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RINGKASAN PROPOSAL 

Sebagai salah satu kota besar, persoalan sosial di Surabaya beragam. Termasuk, masih 

adanya penduduk miskin dan terlantar. Mereka berasal dari berbagai latar belakang. Seperti 

amanat Undang-Undang Dasar, sudah menjadi kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan 

hidup mereka. 

Kelompok ini memiliki sejumlah masalah. Satu di antaranya, belum terpenuhinya 

kebutuhan nutrisi makanan. Bahkan, sebagian dari mereka yang memiliki usia lanjut, asupan 

makanannya tidak teratur. Imbasnya, kesehatan bahkan keselamatan hidup terancam.  

ISO MANGAN, inovasi pemberian makanan harian untuk warga miskin dan terlantar, 

hadir untuk menjawab permasalahan itu. Hadir sejak 2014, setiap hari, Dinas Sosial memberi 

makanan untuk warga miskin yang terdiri dari lansia, anak yatim/piatu, dan penyandang 

disabilitas. Pemberian makanan dilakukan di seluruh kawasan Surabaya. Sebanyak satu kali 

sehari, dengan paket makanan yang sudah komplit dan bergizi. Hingga saat ini, per tahun, 

mereka yang menerima makanan jumlahnya mencapai tak kurang dari 23 ribu orang. 

Penerima manfaat tidak hanya mendapat makanan. Namun juga, tertutup peluangnya 

untuk melakukan tindak kriminal akibat perut yang lapar. Selain itu, iInovasi ini tidak hanya 

bermanfaat bagi  penerima makanan. Namun, juga dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan. 

Sebab, pengirim makanan adalah dari warga sendiri. Para pengirim ini mendapatkan honor. 

Adapun penyedia makanan, berasal dari kelompok warga. Untuk penyedia makanan 

bagi lansia dikelola oleh Karang Werda, bagi penyandang disabilitas dikelola oleh Ikatan 

Pekerja Sosial Masyarakat, bagi yatim piatu dikelola oleh panti asuhan. Artinya, 



pengelolanya adalah masyarakat, dan segala manfaatnya kembali pada masyarakat itu sendiri 

dengan, lingkup yang lebih luas. Jadi, terdapat rantai ekonomi dalam inovasi ini. Banyak 

pihak yang bisa memeroleh manfaat. 

Pemilihan siapa yang berhak penerima, penyedia, dan pengirim, diserahkan pada warga 

dan kelompok masyarakat yang ada, denan verifikasi dari dari pihak Pemkot Surabaya. 

Artinya, masyarakat dibebaskan untuk berpartisipasi dalam inovasi ini. Di dalam kegiatan ini 

pun ada semangat gotong royong dan memantik empati masyarakat. Untuk saling peduli pada 

orang-orang di sekitarnya. 

 

A. ANALISIS MASALAH 

1. Apa masalah yang melatarbelakangi munculnya inovasi ini? 

 Uraikan situasi yang ada sebelum inovasi ini dimulai! 

 Sebutkan masalah utama yang perlu diselesaikan! 

 Sebutkan kelompok sosial mana saja yang terpengaruh akibat adanya masalah 

tersebut (misalnya masyarakat miskin, buta huruf, penyandang cacat, manula, 

imigran, perempuan, pemuda, etnis minoritas)! 

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan syarat mutlak yang dibutuhkan 

sebagai landasan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pembangunan Kesejahteraan 

Sosial juga menjadi kunci bagi bangsa Indonesia untuk dapat keluar dari situasi krisis dan 

menyongsong era globalisasi. Sebagaimana kota-kota besar lainnya, persoalaan 

kesejahteraan sosial juga dialami Kota Surabaya. Salah satu persoalan yang cukup 

mendasar adalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi golongan kurang mampu yaitu fakir 

miskin dan/atau terlantar. 

Sebagai salah satu kota besar, persoalan sosial di Surabaya begitu kompleks. 

Termasuk, masih adanya penduduk miskin. Mereka berasal dari berbagai latar usia. 

Seperti amanat Undang-Undang Dasar, sudah menjadi kewajiban negara untuk memenuhi 

kebutuhan hidup mereka yang miskin dan terlantar itu. 

Kelompok ini memiliki sejumlah masalah. Satu di antaranya adalah belum 

terpenuhinya kebutuhan nutrisi mereka. Bahkan, sebagian dari mereka yang memiliki usia 

lanjut, asupan makanannya tidak teratur. Imbasnya, kesehatan bahkan keselamatan hidup 

mereka terancam. Asupan makanan yang kurang dan konsumsi nutrisi yang minim dapat 

menyebabkan seseorang menderita gizi buruk. Kondisi itu bisa berakibat pada kematian.   



Fakta di atas membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan inovasi 

sehubungan dengan pemberian bantuan makanan bergizi. Terobosan ini dilakukan sejak 

tahun 2014 dengan tujuan memberikan bantuan permakanan bagi masyarakat miskin agar 

memperoleh kehidupan yang lebih sehat dan makanan yang lebih layak. Fokus sasaran 

pemberian bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar adalah anak yatim piatu, orang 

lanjut usia serta penyandang disabilitas. Para sasaran kegiatan diberi bantuan berupa 

makanan sehat sehari satu kali sepanjang tahun. Dinas Kesehatan menjadi pengawas gizi 

makanan yang dimaksud sehingga dapat dipastikan kalau kualitas makanan terjamin. 

Dinas Sosial didapuk menjadi leading sector inovasi ini. Tentu saja, dengan tetap 

melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti dinas kesehatan. Apalagi, program ini 

berhubungan dengan pemenuhan nutrisi dan makanan yang sehat. Jadi, butuh sinergitas 

lintas instansi dalam pelaksanaannya. 

Bila ditarik lebih jauh, ISO MANGAN tidak hanya soal pemenuhan kebutuhan 

makanan bagi masyarakat miskin. Namun, juga dapat menggerakkan ekonomi 

kerakyatan. Sebab, pengirim makanan adalah dari warga sendiri. Para pengirim ini 

mendapatkan honor. 

Adapun penyedia makanan, berasal dari kelompok warga. Untuk penyedia makanan 

bagi lansia dikelola oleh Karang Werda, bagi penyandang disabilitas dikelola oleh Ikatan 

Pekerja Sosial Masyarakat, bagi yatim piatu dikelola oleh panti asuhan. Artinya, 

pengelolanya adalah masyarakat, dan segala manfaatnya kembali pada masyarakat itu 

sendiri dengan, lingkup yang lebih luas. Jadi, terdapat rantai ekonomi dalam inovasi ini. 

Banyak pihak yang bisa memeroleh manfaat. 

