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Judul Inovasi  : KEMILAU, Keterbatasan Tak Menghalangi Disabilitas 

Berprestasi 

Tanggal inovasi Dimulai : 1 Januari 2010 

Institusi : UPTD Ponsos Kalijudan, Dinas Sosial, Surabaya 

 

RINGKASAN 

 

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

adanya anak-anak jalanan dan terlantar. Di antara mereka, ada pula anak-anak berkebutuhan 

khusus. Sehingga, penanganan untuk mereka pun harus dilakukan secara khusus. Sebagaimana 

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

mereka. 

Kelompok Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ini memiliki sejumlah masalah. Antara lain, 

belum terpenuhinya kebutuhan nutrisi makanan, tidak adanya aktifitas positif edukatif yang 

dilakukan, dan tidak ada kontrol terhadap kesehatan mereka.  

ABK Berprestasi, inovasi bantuan terhadap ABK terlantar hadir untuk menjawab 

permasalahan itu. Hadir sejak 2010, melalui UPTD Pondok Sosial (Ponsos) Dinas Sosial, 

Pemerintah Kota memberikan bantuan dan pendampingan menyeluruh pada ABK tersebut. Mereka 

diberi asupan makanan yang bernutrisi seimbang, diikutkan dengan beragam kegiatan atau aktifitas 

positif dan edukatif, serta dikontrol kondisi kesehatan masing-masing.  

Hasilnya, mereka menjadi ABK yang sehat, terlatih, dan berprestasi. Minat dan bakat 

mereka terasah. Khususnya, di bidang olahraga dan kesenian. Tak ayal, sebagian dari mereka 

berhasil mengikuti kompetisi olahraga, maupun menghasilkan karya-karya seni. Ada yang ikut 

pertunjukkan menari, ada pula yang memproduksi lukisan berkualitas dan berkali-kali dipamerkan 

di level nasional, baik di Surabaya, Jakarta, dan kota-kota lainnya.  

Dengan inovasi ini pula, kesejahteraan warga Surabaya, khususnya para ABK, dapat lebih 

terjamin. Masyarakat yang menyaksikan bahwa mereka memiliki bakat-bakat istimewa pun 

tergerak untuk lebih memberi perhatian pada ABK serupa di lingkungan sekitar. Artinya, terdapat 

pembelajaran berharga tentang kesetaraan, kemanusiaan, dan penghargaan pada sesama. 

Yang jelas, semua ABK sejatinya bisa berprestasi. Asalkan, diarahkan dengan baik dan 

benar. Sedangkan pemerintah memiliki peran sentral untuk mewujudkan kawasan yang ramah pada 

ABK. Prinsip itulah yang menjadi titik tolak program ABK berprestasi ini..    

 

(Jumlah kata 266 dari 300 kata) 



 

ANALISIS MASALAH (bobot 5 persen) 

Apa masalah yang melatarbelakangi munculnya inovasi ini? (Maks. 500 kata) 

 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 menjadi atensi adalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi golongan 

anak-anak terlantar. Khususnya, mereka yang termasuk dalam kategori Anak Berkebutuhan 

Khusus. 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 ketidaksanggupan 

mereka untuk berkomunikasi dengan baik. Maka itu, ABK yang terlantar tanpa keluarga yang 

mampu mengurusinya, akan mengalami kesulitan hidup. Pemenuhan kebutuhan sandang, papan, 

dan pangannya bisa terancam. Kualitas hidup anak-anak itu berpotensi terus menurun.  

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

sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan ABK terlantar. Tepatnya pada 2010, secara khusus 

Pemkot melalui Dinas Sosial, membentuk UPTD khusus bernama Pondok Sosial (Ponsos) 

Kalijudan. Di tempat itu, para ABK terlantar diberi pendampingan secara komprehensif.  

ABK terlantar yang dimaksud adalah mereka yang ditemukan oleh Satpol PP di jalanan 

menjadi pengemis, pengamen, dan lain sebagainya. Kadang kala, mereka hanya ditemani sesama 

anak-anak jalanan non ABK, atau para penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Termasuk 

pula dalam kategori ABK terlantar ini adalah mereka yang selama ini dirawat oleh warga secara 

bersama-sama, di lingkungan tempat tinggalnya, sementara keluarganya sudah tidak ada lagi. 

