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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

Kedudukan  Dinas Sosial kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana 

pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman Kota 

Pekanbaru pada saat ini dipimpin oleh Eselon II/b 1 Orang, Eselon III/a 1 

Orang, Eselon III/b 3 Orang, Eselon IV/a 11 Orang  serta staf 17 Orang 

sehingga seluruhnya berjumlah 33 (Tiga puluh tiga) orang Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) serta Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 16 Orang yang 

mempunyai latar belakang dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam 

pelaksanaan tugas sehari-harinya berada dibawah tanggung jawab Walikota 

melalui Sekretaris Daerah Kota. 

Kedudukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru sesuai dengan tuntutan 

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah kemudian 

diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian diganti 

dengan Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Pusat dan Daerah , kepada Kabupaten/Kota diberikan wewenang yang luas 

baik dalam urusan Pemerintah maupun dalam pengelolaan Pembangunan
28
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Kewenangan yang luas ini disatu sisi dapat dipandang sebagai 

kesempatan bagi Daerah untuk berkembang, di sisi lain dapat merupakan 

tantangan baru yang cukup berat. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 

tahun 2016 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas 

pokok dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. 

Dinas Sosial Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah Kota. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah 

kota di bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman. Untuk 

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial dan 

Pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai 

berikut 
29

:  

1. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang Kesejahteraan 

Sosial yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru. 

2. Penyusunan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis   

Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru. 

3. Melakukan pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha 

Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru. 

4. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan 

kepada klien untuk usaha kesejahteraan sosial. 
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5. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada klayan 

yang telah dilatih dan diberi bantuan. 

6. Pengelolaan dan Pengolahan serta pengumpulan data dan informasi serta 

evaluasi kegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), 

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). 

7. Pelaksanaan Koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga dan 

organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan Usaha 

Kesejahteraan Sosial (UKS). 

8. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, 

kepegawaian, peralatan dan perlengkapan. 

9. Pengelolaan Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Melalui Petugas 

Sosial Kecamatan (PSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pengurus 

Karang Taruna dan lembaga sosial Masyarakat di kelurahan/desa.  

 

B. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

Visi : 

“Terwujudnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) yang didukung oleh sumber daya penyelenggara kesejahteraan 

sosial dan peran masyarakat” 

Misi : 

a. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

b. Mengembangkan sistem Jaminan sosial bagi PMKS secara Berkelanjutan 

c. Pemberdayaan sosial bagi PMKS agar mampu memenuhi kebutuhan 

secara mandiri. 
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d. Meningkatkan Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 

e. Meningkatkan sumber daya penyelenggara Kesejahteraan Sosial 

f. Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendapatan sesuai ketentuan  

yang berlaku.
30

 

Dengan pernyataan Misi ini diharapkan seluruh pegawai dan pihak 

yang berkepentingan dapat mengenal peran dan keberadaan Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru. Agar Misi dapat berhasil diperlukan kejujuran dan keberhasilan 

yang menjadi dasar keyakinan dalam melaksanakan tugas disamping faktor- 

faktor kunci keberhasilan untuk memfokuskan strategis  organisasi dalam 

rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi. 

Sasaran merupakan jabaran dan tujuan, ditetapkan dengan 

menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaian dapat diukur dengan 

jelas yang berfokus pada tindakan dan hasil yaitu kegiatan yang bersifat 

spesifik terinci dapat diukur dan dapat diwujudkan. 

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan Visi, Misi, tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategis  yang merupakan pemikiran 

serta konseptual analisis dan komprehensip tentang langkah-langkah yang 

diperlukan untuk memperlancar/mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan 

diperlukan evaluasi kinerja yaitu merupakan kegiatan untuk menilai atau 
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melihat keberhasilan dan kegagalan suatu unit kerja dalam melaksanakan Misi 

dan tugas serta fungsi yang dibebankan. 

 

C. Kualifikasi Pendidikan 

Kualifikasi pendidikan pegawai pada Dinas Sosial dan Pemakaman 

Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut
31

 : 

Pendidikan Jumlah/Orang 

SD - 

SLTP 1 

SLTA 5 

D3 3 

D4 1 

S1 15 

S2 8 

S3 - 

Jumlah 33 

 

1. Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

a. Menyusun rencana program dibidang pembinaan teknis kesejahteraan 

Sosial di Kota Pekanbaru. 

b. Melakukan pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha 

Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru. 

c. Melaksanakan pembinaan, pelatihan keterampilan dan pemberian 

bantuan untuk usaha kesejahteraan sosial. 

d. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada klien 

yang telah dilatih dan diberi bantuan. 

e. Mengelola dan mengolah serta mengumpulkan data dan informasi 

serta evaluasi Kegiatan Penyandang Masalah Sosial, potensi dan 

sumber kesejahteraan sosial. 
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f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga-lembaga 

dan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan usaha 

kesejahteraan sosial. 

g. Mengelola administrasi umum, meliputi ketaaleksanaan, keuangan, 

kepegawaian, peralatan dan perlengkapan. 

h. Pengelolaan kegiatan usaha kesejahteraan sosial melalui petugas 

sosial, pekerja sosial, pengawas karang taruna dan lembaga sosial 

masyarakat di kelurahan/kota.
32
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