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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kota Banjarbaru 

Berdasarkan rumusan tentang tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai Dinas Sosial Kota Banjarbaru maka strategi yang 

dilaksanakan untuk pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah 

melaksanakan perkuatan sumber daya manusia yang berkualitas 

profesional berahlak mulia sopan dan santun baik dalam kelompok 

sosial maupun pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.  

Sedang kan  pembangunan kesejahteraan sosial dalam 5 (lima) 

tahun kedepan sebagai berikut:  

1. Terciptanya pelayanan yang berkualitas dan berkarakter dibidang 

sosial;  

2. Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam 

penanganan masalah sosial;  

3. Meningkatnya kesadaran kemampuan dan tänggung jawab 

masyarakat Organisasi Sosial Masyarakat (Orsos), Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK), Lembaga Sosial 

Masyarakat (LSM), Karang Taruna, Lembaga-lembaga 

Perlindungan Sosial dalam pencegahan dan pelayanan 

sertarehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial 

4. Meningkatnnya perlindungan sosial baik untuk keluarga miskin 

maupun perempuan rawan sosial ekonomi, dan penyandang 

disabilitas.  

5. Meningkatnya kesiagaan perangkat dan kesadaran kemampuan 

serta tanggungjawab dalam usaha pencegahan dan pemulangan 

akibat bencana yang didukung oleh pengumpulan sumbangan 

sosial yang baik dari masyarakat 

6. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang cacat, 

anak terlantar dan korban narkotika, tuna sosial, anak putus 
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sekolah, melalui bimbingan mental, serta keterampilan dalam 

panti maupun di luar panti, baik yang diselenggarakan pemerintah 

maupun swasta 

7. Meningkatnya kemauan dan kemampuan anak terlantar, keluarga 

fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, perintis 

kemerdekaan, keluarga pahlawan nasional serta untuk 

memperbaiki taraf kesejahteraan sosialnya. 
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Tabel 5 

Tujuan,Sasaran, Strategi  dan Kebijakan 

 

Misi      :   Memperkuat Cipta Kondisi Masyarakat yang Aman, Nyaman danTertib 

Tujuan  :  Meningkatkan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat 

Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program 

Meningkatnya Penanganan 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

dan Penanganan Penduduk 

Miskin berdasarkan data 

terpadu 

Meningkatkan kualitas 

hidup keluarga miskin 

Peningkatan pemberian bantuan sosial 

kepada Keluaraga Penerima Manfaat 

(KPM)  

1. Program Pemberdayaan Fakir 

Miskin, KAT dan PMKS Lainnya 

2. Program Pelayanan dan 

Rehabilitasi Kesejahteraan 

Sosial 

3. Program Pembinaan Para 

Penyandang Cacat dan Trauma 

4. Program Pembinaan Eks 

Penyandang Penyakit Sosial 

(eks Narapidana,PSK, Narkoba, 

dan Penyakit Sosial lainnya 

5. Program Perlindungan Sosial 

6. Program Pemberdayaan 

Kelembagaan Kesejahteraan 

Sosial 

 