Mereka ini kemudian diambil oleh pihak kelurahan dan kecamatan untuk ditempatkan di Ponsos 

Kalijudan. 

ABK terlantar di jalanan, bisa disebabkan oleh keluarga yang sudah tidak ada atau 

meninggal semua. Bisa pula, karena ditinggalkan oleh keluarga yang berasal dari ekonomi lemah. 



Ada pula yang terlantar karena hilangdari pengawasan keluarga, maksudnya, ABK tersebut jalan 

sendirian hingga auh dari jangkauan keluarga, kemudian menghilang.  

Sebelum Ponsos Kalijudan ini dibentuk, ABK terlantar dirawat bersama anak-anak jalanan 

non ABK di Kampung Anak Negeri Ponsos Wonorejo. Dengan adanya tempat perawatan khusus 

bagi ABK, program yang dilaksanakan Pemkot di sana pun sudah memiliki jalur yang telah 

ditentukan sejak awal. Dengan penanganan yang mengacu pada masing-masing kebutuhan ABK 

yang ada. Sejauh ini, mereka yang ditinggal di sana memiliki kekhususan yang variatif. Antara lain, 

down syndrome, autis, hyperactive, dan lain sebagainya.  

Mereka diberi kebutuhan makanan yang spesifik. Berikut, asupan nutrisi atau kadang obat-

obatan tertentu. Yang juga diperlukan adalah terapi-terapi untuk membantu kondisi mereka agar 

tetap stabil. Selain itu, mereka juga diberi pendidikan khusus untuk mengembangkan minat dan 

bakatnya.  

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

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang selalu peduli pada keberlangsungannya melalui 

pengesahan anggaran. Mereka juga ikut mengawasi jalannya program. Media massa, komunitas 

masyarakat, dan warga Surabaya secara umum juga mengapresiasi keberadaan Ponsos Kalijudan 

ini. Terbukti, ada banyak kegiatan UPTD Ponsos Kalijudan yang sukses dilaksanakan bersama 

elemen masyarakat dan dipublikasikan melalui media massa selaku kontrol sosial.    

  

(Jumlah kata 471 dari total 500 kata) 

 

PENDEKATAN STRATEGIS (bobot 20 persen) 

Siapa inisiator inovasi ini dan bagaimana inovasi berhasil memecahkan masalah yang 

dihadapi? (maks. 600 kata) 

 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 anak jalanan yang terlantar. 

Lebih khusus lagi, tentang ABK terlantar yang pastinya butuh penanganan khusus dengan detail 

yang sesuai dengan kondisi anak-anak tersebut. 

Sebelumnya ada inovasi ABK Berprestasi yang kegiatannya dipusatkan di Ponsos Kalijudan 

ini, penanganan ABK digabung dengan anak-anak jalanan di Kampung Anak Negeri Ponsos 

Wonorejo. Sejak 2010, dibentuklah UPTD Ponsos Kalijudan yang menangani secara khusus dan 

intensif para ABK terlantar ini.  



ABK terlantar memiliki masalah sandang, papan, dan pangan. Di Ponsos Kalijudan, mereka 

diberi pakaian yang bersih sehingga kesehatan mereka pun terjamin. Sebelumnya, mereka tidak 

peduli dengan kondisi pakaian masing-masing. Secara naluriah, fokus utama mereka di jalanan 

hanyalah bertahan hidup dengan cara makan. Persoalan pakaian sering kali diabaikan.   

Di Ponsos Kalijudan, mereka juga mendapatkan tempat tinggal yang baik, layak, bersih, dan 

sesuai standar kebutuhan. Sanitasinya bagus, kamar-kamar bersih, dilengkapi dengan tempat-tempat 

bermain atau bersosialisasi. Mereka juga diberi alat-alat mandi atau membersihkan diri sehingga 

fisiknya selalu nyaman.  