Terobosan ini mendapat dukungan dari banyak kalangan. Antara lain, pihak Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang selalu peduli pada keberlangsungannya. Para 

anggota DPRD setempat turut mendukung program ini sebagai mitra Pemkot Surabaya 

dalam merumuskan anggaran. Mereka juga ikut mengawasi jalannya program yang 

mengambil sasaran kelompok miskin dan masyarakat menengah ke bawah ini. 

 

B. PENDEKATAN STRATEGIS 

2. Siapa inisiator inovasi ini dan bagaimana inovasi berhasil memecahkan masalah 

yang dihadapi? 

 Ceritakan bagaimana inovasi ini berhasil memecahkan masalah! 



 Uraikan strategi yang digunakan termasuk tujuan utama dan kelompok 

sasarannya! 

 

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini adalah inisiator dari inovasi ini. Dia 

melihat bahwa persoalan di sebuah kota besar ada banyak jenisnya. Termasuk, soal 

masyarakat miskin yang mesti diberi perhatian dari segala aspek. Baik di aspek 

pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Ada banyak program yang 

digagas Bu Risma untuk menyelesaikan masalah-masalah menyangkut masyarakat 

miskin atau ekonomi lemah. Untuk menyelesaikan problem yang berhubungan 

dengan gizi masyarakat miskin di Surabaya, Bu Risma tergerak untuk memberi 

makanan gratis harian pada mereka. Strategi pelaksanaan program inovasi ISO 

MANGAN pun mulai digerakkan pada 2012. 

Pemecahan masalah yang diatasi dengan adanya pemberian permakanan 

diusulkan Pemkot Surabaya melalui Dinas Sosial saat rapat anggaran di tahun 2012. 

Kemudian, pemberian permakanan di Kota Surabaya ini dikembangkan atas dasar 

hukum Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Mengacu pada Perda tersebut, pihak Pemkot 

Surabaya dan DPRD merumuskan perencanaan program pada tahun 2013. Petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis didiskusikan bersama sehingga pada 2014, kegiatan 

itu dapat terealisasi dengan lancar sejak tahun 2014. 

Selanjutnya, ada sejumlah alas hukum yang menguatkan jalannya program ini 

secara berkelanjutan. Antara lain, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya, dan Peraturan 

Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota 

Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota 

Surabaya. 

Pemberian Permakanan beberapa tahun terakhir sejak 2014 mampu untuk 

memenuhi kebutuhan dasar berupa kebutuhan pangan bagi fakir miskin dan/atau 

terlantar di Kota Surabaya. Kegiatan ini juga mengerahkan partisipasi masyarakat 

umum mulai dari panti asuhan, karang werdha, serta IPSM (Ikatan Pekerja Sosial 

Masyarakat) dan juga petugas pengantar permakanan ke seluruh penerima bantuan 

makanan. Bantuan makanan ini diberikan setiap hari pada semua warga yang sudah 



terdata. Adapun data yang dipakai adalah hasil informasi lapangan masyarakat yang 

disetorkan warga pada Dinsos yang sudah melalui verifikasi satgas lapangan Dinsos. 

Masyarakat miskin dan ekonomi lemah merasa sangat terbantu dengan program 

ini. Sebagai contoh, Ibu Mardia, warga lansia dari Peneleh Genteng  yang termasuk 

penerima bantuan makanan. Dia menuturkan, apa yang diterimanya bisa meringankan 

beban hidup sehari-hari. “Makanan yang saya dapatkan enak dan bergizi,” urai dia. 

Sementara itu, tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah : 

1. Perwujudan perlindungan sosial bagi kelompok-kelompok rentan dari resiko-

resiko kehidupan sehingga dapat meringankan beban sosial ekonomi utamanya 

kebutuhan pangan; 

2. Perwujudan dari pemenuhan hak dasar utamanya bagi kalangan kurang mampu; 

3. Menunjang kebutuhan dasar anak yatim, piatu, dan yatim piatu, lanjut usia serta 

penyandang disabilitas khususnya di aspek permakanan; 

4. Mendorong partisipasi warga untuk berperan lebih besar dalam kegiatan sosial 

secara mandiri dan swadaya; 

5. Memupuk, memelihara, dan mengembangkan jiwa serta semangat 

kesetiakawanan sosial. 

Kelompok sasaran yang terkena manfaat dari adanya Pemberian Permakanan di Kota 

Surabaya adalah : 

1. penyandang disabilitas fakir miskin dan/atau terlantar; 

2. lanjut usia fakir miskin dan/atau terlantar; 

3. anak yatim, piatu, dan yatim piatu fakir miskin dan/atau terlantar. 

 

3. Apa saja aspek kreatif dan inovatif dari inovasi ini?  

 Ilustrasikan keunikan inovasi ini! 

 Ceritakan bagaimana inovasi ini telah menyelesaikan masalah dengan cara-cara 

yang baru dan berbeda dengan praktik sebelumnya! 

 Sebutkan pendekatan- pendekatan kreatif dan inovatif yang membuat inovasi ini 

berhasil! 

Pemberian makanan harian secara teratur ini sudah dilakukan sejak 2014 atas 

rencana yang telah digodok pada 2012. Pemerintah Kota Surabaya adalah pioneer dari 

program ini. Tiap tahun, tak kurang dari 23 ribu orang yang menerima santunan ini. 



makanan yang diberikan sudah melalui standar Dinas Kesehatan. Yakni, nasi, lauk 

pauk, sayur, buah, dan air mineral.  

Dalam inovasi ini, terdapat pula upaya pemberdayaan masyarakat lain di bidang 

ekonomi. Sebab, pengirim makanan diserahkan pada warga setempat. Merekandapat 

honor untuk itu. Pengelolaan permakanan juga dilakukan oleh kelompok-kelompok 

masyarakat seperti Panti Werdha, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat, dan Panti 

Asuhan.   

Jadi, inovasi ini memiliki sejumlah rantai manfaat yang bisa dirasakan oleh 

seluruh masyarakat. Jejaring sosial di dalamnya makin merekatkan kebersamaan 

antara masyarakat. Selain menanamkan jiwa sosial, juga menggerakkan ekonomi 

kerakyatan. 

Pada tahun 2014, terdapat 23.219 orang penerima manfaat. Tahun 2015, terdapat 

24.947 orang. Tahun 2016, terdapat 25.478 orang. Tahun 2017, terdapat 25.452 orang 

penerima manfaat. Tahun 2018, terdapat 28.490 orang. Adapun masyarakat yang 

menjadi penyedia makanan pada 2014 berjumlah 445 kelompok. Tahun 2015 

sebanyak 433 kelompok. Tahun 2016, sebanyak 425 kelompok. Tahun 2017, 

sebanyak 413 kelompok. Tahun 2018, sebanyak 406 kelompok. Artinya, ada banyak 

pihak yang menerima manfaat kongkret dari pelaksanaan inovasi ini. 

