PROGAM PEMBANGUNAN DAERAH
X. FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL
1. Permasalahan
Berbagai permasalahan sosial yang bermunculan dalam beberapa tahun
terakhir sebagian telah dapat diatasi melalui berbagai program pembangunan
kesejahteraan dan perlindungan sosial. Namun demikian karena kompleknya
permasalahan sosial yang muncul, belum semua permasalahan sosial tersebut
dapat diatasi. Untuk mengurangi permasalahan yang selalu timbul diperlukan
adanya ketersediaan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia,
sumber daya alam maupun sumber daya sosial ekonomi. Berbagai kekuatan
sosial seperti nilai-nilai gotong royong dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, harus
digali dan ditumbuhkan kembali agar dapat terwujud ketahanan sosial
masyarakat yang handal yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf
hidup serta kualitas hidup masyarakat.
Untuk mencapai sasaran pembangunan, upaya perlindungan sosial di
daerah disesuaikan dengan pentahapan pembangunan jangka menengah, yakni
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam jangka panjang tersebut
pembangunan perlindungan sosial di Kabupaten Grobogan diarahkan untuk
meningkatkan kualitas perlindungan sosial bagi masyarakat luas demi
tercapainya keadilan sosial yang lebih merata. Lebih lanjut kebijakan tersebut
juga dimaksudkan untuk menciptakan kemandirian penyandang masalah
kesejahteraan sosial melalui penyediaan kesempatan yang lebih luas bagi
masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dalam beberapa tahun
terakhir penanganan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial
dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial di Kabupaten
Grobogan telah diupayakan sebaik-baiknya meskipun masih terdapat hal-hal
yang harus ditangani secara lebih baik di waktu yang akan datang.
2. Arah Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan Masing-Masing Sub Fungsi
Untuk mencapai sasaran pembangunan kesejahteraan sosial di
Kabupaten Grobogan, diperlukan arah kebijakan yang jelas dan terarah dalam
tahapan-tahapan rencana pengembangan. Arah Kebijakan pembangunan
kesejahteraan sosial Kabupaten Grobogan diuraikan berdasarkan Fungsi dan sub
Fungsi. Dengan terumuskannya kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial
Kabupaten Grobogan tersebut, diharapkan pada 5 (lima) mendatang tujuan
pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Grobogan dapat tercapai.
Fungsi kesejahteraan sosial terdiri atas beberapa sub Fungsi yang
pembangunannya perlu mendapatkan perhatian yang seimbang. Sub Fungsi
tersebut adalah: (1) Sub Fungsi Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan
Cacat; (2) Sub Fungsi Perlindungan dan Pelayanan Lanjut Usia; (3) Sub Fungsi

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan
dan Pejuang; (4) Sub Fungsi Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-anak dan
Keluarga; (5) Sub Fungsi Pemberdayaan Perempuan; (6) Sub Fungsi Keluarga
Berencana; dan (7). Sub Fungsi Litbang Perlindungan Sosial.
A. Sub Fungsi Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan Cacat
1.

Meningkatkan pembangunan perlindungan dan pelayanan orang sakit dan
cacat. Program-program dalam kebijakan ini adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perlindungan
dan pelayanan orang sakit dan cacat.
1)

Pembangunan sarana aksesibilitas bagi orang sakit dan penyandang
cacat.

2)

Penyediaan informasi tentang lapangan kerja bagi penyandang
cacat sesuai dengan derajat kecacatannya.

b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberian perlindungan
kepada orang sakit dan cacat.
1)

Penanganan masalah penderita bibir sumbing, mata katarak, dan
penderita sakit jiwa.

2)

Pemberian bantuan rehabilitasi kepada penyandang cacat.

2. Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan penyandang eks penyakit
kronis dan cacat. Program-program dalam kebijakan ini adalah sebagai
berikut:
a. Peningkatan rehabilitasi vokasional bagi penyandang cacat.
1)

Pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat.

2)

Pembimbingan teknis dan pelatihan
penyandang eks penyakit kronis.
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b. Peningkatan rehabilitasi sosial orang sakit kronis dan penyandang cacat.
1)

Pelaksanaan sosialisasi tentang penyandang cacat dan penyandang
eks penyakit kronis untuk meningkatkan pemahaman masayarkat.