Di samping itu, mereka pun diberi asupan makanan dengan nutrisi seimbang dan sesuai 

kebutuhan. ABK di Ponsos Kalijudan memiliki beraneka status kondisi kesehatan yang berbeda 

satu sama lain. Ada penyandang down syndrome, autis, hyperactive, dan lain sebagainya. Masing-

masing tentu memunyai kebutuhan vitamin yang beragam. Bahkan, kadang kala, mereka 

membutuhkan obat-obatan tertentu. Pihak Ponsos Kalijudan menyediakan semua yang mereka 

perlukan itu.    

Tak hanya kebutuhan primer berupa sandang, papan, dan pangan. ABK di Ponsos Kalijudan 

juga diberikan bermacam-macam terapi. Dengan demikian, kondisi kesehatan mereka bisa stabil. 

Sebab, sebagian ABK kerap berteriak-teriak tanpa tujuan, bila kondisi mentalnya tengah labil. 

Pihak Ponsos Kalijudan memiliki hubungan baik dengan instansi atau institusi lain yang memiliki 

pakar terapi.    

Yang tak kalah menarik, di sini juga memberikan layanan edukasi bagi para ABK. 

Sehingga, mereka dapat menyalurkan minat dan bakatnya. Ada latihan-latihan di bidang kesenian, 

olahraga, dan lain sebagainya. Tak ayal, prestasi mereka pun dari waktu ke waktu makin banyak. 

Bahkan, sebagian ABK ada yang pandai melukis. Lukisan mereka dipamerkan baik di galeri dalam 

kota, maupun luar kota. Beberapa laku terjual yang artinya pelukis dengan status ABK itu telah 

menjadi sosok yang produktif.  

Terdapat pula ABK yang piawai di bidang atletik, seni musik, melukis, membatik, membuat 

kerajinan tangan, menari dan lain-lain. Penyaluran minat dan bakat ini membuat ABK lebih optimis 

dan bahagia, Kualitas hidupnya pun ikut meningkat. Mental bersaing untuk menjadi yang terbaik 

turut terpupuk stehingga menimbulkan iklim kompetisi yang sehat. Artinya, kegiatan positif mereka 

di Ponsos Kalijudan jadi terarah.  

Melalui program ini, Pemkot ingin menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, 

bahwa tiap anak-anak terlantar wajib ditangani oleh Negara. Bahkan, mereka tidak hanya diurus, 

namun juga dibuat untuk lebih berdaya. Apalagi, status anak-anak yang ada di Ponsos Kalijudan 

adalah ABK, yang tentunya memiliki model penanganan yang khas.  



Program ini sudah berjalan sejak 2010. Hingga saat ini masih eksis dan akan terus 

dipertahankan. Dari tahun ke tahun, prestasi anak binaan di Ponsos Kalijudan selalu ada sehingga 

koleksi penghargaan mereka pun terus bertambah. Adanya program ini juga menjadi bukti bahwa 

APBD yang dimiliki Surabaya telah disalurkan untuk membangun warga dan mewujudkan 

kesetaraan sosial bagi para ABK.  

 

(515 dari 600) 

   

 

Apa saja aspek kreatif dan inovatif dari inovasi ini? (Maks. 200 kata) 

 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! 

 

Program ABK Berpretasi yang berpusat di Ponsos Kalijudan tidak hanya bertujuan untuk 

mengurusi ABK terlantar. Mereka tidak hanya diberi kebutuhan sandang, papan, dan pangan yang 

layak. Lebih dari itu, mereka diberi pelatihan untuk lebih berdaya. Khususnya, di bidang kesenian 

dan olahraga. Minat serta bakat masing-masing dikembangkan agar tumbuh rasa optimistis dan 

kebahagian pada diri mereka.  

 Mereka juga diberi terapi-terapi khusus sesuai kebutuhan. Dengan demikian, kondisi fisik dan 

mental masing-masing ABK bisa selalu stabil. Mereka pun merasa nyaman sehingga terus tumbuh 

semangatnya untuk berprestasi. Sejauh ini, sudah banyak ABK yang tercatat sebagai atlet atletik. 