 

C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN 

4. Bagaimana inovasi ini dilaksanakan? 

 Uraikan secara runtut/kronologis tahapan pelaksanaan inovasi mulai dari 

perencanaan hingga mencapai hasil. 

 Unggah rencana pelaksanaan tersebut (ukuran file maksimal 2 MB atau kurang 

dari 5 halaman) 

2012 

Penerbitan alas hukum berupa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 

2013 

 Perencanaan dan Perancangan program dimantapkan 



 Dinas Sosial melakukan diskusi intensif internal untuk merumuskan detail 

program ini. Setelah itu, hasil rapat dibawa ke meja Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Surabaya untuk didiskusikan kembali. Pihak Pemerintah Kota maupun 

Legislatif sepakat kalau program inovasi permakanan ini mulai dijalankan di 

tahun 2014 dengan anggaran yang telah disahkan. Diputuskan pula bahwa 

monitoring dilaksanakan tiap hari secara berkelanjutan. Dilaksanakan pula 

evaluasi bulanan di internal Pemerintah Kota dan evaluasi tahunan bersama 

DPRD. 

2014 

 Program mulai dijalankan. Evaluasi dan pengawasan dilaksanakan. 

 Jumlah penerima manfaat atau orang yang diberi makan terdiri dari lansia, anak 

yatim/piatu, dan difabel miskin/terlantar. Jumlahnya mencapai 23.219 orang. 

Rinciannya, Lansia 11.904 orang, yatim/piatu 6.735 orang, dan difabel 4.580 

orang. Sedangkan masyarakat penyedia makanan berjumlah 445 kelompok. 

Rinciannya, 154 Karang Werdha; 137 panti asuhan; 154 Ikatan Pekerja Sosial 

Masyarakat. 

2015 

 Program terus dijalankan. Evaluasi dan pengawasan dilaksanakan. 

 Jumlah penerima manfaat atau orang yang diberi makan terdiri dari lansia, anak 

yatim/piatu, dan difabel miskin/terlantar. Jumlahnya mencapai 24.947 orang. 

Rinciannya, Lansia 14.109 orang, yatim/piatu 6.268 orang, dan difabel 4.570 

orang. Sedangkan masyarakat penyedia makanan berjumlah 433 orang. 

Rinciannya, 154 Karang Werdha; 125 panti asuhan; 154 Ikatan Pekerja Sosial 

Masyarakat. 

2016 

 Program terus dijalankan. Evaluasi dan pengawasan dilaksanakan. 

 Jumlah penerima manfaat atau orang yang diberi makan terdiri dari lansia, anak 

yatim/piatu, dan difabel miskin/terlantar. Jumlahnya mencapai 25.478 orang. 

Rinciannya, Lansia 15.007 orang, yatim/piatu 5.941 orang, dan difabel 4.530 

orang. Sedangkan masyarakat penyedia makanan berjumlah 425 kelompok. 

Rinciannya, 154 Karang Werdha; 117 panti asuhan; 154 Ikatan Pekerja Sosial 

Masyarakat. Sejumlah masyarakat dari ekonomi lemah diperbantukan untuk ikut 

mengirim atau mengantar makanan dari penyedia sampai ke penerima. 



Sebelumnya, pengantar makanan adalah para penyedia makanan. Sejak 2016 

sampai 2018, mereka yang diperbantukan sebagai petugas pengantar untuk 

lansia berjumlah 130 orang, untuk penyandang difabel 130 orang, dan untuk 

yatim/piatu terlantar 101 orang 

2017  

 Program terus dijalankan. Evaluasi dan pengawasan dilaksanakan. 

 Jumlah penerima manfaat atau orang yang diberi makan terdiri dari lansia, anak 

yatim/piatu, dan difabel miskin/terlantar. Jumlahnya mencapai 25.452 orang. 

Rinciannya, Lansia 15.040 orang, yatim/piatu 5.665 orang, dan difabel 4.747 

orang. Sedangkan masyarakat penyedia makanan berjumlah 413 kelompok. 

Rinciannya, 154 Karang Werdha; 105 panti asuhan; 154 Ikatan Pekerja Sosial 

Masyarakat. 

  

2018  

 Program terus dijalankan. Evaluasi dan pengawasan dilaksanakan. 

 Jumlah penerima manfaat atau orang yang diberi makan terdiri dari lansia, anak 

yatim/piatu, dan difabel miskin/terlantar. Jumlahnya mencapai 28.490 orang. 

Rinciannya, Lansia 17.537 orang, yatim/piatu 5.483 orang, dan difabel 5.470 

orang. Sedangkan masyarakat penyedia makanan berjumlah 406 kelompok. 

Rinciannya, 154 Karang Werdha; 98 panti asuhan; 154 Ikatan Pekerja Sosial 

Masyarakat.Rencananya, akan diberikan ID Card khusus dengan QR-Code bagi 

para petugas untuk lebih memudahkan akses ke aplikasi ini. Ada rencana pula, 

untuk memberi kesempatan pada masyarakat yang ingin memesan judul buku 

apa yang ingin ditempatkan di TBM. Kalau buku tersebut sudah ada, yang 

bersangkutan bisa meminjamnya. 









5. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan 

Sebutkan pihak-pihak yang berkontribusi dari perencanaan hingga pelaksanaan 

inovasi ini (pemda, LSM, swasta, lembaga lainnya) 

Ada banyak pemangku kepentingan yang terlibat inovasi ini. Antara lain: 

1. Dinas Sosial selaku leading sector kegiatan. 

2. Kecamatan dan Kelurahan sebagai pihak yang melakukan pendataan dan 

pantauan lapangan. 

3. Dinas Kesehatan selaku pihak yang mengontrol nutrisi dan gizi makanan yang 

diberikan pada masyarakat. Dinas Kesehatan juga bertugas untuk memberi 

rekomendasi makanan sehat yang cukup kadar vitamin, mineral, karbohidrat, 

dan gizi lainnya. 

4. Kelompok masyarakat seperti Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM), Karang 

Werdha, dan Panti Asuhan, sebagai pihak yang ikut mengelola atau 

menyediakan  permakanan. Selain itu, sejumlah masyarakat dari ekonomi lemah 

juga diberi porsi sebagai pengirim makanan mulai tahun 2016 sebagai pembantu 

tugas kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ditunjuk tadi. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya yang bertindak sebagai pengawas 

kegiatan atau program inovasi ini. Seperti diketahui, terobosan ini terselenggara 

berkat dana dari APBD Surabaya yang merupakan dana milik rakyat. Jadi, 

sudah barang tentu para wakil rakyat berhak untuk melakukan kontrol, memberi 

masukan, saran, dan kritik pada pelaksana kegiatan atau Pemkot Surabaya. 