B. Sub Fungsi Perlindungan dan Pelayanan Lanjut Usia
1.

Meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan lanjut usia di Kabupaten
Grobogan. Program-program dalam kebijakan ini adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pelayanan
lanjut usia.
1)

Penanganan lanjut usia (jompo).

2)

Penanganan lanjut usia non panti.

3)

Peningkatan sarana dan prasarana perlindungan 3ocial bagi lanjut
usia.

4)

Peningkatan profesionalisme SDM pelaksana perlindungan 3ocial
bagi lanjut usia.

b. Peningkatan kemandirian para lanjut usia.
1)

Pembinaan keterampilan yang sesuai bagi para lanjut usia
produktif.

2)

Pemberian kesempatan berusaha bagi para lanjut usia produktif.

3)

Pemberian dan peningkatan bantuan modal usaha kepada lanjut
usia potensial.

c. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk
memberikan perlindungan dan pelayanan lanjut usia.
1)

Pembangunan sarana aksesibilitas (kemudahan) bagi lanjut usia.

2)

Penyediaan informasi tentang lapangan kerja bagi lnjut usia (lansia)
potensial.

2. Meningkatkan pembangunan perlindungan dan pelayanan sosial kepada
lanjut usia di Kabupaten Grobogan. Program-program dalam kebijakan ini
adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan partisipasi masyarakat,
penanganan masalah lanjut usia.
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1)

Pemberian bantuan pengelolaan kesehatan kepada lanjut usia.

2)

Pelaksanaan seminar pemberdayaan dan peningkatan kemandirian
lansia.

C. Sub Fungsi Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis
Kemerdekaan dan Pejuang
1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan organisasi keluarga pahlawan,
perintis kemerdekaan dan pejuang. Program-program dalam kebijakan ini
adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan pengetahuan keluarga pahlawan, pejuang, dan perintis
kemerdekaan untuk mengantisipasi perkembangan situasi sosial.
1)

Peningkatan pengetahuan tentang kewirausahaan bagi keluarga
pahlawan, pejuang, dan perintis kemerdekaan.

2)

Pembinaan keterampilan berusaha bagi keluarga pahlawan, perintis
kemerdekaan dan pejuang

2. Meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga pahlawan, perintis
kemerdekaan dan pejuang. Program-program dalam kebijakan ini adalah
sebagai berikut:
a. Pemberian bantuan kepada keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan
dan pejuang.
1)

Pemberian bantuan modal usaha kepada keluarga pahlawan,
perintis kemerdekaan dan pejuang.

2)

Pemberian bantuan akses informasi pekerjaan dan peluang
berusaha kepada keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan
pejuang

b. Peningkatan akses terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial
keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang.
1)

Peningkatan peran serta keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan
dan pejuang dalam kegiatan pembangunan daerah.

2)

Melaksanakan ziarah wisata, sarasehan dan penanaman nilai-nilai
kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

D. Sub Fungsi Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-anak dan Keluarga
1. Meningkatkan pembangunan perlindungan dan pelayanan sosial anak-anak
dan keluarga. Program-program dalam kebijakan ini adalah sebagai berikut:
a. Penanganan anak yang berpotensi dari keluarga kurang mampu.
1)

Pemberian bantuan kepada anak yang berpotensi dari keluarga
tidak mampu.

2)

Pemberian bantuan kepada panti asuhan yang menangani anakanak terlantar.

b. Penanganan masalah kenakalan remaja, anak terlantar, dan kehabisan
bekal.
1)

Seminar tentang strategi penanggulangan kenakalan remaja.

2)

Kajian tentang tingkat kenakalan remaja di Kabupaten Grobogan.

2. Meningkatkan kepedulian terhadap anak-anak terlantar, anak jalanan,
gelandangan, pengemis, korban narkoba dan kelompok miskin serta
masyarakat rentan sosial ekonomi lainnya. Program-program dalam
kebijakan ini adalah sebagai berikut:
a. Pembinaan anak terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, korban
narkoba.
1)

Pemberian bantuan untuk Tempat Penitipan Anak.