Sebagian dari mereka juga ada yang bisa menari dan menyanyi dengan baik. Sehingga, kerap 

diminta mengisi acara yang diselenggarakan oleh Pemkot Surabaya.  

Yang juga membanggakan, beberapa dari mereka juga memiliki bakat untuk melukis. Lukisan 

yang dimaksud pernah dipamerkan baik di galeri dalam kota, bahkan di luar kota seperti Jakarta. 

Sambutan publik terhadap karya-karya mereka selalu positif. Banyak lukisan terjual. Dengan kata 

lain, upaya Pemkot Surabaya untuk mengoptimalkan potensi ABK sudah berjalan di rel yang benar. 

Tentu saja, ke depan, akan terus dijalankan dan ditingkatkan baik kualitas maupun kualitasnya.   

 

 (181 dari 200) 

 

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN (bobot 35 persen) 

Bagaimana inovasi ini dilaksanakan? (Maks. 600 kata) 



 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) 

 

Pelaksanaan dan Penerapan Inovasi  

KEMILAU, Keterbatasan Tak Menghalangi Disabilitas Berprestasi 

 

Sebelum 2010 

ABK terlantar di Surabaya dirawat dan dibina di Kampung Anak Negeri Pondok Sosial 

Wonorejo. Bergabung dengan tempat pembinaan anak-anak jalanan dan terlantar non-

ABK.  

 

2010-sekarang 

ABK Terlantar memiliki tempat khusus sendiri, yakni di Pondok Sosial Kalijudan. Pemerintah  

Kota dan DPRD mengesahkan anggaran khusus untuk pembinaan ABK dengan program-program 

yang membangun dan menyehatkan fisik serta mental mereka. Adapun mekanisme dan strategi 

pembinaan yang dimaksud antara lain: 

- Satpol PP, Bakesbang Linmas atau petugas lapangan menjaring para ABK terlantar. Pada 

tahap awal, mereka diberi tempat tinggal yang layak di Pondok Sosial Kalijudan. Berikut, 

layanan sandang, papan, dan pangan yang memenuhi standar hidup 

- Pelaksanaan aktifitas positif bagi para ABK, khususnya di bidang kesenian dan olahraga. 

- Pemeriksanaan fisik dan mental secara rutin. Sehingga, mereka bisa memeroleh asupan 

tambahan, misalnya vitamin atau obat-obatan, serta terapi-terapi khusus. Dengan demikian, 

kondisi mereka akan terus stabil. 

- Pengamatan terhadap minat dan bakat para ABK. Mereka yang berminat dan berbakat di 

bidang kesenian dan olahraga, akan diarahkan untuk mengasah kemampuan masing-masing. 

Tak sampai di situ saja, mereka pun difasilitasi. Sehingga, sampai saat ini, sudah banyak 

ABK yang berprestasi. Antara lain, mereka yang suka melukis, sudah bisa menjual sebagian 

lukisannya. Sedangkan mereka yang suka seni music, sudah sering tampil di acara-acara 

yang digelar Pemkot Surabaya. Dengan cara ini, rasa percaya diri dan kebahagiaan mereka 

makin meningkat.  

- Pendampingan secara berkelanjutan dan terus menerus bagi para ABK terlantar dan 

berprestasi. 



- Pada tahun 2010, jumlah ABK yang ditangani di Ponsos Kalijudan mencapai 12 orang laki-

laki dan lima orang perempuan. Saat ini jumlahnya mencapai 33 laki-laki dan 17 

perempuan. Dalam rentang 2010 hingga sekarang, sejumlah anak yang awalnya berstatus 

“hilang” karena tersesat, sudah ada yang dibawa pulang kembali oleh keluarga. Jadi, 

sejatinya, jumlah yang telah ditangani oleh Ponsos Kalijudan adalah lebih dari jumlah 

eksisting saat ini. 