6. Media massa sebagai kontrol sosial. Masyarakat yang ingin memberikan 

aspirasinya sehubungan dengan program inovasi ini bisa menyampaikan 

pemikirannya melalui media massa. 

7. Akademi Gizi Negeri Surabaya yang bertugas memantau nilai gizi dan makanan 

yang diberikan pada masyarakat. Termasuk, mmbuatkan jadwal menu perhari 

sesuai standar gizi untuk dibagikan Dinsos pada masyarakat penerima manfaat. 

6. Sumber daya apa saja yang digunakan untuk melaksanakan inovasi ini dan 

bagaimana sumber daya itu dimobilisasi? 

 Sebutkan alokasi dana, teknologi/keahlian/teknis, dan sumber daya manusia yang 

dibutuhkan untuk mewujudkan inovasi ini! 

 Jelaskan juga skema pembiayaan beserta sumber dananya! 

Sumber Daya Manusia 



Sumber daya manusia yang bertugas untuk menjalankan inovasi ini berasal dari 

internal Pemerintah Kota. Mereka tersebar dari beragam Orgainsasi Perangkat 

Daerah, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan, dan lain 

sebagainya. Petugas yang melakukan pemantauan di lapangan. Baik pantauan 

terhadap penyediaan makanan, maupun pantauan terhadap distribusi makanan untuk 

mereka yang berhak. 

Selain itu, inovasi ini juga melibatkan masyarakat sebagai pihak yang 

menyediakan permakanan. Juga, pihak yang melakukan distribusi makanan. Mereka 

berasal dari kelompok-kelompok masyarakat seperti Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat 

(IPSM), Karang Werdha, dan panti asuhan.  Ada pula warga yang berasal dari 

kelompok masyarakat miskin atau ekonomi lemah yang diperbantukan untuk 

melancarkan kegiatan ini sebagai petugas pengirim, sehingga mereka mendapat 

pekerjaan atau penghasilan tambahan. 

  

Sumber Pembiayaan 

Biaya yang dikeluarkan untuk program ini berasal dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kota Surabaya pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 

serta akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Untuk tiap orang penerima bantuan 

perhari, dianggarkan makanan sehat senilai Rp 11.000.  Artinya, pertahun, anggaran 

untuk tiap orang penerima bantuan adalah Rp 11.000 dikalikan 365 hari atau Rp. 

4.015.000. Ditambahkan lagi dengan biaya pengiriman perorang Rp 500 (honor 

kurir), dikalikan dengan 365 hari atau sebesar Rp 182.500. Bila dijumlahkan, 

perorang penerima bantuan Rp 4.197.500. Dengan demikian, rincian anggaran mulai 

tahun 2014 hingga 2018 adalah sebagai berikut:  

 Pada 2014, Rp. 4.197.500 dikalikan 23.219 orang, Rp. 97.461.752.500. 

 Pada 2015, Rp. 4.197.5000 dikalikan 24.947 orang, Rp. 104.715.032.500. 

 Pada 2016, Rp. 4.197.500 dikalikan 25.478 orang, Rp. 106.943.905.000. 

 Pada 2017, Rp. 4.197.500 dikalikan 25.452 orang, Rp. 106.834.770.000. 

 Pada 2018, Rp. 4.197.500 dikalikan 28.490 orang, Rp. 119.586.775.000. 

 

7. Apa saja output/keluaran yang dihasilkan oleh inovasi ini 

Sebutkan paling banyak lima keluaran konkret yang mendukung keberhasilan inovasi 

pelayanan publik ini 

 



Output yang dihasilkan oleh inovasi ini adalah 

1. Terbitnya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 

2. Disahkannya anggaran di APBD oleh DPRD tentang permakanan sejak tahun 

2014 sampai saat ini 

3. Terbitnya Peraturan Walikota yang mengatur detail tentang permakanan antara 

lain Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pemberian Permakanan di Kota Surabaya, dan Peraturan Walikota Surabaya 

Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota 

Surabaya. 

4. Perolehan rekapitulasi jumlah masyarakat miskin dari kelompok orang lansia, 

anak yatim/piatu, dan difabel miskin/terlantar yang perlu disantuni. Daftar ini 

menjadi pedoman untuk santunan permakanan. 

5. Makin solidnya kelompok masyarakat khususnya Ikatan Pekerja Sosial 

Masyarakat (IPSM), Karang Werdha, dan Panti Asuhan sehingga berpotensi 

untuk bersinergi dengan Pemkot Surabaya untuk menjalankan inovasi ini. 

8. Sistem apa yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi 

kegiatan dalam inovasi ini? 

Uraikan bagaimana kegiatan-kegiatan inovasi ini dipantau dan dievaluasi 

Wali Kota Tri Rismaharini menjadi pengawas langsung dari program inovasi 

ini. Bu Risma adalah inisiator yang memberi atensi khusus pada program ini. Maka 

itu, laporan mengenai pelaksanaan kegiatan harian, bulanan, dan tahunan, terus 

disampaikan ke meja Wali Kota. Sewaktu-waktu, Bu Risma juga bisa melakukan 

kroscek langsung ke lapangan. 

Selain pemimpin tertinggi di Surabaya tersebut, Kepala Dinas Sosial juga 

melakukan pantauan langsung harian. Sebab, kegiatan ini memang berlangsung tiap 

hari sepanjang tahun tanpa terputus sejak awal tahun 2014 hingga sekarang. Kepala 

Dinas Sosial selalu melakukan koordinasi dengan Kabid, Kasi, dan staf serta petugas 

lapangan. 

Sementara itu, petugas lapangan atau biasa disebut Satgas Dinsos selalu 

melakukan pemantauan pelaksanaan pemberian permakanan setiap hari. Yang 

dipantau adalah proses produksi makanan, jenis makanan yang diberikan pada 

masyarakat sasaran, dan distribusi makanan. Jangan sampai, proses produksi 



dilakukan dengan tidak menghiraukan kehigienisan, dan jangan sampai makanan yang 

diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jangan sampai pula 

distribusi ke penerima makanan terlambat, karena deadline penyerahan makanan 

adalah pukul 09.00 pagi.  

Bila ada yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, Satgas Dinsos 

akan langsung melakukan klarifikasi pada penyedia atau pengirim makanan. Lantas, 

merumuskan solusi persoalan sehingga masalah serupa tidak terjadi lagi. Bila ada 

makanan tidak terkirim, apapun alasannya, Dinsos akan melakukan penghitungan dan 

tidak memberikan uang di hari itu, pada penyedia maupun pengirim. 

Pihak Satgas Dinsos yang dikawal oleh Kelurahan dan Kecamatan juga selalu 

melakukan verifikasi terhadap penerima manfaat. Penambahan maupun pengurangan 

jumlah penerima manfaat yang terjadi dalam tahun berjalan, selalu bisa dipantau dan 

mungkin saja terjadi. Misalnya, ada orang yang dalam tahun berjalan taraf ekonomi 

dan sosialnya meningkat, berarti dia langsung tidak lagi diberikan makanan tambahan. 