2)

Pemberian bantuan untuk anak-anak terlantar dan anak jalanan.

3)

Pemberian bantuan rehabilitasi untuk korban narkoba.

b. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap upaya merumuskan
strategi penanggulangan masyarakat/keluarga miskin.
1)

Pelaksanaan seminar tentang pemberdayaan masyarakat miskin.

2)

Kajian tentang penyebab kemiskinan di Kabupaten Grobogan.

3)

Kajian untuk mengetahui standar kemiskinan dan perumusan
strategi pengentasan kemiskinan.

4)

Peningkatan pengetahuan kewirausahaahn bagi masyarakat miskin.

5)

Pemberian keterampilan kepada masyarakat miskin.

6)

Pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin.

3. Pemantapan dan peningkatan manajemen pelayanan sosial anak-anak dan
keluarga
a. Pemberdayaan anak-anak dan renaja untuk berprestasi.
1)

Pemberian bantuan untuk Taman Pendidikan Al Quran.

2)

Pemberian bantuan untuk kegiatan keagamaan bagi anak-anak dan
remaja.

b. Peningkatan bakat anak dan remaja.
1)

Pelatihan olah raga bagi anak-anak dan remaja.

2)

Pelatihan keterampilan bagi anak-anak dan remaja.

3)

Pelatihan seni bagi anak-anak dan remaja.

E. Sub Fungsi Keluarga Berencana
1. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam upaya
pemberdayaan ketahanan keluarga, sehingga mampu mewujudkan keluarga
berkualitas.
Kebijakan ini mempunyai sasaran untuk meningkatkan kepedulian nn
partisipasi masyarakat, dengan program-program sebagai berikut:
a. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang Catur Bina (BKB, BKR, BKL,
dan BLK), dengan indikasi sebagai berikut:
1)

Pelaksanaan orientasi Program Catur Bina bagi Kader.

2)

Pelaksanaan pemenuhan APE (Alat Permainan Edukatif) bagi
Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB).

b. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga, dengan indikasi sebagai
berikut:
1)

Sosialisasi Program Peningkatan kualitas lingkungan bagi keluarga
bina kader.

2)

Pelaksanaan pelatihan penanganan sampah.

3)

Pelaksanaan
kegiatan
berwawasan agrowisata.
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2. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga menuju kesejahteraan yang
berbasis kemandirian dan kewirausahaan.
Kebijakan ini mempunyai sasaran yaitu untuk meningkatkan pembangunan
ekonomi keluarga.
Program-program dalam kebijakan ini adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan kewirausahaan bagi kader kelompok UPPKS, dengan indikasi
kegiatan sebagai berikut:
1)

Pelaksanaan pelatihan ketrampilan usaha bagi kader kelompok
UPPKS.

2)

Pelaksanaan pelatihan manajemen usaha bagi kader kelompok
UPPKS.

b. Peningkatan pengembangan Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) bagi
kelompok UPPKS, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:
1)

Pelaksanaan Pelatihan pembuatan ATTG bagi kader kelompok
UPPKS.

2)

Pelaksanaan pengadaan Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG).

c. Pengurusan Ijin Industri Kecil (produk UPPKS dari Dinas Kesehatan),
dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:
1)

Pelaksanaan pengurusan ijin industri bagi produk UPPKS dari Dinas
Kesehatan.

d. Peningkatan Modal Usaha bagi kelompok UPPKS, dengan indikasi
kegiatan sebagai berikut:
1)

Pelaksanaan bantuan modal bergulir (revolving) untuk kelompok
UPPKS.

3. Meningkatkan kualitas data basis keluarga miskin.
Kebijakan ini mempunyai sasaran yaitu meningkatkan kualitas data basis
keluarga miskin, dengan program-program sebagai berikut:
a. Peningkatan kualitas data basis keluarga miskin, dengan indikasi kegiatan
yaitu :
1)

pelaksanaan pilah data penduduk miskin.

4. Pengembangan kebijakan penyediaan layanan promosi dan fasilitas layanan
promosi dan fasisiltas jaminan dan pelayanan KB.
Kebijakan ini mempunyai sasaran untuk meningkatkan pelayanan KB yang
berkualitas.

