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Pembangunan dibidang Kesejahteraan Sosial merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional. Arah kebijakan umum pembangunan kesejahteraan sosial di 

Propinsi Lampung ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan 

penanggulangan masalah sosial bagi para penyandangnya serta pemberdayaan 

potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam usaha meningkatkan kesejahteraan 

sosial. Dinas Sosial Provinsi Lampung salah satu instansi Pemerintah yang 

menangani masalah sosial mempunyai tugas pokok yaitu memberikan bimbingan 

rehabilitasi dan pengembangan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial.  

Khusus bagi penyandang cacat netra dilaksanakan dengan sistem panti melalui salah 

satu unit pelaksana teknis yaitu Panti sosial Bina Netra ”Indera Kesuma ” Lampung. 

PSBN Indera Kesuma Lampung memiliki tugas dan fungsi. Tugas pokok dari panti 

ini yaitu memberikan bimbingan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat netra 

yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, dan pelatihan keterampilan serta 

bimbingan lanjut bagi para penyandang cacat netra agar mampu berperan aktif 

dalam kehidupan bermasyarakat. PSBN Indera Kesuma memiliki fungsi sebagai 

pusat penyebaran pelayanan kesejahteraan sosial, pusat pengembangan kesempatan 

kerja, pusat latihan keterampilan, pusat informasi kesejahteraan sosial, dan sebagai 

tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi lainnya. Untuk 

melaksanakan tugas, fungsi-fungsi serta mencapai tujuan yang diharapkan, PSBN 

Indera Kesuma Lampung memerlukan adanya alokasi dana dari pemerintah. Dana-

dana tersebut digunakan untuk melengkapi berbagai fasilitas, baik yang berupa 

sarana dan prasarana fisik, alat-alat keterampilan kerja, tenaga pelaksana. 

Pencapaian tujuan PSBN Indera Kesuma itu sendiri tercermin pada tercapainya 

efektivitas program bimbingan dan rehabilitasi sosial. 

 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan 

dana operasional APBD terhadap tingkat efektivitas program bimbingan dan 

rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat netra di PSBN Indera Kesuma Lampung 

periode 2003/2004 – 2007/2008. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan 

data sekunder. Data primer yaitu data yang terpenting mengenai variabel penelitian 

yang kan diteliti. Dalam penelitian ini data yang diambil yaitu data yang berkaitan 



dengan penggunaan dana operasional APBD dan program PSBN Indera Kesuma 

Lampung. Data sekunder yaitu data yang mendukung data primer mencakup data 

tentang lokasi penelitian dan data-data lain yang menunjang penelitian. Sedangkan 

untuk memperkuat validitas data yang diperoleh diambil sumber data yang berasal 

dari hasil wawancara terbuka melalui percakapan yang dilakukan kepada pegawai 

yang berwewenang di PSBN Indera Kesuma Lampung. 

 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tingkat efisiensi penggunaan dana 

operasional APBD terhadap tingkat efektivitas program bimbingan dan rehabilitasi 

sosial bagi penyandang cacat netra di PSBN Indera Kesuma Lampung periode 

2003/2004 - 2007/2008 berjalan efisien dan efektif karena dilihat dari nilai rata-rata 

hasil evaluasi bimbingan dan rehabilitasi semester I ke semester II selalu mengalami 

peningkatan. Begitu juga jika dilihat dari nilai rata-rata hasil evaluasi bimbingan dan 

rehabilitasi tiap semester dari tahun ke tahun yang cenderung meningkat. Sehingga 

dengan tercapainya efektivitas program berarti penyediaan sarana dan prasarana 

penunjang yang disediakan PSBN Indera Kesuma Lampung tepat sasaran (efisien).  

 

 

 

 