Makanan yang sudah diplot itu, disalurkan pada orang lain yang membutuhkan.    

Pantauan, pengawasan, dan evaluasi juga dilakukan oleh pihak Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Sebab, para anggota dewan memiliki konstituen yang 

punya akses melaporkan kondisi lapangan pada mereka secara langsung. Tak ayal, 

para anggota dewan kerap memberi masukan konstruktif pada Pemkot Surabaya 

sehubungan dengan optimalisasi kegiatan ini. “Kami selalu ingin data penerima 

makanan dari program ini valid. Maka itu, kami meminta Pemkot Surabaya untuk 

selalu melakukan pembaruan data,” ungkap Junaedi, ketua Komisi D DPRD Surabaya 

saat memberi masukan melalui media massa. 

Pantauan tentang semua kegiatan Pemkot sebenarnya juga dilakukan oleh 

masyarakat Surabaya. Apalagi, saat ini Pemkot selalu berupaya terbuka pada segenap 

laporan, keluhan, maupun masukan dari warga. Semua bisa dilaporkan secara 

langsung pada Pemkot Surabaya, maupun melalui media massa. 

 

9. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan inovasi dan 

bagaimana kendala tersebut diatasi? 

Uraikan masalah utama yang dihadapi selama pelaksanaan beserta solusinya 

Saat program inovasi ini baru berjalan, tentu terdapat sejumlah kendala. 

Misalnya, di aspek teknis monitoring kepada sekitar 25 ribu penerima manfaat oleh 

para Satgas Dinsos. Monitoring menyangkut sejumlah hal. Antara lain, tentang 



apakah makanan sudah sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan, apakah makanan 

sudah diantarkan tepat waktu atau selambatnya pukul 09.00 pagi, dan apakah semua 

makanan yang disediakan telah terdistribusi dengan baik. 

Jumlah personel Pemkot yang tergabung dalam Satgas Dinsos cukup terbatas. 

Sehingga, tidak memadai untuk melakukan monitoring perorang. Maka itu, solusi 

yang dilakukan adalah melakukan monitoring secara acak dan tanpa pemberitahuan. 

Monitoring harian dengan cara turun mendatangi langsung penyedia maupun 

pengantar makanan dilakukan tanpa pemberian informasi, baik tempat maupun waktu. 

Meski demikian, dapat dipastikan pula ada jadwal yng diketahui oleh internal Satgas 

Dinsos, sehingga mereka dapat berkoordinasi. Dengan demikian, semua titik yang ada 

tetap akan didatangi sesuai gilirannya. 

“Satgas Dinsos melakukan tugas-tugasnya dengan baik sesuai arahan Bu Risma 

yang mencetuskan program ini sudah sejak bertahun-tahun silam. Para petugas 

melakukan kewajibannya dengan baik termasuk dalam pengawasan,” kata Abdul 

Gani, salah satu pengurus Karang Werdha di kawasan Peneleh, Genteng, Surabaya.   

Pihak pengirim makanan juga diwajibkan untuk memberikan laporan kegiatan 

perhari melalui akun aplikasi chatting WhatsApp atau line, dilengkapi dengan foto. Di 

samping itu, laporan detail tentang kegiatan pengiriman mesti disetor perbulan ke 

pihak Dinsos untuk dijadikan bukti bahwa pekerjaan mereka sudah diselesaikan. Dari 

sana, barulah mereka dibayar. Tiap mengirim satu orang harian, mereka dibayar Rp 

500.  Misalkan, tiap hari mengirim pada 50 orang, berarti sehari dibayar Rp 25 ribu. 

Dikalikan 30 hari, Rp 750 ribu. 

A. MANFAAT DAN KEBERLANJUTAN 

10. Apa saja manfaat utama yang dihasilkan dari inovasi ini? 

 Uraikan manfaat dari inovasi ini! 

 Berikan beberapa contoh konkret bagaimana inisiatif ini berhasil membuat 

perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik! 

 Uraikan bagaimana perbaikan pelayanan publik tersebut berdampak 

positif/manfaat kepada masyarakat! 

 Jelaskan bagaimana dampak positif tersebut diukur! 

Ada banyak manfaat yang menjadi dampak positif dari program inovasi ini. 

Baik manfaat bagi masyarakat, Pemkot, dan bagi Kota Surabaya. Manfaat bagi 

masyarakat umum adalah mengasah kepedulian dan kepekaan satu sama lain. Warga 

Surabaya merasakan tali persaudaraan yang lebih besar karena sadar bahwa pajak 



yang dibayarkan pada Pemkot Surabaya disalurkan untuk hal bermanfaat, yakni untuk 

memberi makan warga yang membutuhkan. 

Secara umum, meskipun tidak langsung, angka kriminalitas yang disebabkan 

oleh himpitan ekonomi ikut berkurang. Sebab, masyarakat tidak lagi mengeluh 

terpaksa untuk mencuri atau berbuat jahat karena perut kosong. Tak hanya 

itu,  inovasi ini juga memutar roda perekonomian bagi pihak penyedia permakanan 

dan pengantar makanan.   

Manfaat bagi masyarakat penerima bantuan adalah mendapat asupan makanan 

tiap hari. Gizi dan nutrisinya juga terjaga karena dipantau langsung oleh Dinas 

Kesehatan. Tak sampai di situ saja, data mereka sudah dikantongi Pemkot, sehingga 

mereka juga berhak mendapatkan intervensi ekonomi, sosial, pendidikan, dan 

kesehatan dari program Pemkot yang lain. “Kami senang. Apalagi, menunya berganti-

ganti tiap hari. Jadi, tidak bosan,” kata Poliyanti, salah satu warga dari kecamatan 

Genteng yang menerima bantuan dari program ini. 

Manfaat bagi kelompok penyedia makanan adalah adanya pemasukan 

tambahan ke kas mereka. Yang kemudian bisa digunakan untuk menyejahterakan para 

anggota dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang berdampak lebih luas. Pada 

gilirannya, semangat kelompok-kelompok masyarakat ini untuk terus berkiprah 

positif juga makin terpompa. “Ini terobosan yang luar biasa di era kepemimpinan 

Wali Kota Tri Rismaharini,” kata Abdul Gani, salah satu anggota Karang Werdha dari 

wilayah Genteng. 

Manfaat bagi masyarakat dari ekonomi lemah yang sejak 2016 diperbantukan 

sebagai petugas kirim juga besar. Mereka mendapat alternatif penghasilan yang bisa 

membantu ekonomi rumah tangga. Mereka juga mendapat ruang untuk mengabdi 

pada lingkungan sekitarnya. 

