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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru 

selama 1 tahun banyak hal yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi 

organisasi. Kendala dan hambatan yang dihadapi senantiasa menjadi cambuk untuk 

meningkatkan kinerja  ke arah yang lebih baik.  

Meskipun disusun secara sederhana Laporan Kinerja tahun 2019 ini 

diharapkan mampu membangun kebersamaan sekaligus menjadi bahan evaluasi 

dan pertimbangan bagi penyusunan perencanaan tahun berikutnya. 

Berikut permasalahan yang masih harus dihadapi oleh Dinas Sosial Kota 

Banjarbaru diharapkan agar ke depannya bisa dapat teratasi, di antaranya : 

1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan permasalahan 

dan tantangan yang harus dihadapi dalam upaya penanganan peningkatan 

kesejahteraan sosial diantaranya kurangnya kemampuan masyarakat miskin 

untuk mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial antara lain 

kesejahteraan bidang pendidikan, kesehatan dan sumber lainnya. 

2. Permasalahan sosial yang semakin kompleks, membutuhkan penanganan yang 

intensif, sementara program kerja SKPD.berinovasi dengan tujuan visi dan misi 

masing-masing SKPD  

3. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)  belum tumbuh secara maksimal.  

4. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional yang memadai  

5. Belum memiliki tenaga yang profesional dalam penanganan PMKS 

6. Terbatasnya ketersediaan data yang akurat sebagai bahan penyusunan laporan 

kinerja . 

 

4.2 Solusi 

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, selanjutnya ada beberapa 

solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada selama ini. Akan tetapi hal ini tidak 

akan terwujud apabila tidak ada koordinasi dan kerjasama yang baik, oleh karena itu 
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diharapkan dukungan dan kerjasama dari Pemerintah dan Instansi yang terkait 

dalam penanganan masalah bidang sosial  

Perlu Penanganan terpadu oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi 

masing-masing..Perlu inovasi program dan kegiatan pada Dinas Sosial khususnya 

Pemerintah Kota Banjarbaru. 

1. Sudah dibangunnya rumah singgah sebagai penampungan sementara bagi 

Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) 

2. Meningkatkan pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi sosial kepada masyarakat 

terutama para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  (PMKS) dan 

memberikan kemudahan dalam mengakses sumber-sumber kesejahteraan 

sosial antara lain kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan sumber lainnya. 

3. Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota se 

Kalimantan Selatan dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS)  

4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan PMKS 

(Satpol PP, Dinas Kesehatan, BPJS, dan RSJ Sambang Lihum)  

5. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada dengan melakukan bimbingan 

teknis agar adanya peningkatan kemampuan SDM dalam menangani 

permasalahan sesuai dengan bidang keahliannya dan mengajukan penambahan 

sarana dan prasrana dalam menunjang kinerja aparat. 

6. Penanganan PMKS lebih mengacu kepada data terpadu Dinas Sosial Kota 

Banjarbaru 

7. Penambahan sarana dan prasarana operasional untuk menujang kegiatan   

 

8. Terbatasnya lapangan pekerjaan hendaknya para pencari kerja dapat 

menciptakan lapangan kerja sendiri sesuai dengan keahlian dan 

kemampuannya. 

9. Kepada pencari kerja diharapkan dapat meningkatkan keterampilan/skill dengan 

mengikuti pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota 

Banjarbaru seperti kursus di BLK, mengikuti pendidikan PSBR atau mengikuti 

pelatihan yang diselenggarakan oleh bidang PPTK Bai dengan perkembangan 

teknologi dan kebutuhan pasar kerja 