Untuk itu program yang diusulkan yaitu:
a. Pelayanan KB melalui TKBK (Tim KB Keliling), dengan indikasi kegiatan
sebagai berikut:
1)

Pendekatan pelayanan KB kepada masyarakat, terutama bagi
masyarakat dikawasan daerah pelosok pedesaan.

b. Pelayanan KB terpadu, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:
1)

Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat.

2)

Meningkatkan peran serta Dinas lintas sektoral.

c. Pengayoman terhadap kasus efek samping komplikasi dan kegagalan
pemakaian alat kontrasepsi, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:
1)

Meningkatkan jaminan/perlindungan pengayoman medis kepada
peserta KB.

d. Peningkatan peserta KB non hormonal (MOW dan MOP), dengan indikasi
kegiatan sebagai berikut:
1)

Meningkatkan kegiatan advokasi/konseling/KIE kepada calon
peserta KB.

5. Dalam pengarusataman pola partisipasi dan peran serta keluarga dalam berKB, harus berkembang kearah tanggung jawab bersama antara suami istri.
Kebijakan ini mempunyai sasaran untuk meningkatkan bahwa pembatasan
kelahiran itu mempunyai tanggung jawab antara suami istri.
Dengan program yang diusulkan sebagai berikut:
a. Orientasi program KB pria bagi peer group (kelompok pria sebaya),
dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:
1)

Meningkatkan pengetahuan para pria tentang Program KB Pria.

2)

Meningkatkan peserta KB pria.

b. Membentuk kelompok KB pria sebaya, dengan indikasi kegiatan sebagai
berikut:
1)

Memperluas jaringan KIE dalam partisipasi KB Pria.

2)

KIE/Konseling kepada para pria baik pada pra maupun pasca
pelayanan KB pria, melalui peningkatan frekuensi kunjungan rumah
petugas lapangan KB.

c. Advokasi/KIE program KB pria, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:
1)

Mendapat dukungan dan komitmen politis para stake holder dan
para tokoh masyarakat.

2)

Membangun opini masyarakat terutama para pria tentang arti
pentingnya partisipasi dan peran pria dalam ber-KB terkait dengan
pengarusutamaan kesetaraan gender.

3)

Sosialisasi MOP (Medis Operatif Pria) bagi masyarakat pedesaan
dan pinggiran kota.

6. Meningkatkan pembekalan pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja agar
membentuk keluarga kecil berkualitasdimasa depan.
Kebijakan ini mempunyai sasaran yaitu meningkatkan pemahaman kesehatan
reproduksi bagi generasi muda, dengan program-program sebagai berikut:
a. Advokasi Kesehatan Reproduksi Remaja, dengan indikasi kegiatan
sebagai berikut:
1)

Memperoleh dukungan politis dan komitmen para stake holder dan
tokoh masyarakat pentingnya Program Reproduksi Remaja.

b. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja dengan strategi pendekatan
langsung kepada orang tua, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:
1)

Pemahaman remaja dan orang tua tentang Kesehatan Reproduksi
Remaja.

2)

Pengembangan materi KRR yang meliputi:
a) Tumbuh kembang remaja
b) Kesehatan Reproduksi Remaja
c) Seksual dan PMS.
d) Bahaya Narkoba dan Miras.
e) Penanggulangan HIV/AIDS.
f) Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja.

c. Membentuk PIK KRR di sekolah dan pondok pesantren, dengan indikasi
kegiatan sebagai berikut:
1)

Melatih remaja untuk bisa menjadi pendidik sebaya.

2)

Melatih remaja agar mempunyai ketrampilan dan prestasi.

3)

Penyediaan format pencatatan dan pelaporan bagi Kegiatan PIK
KRR

d. Mengembangkan kerjasama kemitraan dengan LSM, kecamatan dan
swasta yang peduli akan Kesehatan Reproduksi Remaja, dengan indikasi
kegiatan sebagai berikut:
1)

Meningkatkan pemahaman remaja tentang pendewasaan usia
perkawinan.

