan dan bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana sosial;
Sasaran
:
Meningkatnya kualitas dan kuantitas penanganan dan bantuan bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
Tujuan ketiga
:
Melaksanakan bimbingan pelatihan dan fasilitasi pemberian bantuan dan pendampingan  kepada Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak berhadapan dengan Hukum dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), Lanjut Usia Terlantar, Keluarga Sangat Miskin dan Pekerja Sektor Informal ;

:
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Anak Terlantar, Anak berhadapan dengan Hukum dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), Lanjut Usia Terlantar, Keluarga Sangat Miskin dan Pekerja Sektor Informal ;
 
 STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

4.3.1	Strategi 

Strategi untuk mencapai misi 1 adalah melalui :
	1. Mengembangkan kapasitas sumber daya Aparatur
Strategi untuk mencapai misi 2 adalah melalui :
	Peningkatan penanganan  masalah sosial. 
	Meningkatkan  pelayanan sosial, bimbingan dan pembinaan, pendidikan dan pelatihan  keterampilan serta modal usaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 



Strategi untuk mencapai misi 3  adalah melalui  :
	Meningkatkan bimbingan dan pelatihan  kepada PSKS, keluarga miskin dan komunitas adat;
2.	Peningkatan  pengawasan terhadap penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;

Strategi untuk mencapai misi 4 adalah  :
	Pembinaan dan pelatihan manajemen pengelolaan usaha ekonomis produktif bagi penerima bantuan;
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan dan penanganan Korban Bencana ;

4.3.2 	Kebijakan 

Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur;
	Meningkatkan peran serta pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian masalah social;
	Peningkatan bimbingan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan keterampilan serta pelayanan sosial bagi PMKS dan PSKS;
Meningkatkan pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan sosial   bagi PMKS;
	Penjaringan kerja penanganan anak jalanan dan penyakit sosial lainnya
Bantuan Pemberdayaan usaha bagi warga tidak mampu ( janji Buapti) 
	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga miskin.
	Membangun Unit Pelayanan Penanggulangan kemiskinan (Janji Bupati)
	Penyusunan data base kemiskinan (janji Bupati) 


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1  RENCANA PROGRAM, SASARAN PROGRAM, INDIKATOR  
        KINERJA PROGRAM, KEGIATAN. 

1.	Program	 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang  Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Sasaran Program :
Meningkatkan kemampuan masyarakat fakir miskin, komunitas adat terpencil serta mengembangkan potensi yang ada di lingkungannya, para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk memperbaiki tarap kehidupan  serta hidup mandiri.
Indikator Kinerja Program : 
Menigkatnya kemampuan masyarakat fakir miskin dalam memperbaiki taraf hidup.
Meningkatnya kemampuan komunitas adat terpencil dalam mengembangkan potensi yang ada di lingkungannya guna  memperbaiki taraf hidup.
Meningkatnya kemampuan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam memperbaiki taraf kehidupan serta hidup mandiri.
Kegiatan :
Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.
	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin.
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin.
Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Bimbingan sosial dan bantuan bagi lanjut usia terlantar.
Pendataan PMKS dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS).

2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
	Sasaran Program :
Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 
Indikator Kinerja Program :
Tumbuhnya sikap percaya diri para pennyandang cacat.
Terjaganya eksistensi kehidupan para lanjut usia.
Terlindunginya PMKS 
Kegiatan :
Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum dan korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak.
Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal.
Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk bagi korban bencana.
Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center.
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.
Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS.
Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan.
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap, cepat, darurat dan kejadian luar biasa.
	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial.
Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial.
Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial.
Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

3.	Program Pembinaan Anak Terlantar
	Sasaran Program :
	Meningkatkan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan kepada  Anak Terlantar.
Indikator Kinerja Program :
Meningkatnya Pembinaan, dan Pelatihan Keterampilan bagi  anak terlantar.
Kegiatan :
Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar.
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar.
Penyususnan data dan analisis permasalahan anak terlantar.
Pengembangan bakat dan kleterampilan anak terlantar.
Peningkatan keterampilan anak terlantar.

4.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.
	Sasaran Program :
	Penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan Pembinaan,  Pendidikan  dan  pelatihan  Keterampilan.
Indikator Kinerja Program : 
Meningkatnya Penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan keterampilan.
Kegiatan :
Pendataan Penyandang cacat dan penyakit kejiwaan.
Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma.
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan  trauma.
Pendayagunaan para penyandang cacat dan trauma.
Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik.