Manfaat bagi Pemkot adalah terwujudnya program yang aplikatif di 

masyarakat. Program ini bisa bertahan sejak 2014 dan akan berlangsung sampai 

tahun-tahun yang akan datang karena dianggap memiliki manfaat besar. Melalui ISO 

MANGAN, Pemkot berhasil mewujudkan terciptanya kota yang ramah pada semua 

kelompok atau golongan. Pemkot bisa mewujudkan masyarakat yang bebas 

kelaparan, membuka lapangan pekerjaan, dan kehidupan warga yang saling peduli 

satu sama lain. Surabaya menjadi kota yang lebih maju dan memunyai inovasi 

berkelanjutan. 



Pemkot juga memiliki data faktual warga yang bisa digunakan untuk 

memberikan intervensi lain di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. 

Kepercayaan DPRD Surabaya dan warga Surabaya pada pelayanan public makin 

tinggi. Sebab, Pemkot terbukti selalu hadir sebagai pemberi solusi dalam segala 

permasalahan masyarakat, termasuk soal pencegahan kelaparan dan kemiskinan.    

  Seluruh manfaat di atas menjadi dasar untuk Pemkot untuk terus melanjutkan 

program inovasi ini. Bahkan, di masa yang akan datang, dipastikan aka nada 

pengembangan-pengambangan lain kea rah yang lebih baik. Sebagai contoh, bila 

dilihat dari jumlah penerima manfaat, ada penambahan yang cukup signifikan dari 

tahun 2014 hingga tahun 2018. Di tahun 2014, jumlah penerima manfaat atau 

penerima antuan makanan ini adalah 23.219 orang, sedangkan di tahun 2018 

berjumlah 28.490 orang. 

 

11. Apa bedanya sebelum dan sesudah inovasi? 

 Uraikan perbedaan sebelum dan sesudah inovasi dilakukan! 

 Unggah dokumen pendukung yang berupa gambar dan disertai dokumen lainnya 

sebagai bukti perbedaan tersebut! 

Kondisi sebelum inovasi; 

 Masih ada banyak warga dari golongan yatim piatu miskin, berkebutuhan 

khusus miskin, dan lanjut usia miskin, yang tidak mendapatkan makanan 

bergizi. 

 Terdapat sejumlah pencari pekerjaan dari elemen masyarakat. Mereka memiliki 

sejumlah kemampuan, namun tidak memiliki wadah untuk menyalurkan 

kemampuan itu. Misalnya, kemampuan memasak. Sebagian dari mereka ada 

pula yang memiliki pekerjaan, namun hasilnya belum mencukupi. 

 Belum ada jumlah yang faktual tentang berapa banyak penerima bantuan 

makanan tiap tahun. Bantuan makanan dari Pemkot sudah ada, tapi belum 

terkoordinasikan atau terorganisasikan melalui program kongkret.   

 Belum ada alas hukum tentang program kesejahteraan sosial yang menyeluruh 

dan menyentuh semua aspek kehidupan bermasyarakat. Termasuk, belum ada 

yang mengatur secara detail tentang bantuan pemberian makanan bagi orang 

miskin. 

 

 



Kondisi sesudah adanya inovasi; 

 Secara bertahap dan berkelanjutan, semua warga miskin yang awalnya kesulitan 

mendapatkan makanan bergizi, diberi makanan harian. 

 Para pencari pekerjaan, di bidang memasak, mengantarkan makanan, mendapat 

penghasilan tambahan. Inovasi ini ikut memutar roda ekonomi kerakyatan. 

 Terdapat program kongkret tentang pantuan permakanan. Jumlah penerima 

manfaat signifikan. Di tahun 2014, jumlah penerima manfaat atau penerima 

antuan makanan ini adalah 23.219 orang, sedangkan di tahun 2018 berjumlah 

28.490 orang. 

 Terbit sejumlah alas hukum baik yang berbentuk Perda maupun Perwali. Antara 

lain, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya, dan 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pemberian Permakanan di Kota Surabaya. Juga, Perda mengenai anggaran 

pemberian makanan yang terbit rutin sejak 2014 hingga 2018 dan akan 

berlangsung di tahun-tahun berikutnya. 



Suasana Pemberian Permakanan 
Para Penerima Manfaat Merasa Senang 

Pengantar Makanan Berdaya Secara Ekonomi  
 

 



KEBERLANJUTAN 

12. Apa saja dari kegiatan inovasi tersebut yang sejalan dengan satu atau lebih dari 

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan? 

Jelaskan kegiatan inovasi tersebut selaras dengan pencapaian salah satu atau lebih 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 

Apa saja dari kegiatan inovasi tersebut yang sejalan dengan satu atau lebih dari 

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan? Jelaskan kegiatan inovasi tersebut selaras 

dengan pencapaian salah satu atau lebih Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

ISO MANGAN memiliki keselarasan dengan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan. Salah satunya, di aspek No Poverty atau pemberantasan kemiskinan. 

Sebab, inovasi ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Khususnya, 

bagi penyalur makanan.  Mereka mendapat kesempatan untuk meraih penghasilan 

tambahan dan membantu perekonomian keluarga. Di sisi lain, terobosan ini juga bisa 

menekan angka kriminalitas yang bersumber dari tekanan ekonomi dan urusan perut 

lapar. 

Inovasi ini juga selaras dengan tujuan Zero Hunger atau pemberantasan 

kelaparan. Seperti diketahui, fokus inovasi ini adalah pemberian makanan tambahan 

untuk orang miskin. Diharapkan, masyarakat ekonomi lemah itu tetap bisa makan 

meskipun sering kali kesulitan perekonomiannya. Negara, dalam hal ini Pemkot 

Surabaya, harus hadir untuk mencegah kelaparan terjadi di wilayahnya. 

Pemberantasan kelaparan merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah. 

Inovasi ini juga senada dengan tujuan mencapai Good Health and Well-Being 

atau keterjaminan kesehatan dan hidup yang sejahtera. Dengan ketersediaan makanan 

sehat, hidup pasti akan lebih sejahtera. Seperti diketahui, makanan yang disalurkan 

oleh Pemkot harus memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan nutrisi penerima 

bantuan. Dinas Kesehatan setempat turun tangan untuk memastikan keterjaminan nilai 

gizi yang dimaksud.     

Inovasi ini juga selaras dengan aspek Decent Work and Economic Growth atau 

ketersediaan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Alasannya, program 

ini turut membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya bagi penyedia dan 

penyalur makanan. Mereka mendapat tambahan penghasilan yang bisa ikut membantu 

perekonomian rumah tangga. Bila ditarik lebih jauh, program ini juga ikut 

mengurangi kesenjangan (Reduce Inequality) dalam hal ketersediaan makanan bagi 

masyarakat maupun dalam hal perekonomian. 