5.	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.
	Sasaran Program :
	Meningkatkan Pembangunan, Rehabilitasi, Operasional untuk penghuni Panti Asuhan serta memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan/Panti Jompo.
Indikator Kinerja Program :
Meningkatnya Pembangunan, Rehabilitasi, operasional untuk Panti Asuhan dan meningkatnya pendidikan dan pelatihan keterampilan/Panti Jompo.
Kegiatan :
Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Panti Jompo.
Rehabilitasi sedang berat Bangunan Panti Asuhan/Panti Jompo.
Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana Panti Asuhan/Jompo.
	Pendidikan dan pelatihan penghuni panti asuhan.
	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik.

Monitoring dan evaluasi.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
	Sasaran Program :
Meningkatkan peran karang taruna dan partisipasi Sosial Masyarakat dalam menangani PMKS.
Indikator Program :
Meningkatnya peran karang taruna dan partisipasi Sosial Masyarakat dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Kegiatan :
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.
Peningkatan jejaring kerjasama pelaku–pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.
	Peningkatan   Kualitas  SDM Kesejahteraan Masyarakat.

Pengembangan modal kelembagaan perlindungan sosial.
	Bimbingan motivasi sosial generasi muda dalam upaya penanggulangan NAPZA.
	Peningkatan nilai-nilai   kepahlawanan dan kejuangan.


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran Program :

Meningkatnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada publik
Indikator Program :
Terlayaninya administrasi perkantoran
Kegiatan :
Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
	Penyediaan Jasa Komunikasi,  Sumber Daya Air dan listrik;
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
	Penyediaan Alat Tulis Kantor;
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
	Penyediaan komponen instalasi listrik  /penerangan bangunan/ruang kantor;
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
	Penyediaan makan dan minum;
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
	Rapat-rapat koordinasi di Dalam Daerah;

8.	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sasaran Program :
Meningkatnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada publik
Indikator Program :
Terfasilitasinya sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan :
Pembangunan gedung kantor;
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
	Pengadaan perlengkapan kantor;
	Pengadaan Peralatan   Kantor;
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

9. 	Program  Peningkatan Disiplin aparatur
Sasaran Program :
Meningkatnya kinerja   Aparatur


Indikator Program :
Tersedianya  pakaian khusus hari-hari tertentu
Kegiatan :
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

    Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	
Sasaran Program :
Meningkatnya Pengetahuan Aparatur
Indikator Program :
Terlaksananya bintek bagi aparatur
Kegiatan :
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan	
Sasaran Program :
Meningkatnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada publik 

Indikator Program :
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan :
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
Penyusunan data updating kepegawaian dan kearsipan;
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD;
Penyediaan Administrasi Pengelola Keuangan



BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


Dalam pelaksanan kegiatan pembangunan Tahun 2014 – 2019  terutama untuk Dinas Sosial perlu digambarkan/dituangkan melalui  alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif dengan menuangkan indikator kinerja SKPD yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran program dan mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD.
Uraian Indikator Kinerja SKPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Periode 2014-2019 akan disajikan dalam Lampiran Tabel IV.23  dimana didalamnya memuat tentang :
	Indikator kinerja SKPD berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
	Indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
	Indikator yang telah dikembangkan SKPD secara mandiri berdasarkan hasil anaisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi SKPD.
	Indikator Millenium Development Goals (MDGs) ataupun indicator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. 








BAB VII

PENUTUP


Rencana  Strategis  Dinas  Sosial Kabupaten Ciamis memuat dan berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, sasaran, dan Strategis (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang merupakan arahan, dalam  Perencanaan pelaksanaan Pembangunan. 
Keberhasilan Program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan Kebijakan Instansi guna untuk mewujudkan sikap mental masyarakat akan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, dan tidak semata-mata ditentukan oleh lengkapnya materi,  arahan yang dimuat dalam Renstra ini akan tetapi sangat bergantung pada tekad, semangat, yang tidak kalah pentingnya dengan adanya peran aktif dan sikap mental masyarakat di Kabupaten Ciamis.
Kiranya Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Ciamis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Ciamis.
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