Yang tak kalah penting, ISO MANGAN juga menjamin keberlanjutan kota dan 

komunitas di dalamnya (Sustainable Cities and Communities). Dengan inovasi ini, 

masyarakat dari kalangan miskin yatim piatu, orang lansia, dan penyandang 

disabilitas bisa hidup dengan layak dan sejahtera. Mereka adalah bagian dari 

masyarakat kota yang tidak boleh ditelantarkan. Mereka harus diberi ruang untuk 

tetap bisa menikmati segala fasilitas dan kenyamanan. 

13. Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik dari penerapan inovasi ini? 

Uraikan pengalaman umum yang diperoleh dalam melaksanakan inovasi ini, 

pembelajarannya serta rekomendasi untuk pelaksanaan ke depan! 

Ada sejumlah pembelajaran dari program inovasi ISO MANGAN. Pembelajaran 

itu bisa dijadikan pemicu untuk melakukan terobosan lain yang bermanfaat bagi orang 

banyak. Program ini sejatinya bertolak dari semangat undang-undang dasar tahun 

1945. Khususnya, pasal 34 yang berbunyi bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar 

dipelihara oleh negara. Pemkot Surabaya adalah representasi Negara di wilayah 

Surabaya. 

Pembelajaran lain adalah tentang kepedulian antar sesama. Dengan kepedulian 

itu, masyarakat bisa menjadi lebih sehat dan berdaya. Kepedulian masyarakat 

Surabaya bisa terlihat dari kesediaan menyalurkan APBD untuk kepentingan rakyat 

banyak. Terutama, untuk keperluan permakanan orang miskin di Kpta Pahlawan ini. 

Berkat program ini, keberlanjutan komunitas atau warga Surabaya bisa berjalan 

dengan lebih layak dan sehat. 

Pembelajaran lainnya adalah soal sinergitas antara elemen masyarakat. Sinergi 

antara kelompok masyarakat (Karang Werdha, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat 

(IPMS), dan Panti Asuhan), Akademi Gizi Negeri Surabaya, bersama Pemkot telah 

berhasil menjalankan program aplikatif yang menyentuh warga secara langsung. 

Mereka yang membutuhkan makanan dapat memeroleh pelayanan public yang 

memadai. Mereka yang ingin roda ekonominya berputar atau memeroleh penghasilan 

tambahan pun bisa mendapat yang diinginkan. 

Ke depan, program yang berbasis partisipasi masyarakat seperti ini bisa 

dijalankan dengan lebih seksama. Sebab, sudah terjalin hubungan yang baik antara 

Pemkot dan masyarakat. Tak hanya program di bidang sosial atau kesejahteraan 

masyarakat, namun juga di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain 

sebagainya. Masyarakat diajak untuk kut membangun dirinya sendiri. Sehingga, 

perkembangan dan pembangunan di Surabaya bisa lebih optimal. 



Program ini mendapat apresiasi positif dari para penerima bantuan. Verifikasi 

data mereka, yang dalam perjalanannya melibatkan kelompok masyarakat secara 

langsung, terbukti dapat tepat sasaran dan memiliki hasil maksimal. Artinya, konsep 

pelibatan masyarakat seperti ini bisa dipakai untuk program lain di kemudian hari. 

Sinergitas juga terjadi antara sesama Perangkat Daerah (PD). Dalam program 

ini, terjalin komunikasi intensif antara Dinsos, Dinas Kesehatan, Kecamatan, dan 

Kelurahan. Ego sektoral bisa dihilangkan dengan menanamkan semangat 

kebersamaan. Apalagi, program ISO MANGAN ini memang mengdepankan nilai-

nilai kemanusiaan. 

 

14. Apakah inovasi ini berkelanjutan dan sedang atau sudah direplikasi di tempat 

lain? 

 uraikan bagaimana inovasi ini sedang dilanjutkan (misalnya dalam hal 

berkelanjutan secara keuangan, sosial dan ekonomi, budaya, lingkungan, 

kelembagaan dan peraturan). 

 Jelaskan apakah inovasi ini sedang direplikasi atau didiseminasi untuk seluruh 

pelayanan publik di tingkat nasional dan/atau internasional dan/atau bagaimana 

inovasi ini dapat direplikasi. 

 

Program ini sudah berjalan sejak 2014, setelah digagas pada 2012. Artinya, 

sudah lima tahun Surabaya menggelontorkan APBD untuk inovasi pelayanan publik 

ini. Tiap proses penganggaran yang dilakukan antara Pemkot dan DPRD Surabaya, 

program ini menjadi salah satu prioritas. Dengan nilai anggaran di atas Rp 100 miliar 

setiap tahun. Program ini terus dilanjutkan karena dianggap cocok dan bermanfaat 

menyelesaikan persoalan gizi lansia, anak yatim/piatu, dan difabel miskin/terlantar. 

Fakta di atas memerlihatkan bahwa di waktu-waktu yang akan datang, ISO 

MANGAN tetap akan mendapat perhatian baik oleh Pemkot maupun DPRD 

Surabaya. Dengan demikian, APBD tahunan tetap akan menyiapkan anggaran untuk 

inovasi ini. Apresiasi positif dari masyarakat, kritik dan saran konstruktif, dan 

dorongan dari banyak elemen masyarakat, membuat program ini menjadi lebih baik 

dari hari ke hari. 

Dari aspek keuangan daerah, selama ini Pemkot Surabaya sanggup 

menyisihkan APBD untuk ISO MANGAN. Nilainya makin meningkat dari tahun ke 



tahun, sehingga pada tahun depan, inovasi ini tetap akan dijalankan. Tidak ada 

persoalan keuangan daerah bagi Pemkot Surabaya. 

Dari aspek sosial dan ekonomi, masyarakat jelas mendukung program ini. 

Sebab, ini adalah bentuk kepedulian dengan sesama. Proses pelaksanaan program juga 

melibatkan masyarakat secara langsung dan turut memutar roda perekonomian, 

khususnya bagi para pengirim makanan. Di aspek budaya dan lingkungan, masyarakat 

Surabaya terkenal guyub dan gotong royong. Dengan demikian, ISO MANGAN yang 

sejak awal bertolak dari semangat kebersamaan pasti bisa diterima oleh segenap 

warga. Bahkan, seluruh orang Surabaya siap mendukung keberlanjutan program ini.  

Sedangkan dari aspek kelembagaan dan peraturan, program ini sudah didukung 

oleh sejumlah Perda dan Perwali. Selain, Perda APBD tahunan, telah terbit 

pula  Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya, dan Peraturan Walikota Surabaya 

Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 

19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya. 

Secara umum, program ISO MANGAN bisa direplikasi oleh Pemerintah 

Daerah lain. Asalkan, ada kemauan yang kuat untuk secara konsisten menjalankan 

program ini. Yang terpenting, memiliki kekuatan APBD. Meski sejatinya, jumlah 

anggaran yang dipakai untuk program serupa bisa disesuaikan dengan APBD daerah 

masing-masing. Sejauh ini, sudah ada banyak Pemda maupun DPRD dari kawasan 

lain yang datang ke Dinsos untuk melakukan studi banding. Mereka juga melihat dan 

memelajari secara detail program ISO MANGAN ini. Dinsos Surabaya selalu terbuka 

untuk membagi wawasan dan pengalaman pada pihak manapun demi kesejahteraan 

masyarakat yang lebih luas.  



 
MAKLUMAT PELAYANAN 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

MAKLUMAT PELAYANAN DINAS SOSIAL  

 Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan 
 Melayani dengan sopan dan santun 
 Tidak meminta dan menerima imbalan dalam bentuk apapun 
 Apabila tidak menepati maklumat pelayanan, siap menerima sanksi sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku 

 
MOTTO PELAYANAN DINAS SOSIAL 

- Pusat Inovasi Sosial - 

 

ISI BUKU PENGADUAN  
NO TANGGAL 

PENGADUAN 
NAMA ALAMAT & 

NO TELP 
HAL 

PENGADUAN 
TANGGAL 
TINDAK 
LANJUT 

TINDAK 
LANJUT 

       

       

       

       

       

       

 

ALUR PENGADUAN  

Pengadu 

Tertulis 

(dimasukkan kotak 

pengaduan) 

Lisan 

(dicatat dalam 

buku pengaduan) 

Dilaporkan ke 

bidang terkait  

Follow Up : 

Tindakan 

Tertulis 



Alur Pengaduan Pelayanan : 

 

Buku Pengaduan Pelayanan 

Dinas Sosial Kota Surabaya 

Pengadu 

Tertulis 

(dimasukkan kotak 

pengaduan) 

Lisan 
(dicatat dalam buku 

pengaduan) 

Dilaporkan ke 

bidang terkait  

Follow Up : 

 Tindakan 

 Tertulis 

Kotak Pengaduan 

Pelayanan 
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SURABAYA CITIZEN  
Satisfaction Index 

SAMPLE SIZE 

Dimana: 

S  : Jumlah sample 

Pp (1-Pp)  : Variabilitas amatan 

M  : Tingkat kesalahan yang diperkirakan 

Z  : Nilai tabel Distribusi Normal untuk tingkat keyakinan 95% 

Ps  : Populasi 

Dengan diketahui  jumlah populasi besarnya sekitar 783 ribu rumah tangga, dan dengan 

tingkat keyakinan 95 persen,  dan tingkat kesalahan (error) tidak lebih dari 4.5%, 

maka jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 500 responden. 
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TEHNIK SAMPLING 

Multistage Random Sampling 
Pembagian jumlah sampel berdasarkan sebaran jumlah rumah tangga di tiap 

kecamatan yang selanjutnya dibagi berdasarkan wilayah kelurahan untuk 
kemudian ditunjuk berdasarkan wilayah sampel  

di tiap-tiap wilayah kelurahan tersebut.  

Stratified Random Sampling 
Pengambilan sampel secara acak berdasarkan profil responden yakni 

pengeluaran (minimal Rp 1 Juta), kelompok usia ( minimal 20 tahun) dan 
pendidkan (minimal SLTA). 

metode penghitungan indeks kepuasan 

1                    2                   3                     4                    5                     6                   7 

Sangat  
tidak puas 

sekali 

Sangat  
tidak puas 

Tidak puas Puas Sangat    
puas   

Sangat    
puas 

sekali   

SCSI (variabel) =  
Jumlah yang menjawab  (5+6+7) 

Jumlah total pelanggan 
X 100  

 Indeks Kepuasan Masyarakat Surabaya atau Surabaya Citizen Satisfaction Index (SCSI)  
2017 ini diukur dengan metode TOP THREE BOXES pada skala Likert 7.  
 

 SCSI Total dihitung dengan merata-rata nilai SCSI pada atribut pembentuk SCSI. 

Biasa saja 
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Surabaya Citizen Satisfaction Index 

Sumber: enciety Business Consult 

Keterangan: 
*) Tidak dilakukan survei 

Surabaya Citizen Satisfaction Index - 2017 

88.56 INDEX 2017 

Pusat 
93.83 

Utara 
85.01 

Timur 
89.03 Selatan 

86.35 

Barat 
91.64 
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Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya  
tahun 2016 

78.70 IKM 2016 

Pusat 
93.88 

Utara 
82.71 

Timur 
77.97 Selatan 

78.79 

Barat 
72.89 

Tren Indeks Aspek - Surabaya Citizen Satisfaction Index 

Atribut Kepuasan 2014 2015 2016 2017

  1. Pengurusan dokumen kependudukan (Akte lahir/ KTP) 79.90% 88.33% 84.03% 89.64%

  2. Pengurusan perijinan non kependudukan (Ijin Usaha/ IMB) 56.44% 73.33% 80.81% 91.87%

  3. Murah dan mudah mendapat layanan kesehatan 71.72% 78.33% 80.80% 92.26%

  4. Penyediaan air bersih dan air layak minum 71.00% 85.00% 84.05% 88.49%

  5. Transportasi umum 73.47% 91.67% 83.23% 93.25%

  6. Pendidikan SD hingga SMA berkualitas dan terjangkau biayanya 75.38% 80.00% 83.23% 94.84%

  7. Kebersihan dan keindahan kabupaten/ kota 76.38% 81.67% 89.23% 98.61%

  8. Ketersediaan tempat rekreasi / taman untuk warga 75.88% 86.67% 79.88% 96.62%

  9. Upaya pengendalian/ penanganan bencana 68.37% 73.33% 79.87% 97.22%

10. Sanitasi lingkungan (sungai/ got/ saluran-saluran air) 68.18% 83.33% 78.83% 88.47%

11. Kualitas/ kondisi jalan raya 73.50% 71.67% 80.06% 85.63%

12. Kelancaran lalu lintas dalam kota 67.84% 53.33% 69.63% 70.18%

13. Penataan PKL 70.05% 50.00% 76.47% 82.31%

14. Penanganan gepeng dan penyandang masalah sosial lainnya 64.29% 48.33% 70.46% 87.10%

15. Kemudahan mendapat pekerjaan dan kesempatan berusaha 67.84% 51.67% 75.39% 78.93%

16. Murahnya biaya hidup sehari-hari 65.00% 45.76% 63.16% 81.55%
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Penilaian terhadap Kota Surabaya - 2017 

Citizen Satisfaction Index - 2013 

69.29 70.09
72.34

74.42 75.33

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Semarang Denpasar Jakarta Bandung Surabaya

Sumber: enciety Business Consult 
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Thanks… 