ALUR PENANGANAN ABK 

Sasaran Anak Tuna Grahita 

- Razia 

- Rujukan UPTD 

- Pemda / Pemkot 

- Dispendik 

Tahap Penerimaan 

● Registrasi 

● Identifikasi 

● Penelaahan&Pengungkapan Masalah 

Tahap Pelayanan / Pengasramaan 

1. Pemenuhan kebutuhan jasmani ( Pangan,Sandang,papan) 

2. Pemenuhan kebutuhan spiritual (Keagamaan, rekreasi ) 

3. Pelayananan kesehatan (Puskesmas/ Rumah Sakit) 

Tahapan Bimbingan Sosial & Keterampilan 

► Bimbingan Fisik 

► Bimbingan Mental / Budi Pekerti 

► Bimbingan Sosial 

► Bimbingan Keterampilan 

Tahap Pemulangan / Pengambilan 

1. Mengisi FOM Pemulangan/Pengambilan 

2. Menyerahkan foto Copy KK / KTP 

3. Surat Kehilangan dari Kepolisian 

4. Surat Keterangan dari RT / RW / Kelurahan 

5. Pas Foto Klien (Bila ada) 

Tahap Bimbingan Lanjutan 

1. Bimbingan Kemasyarakatan 

2. Bantuan Pemantapan &Pengembangan 

Tujuan Akhir 



Terbinannya kehidupan dan penghidupan yang mantap &mandiri secara Normative sehingga dapat 

memiliki kemauan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sebagai masyarakat yang 

berguna,berkualitas dan produktif . 

     

(446 dari 600 kata) belum selesai 

 







 

Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan? (Maks. 300 kata) 

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, dalam hal ini UPTD Pondok Sosial Kalijudan selaku leading sector kegiatan. 

2. Kecamatan dan Kelurahan sebagai pihak yang melakukan pendataan dan pantauan lapangan. 

3. Dinas Kesehatan dan institusi kesehatan lain di Surabaya. Yang selalu diajak berkoordinasi 

dan berkomunikasi tentang kesehatan fisik maupun mental ABK. 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. Dinas Kesehatan melalui Puskesmas setempat, juga terus 

melakukan pantauan kesehatan ABK. Ada agenda rutin kunjungan sebulan satu kali. Ada 

pula hubungan dengan pihak Pemprov Jawa Timur, dalam hal ini RSUD dr Soetomo, RS 

Haji Sukolilo, serta Rumah Sakit Jiwa Menur. Ada komunikasi dengan pihak-pihak tadi, 

sehubungan dengan kesehatan fisik dan mental para ABK. 

4. Aparat keamanan dan keterbitan, dalam hal ini polisi, Satpol PP, dan Bakesbang Linmas. 

Pihak-pihak tadi melakukan penertiban di kota Surabaya. Kalau ada ABK terlantar, dibawa 

ke Ponsos Kalijudan. 

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.  

 

(Jumlah kata 243  dari 300 kata) 

 

Sumber daya apa saja yang digunakan untuk melaksanakan inovasi ini dan 

bagaimana sumber daya itu dimobilisasi? (Maks. 500 kata) 

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

dibutuhkan untuk mewujudkan inovasi ini! 



 Jelaskan juga skema pembiayaan beserta sumber dananya! 

 

Terdapat sejumlah sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan inovasi ini: 

Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia yang bertugas untuk menjalankan inovasi ini berasal dari internal 

Pemerintah Kota. Mereka berasal dari UPTD Pondok Sosial Surabaya. Juga, ada petugas lapangan 

di kelurahan dan kecamatan serta Satpol PP dan Baksebang Linmas yang biasanya melakukan 

penertiban anak-anak jalanan. Di lingkungan UPTD Pondok Sosial Surabaya, terdapat sebanyak 26 

petugas. Rinciannya, 4 PNS dan 22 pegawai non PNS. Pihak eksternal yang ikut mendukung antara 

lain Polisi, selaku aparat keamanan dan ketertiban di Surabaya.    

Sumber Pembiayaan  

Biaya yang dikeluarkan untuk program ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Surabaya sejak tahun 2010 hingga saat ini, dan akan berlanjut di tahun-tahun 

berikutnya. Anggaran yang digelontorkan cukup banyak dan konsisten. Yakni, pada 2011, Rp 2,005 

miliar. Pada 2012, Rp 2,1 miliar; 2013, Rp 2,828 miliar; 2014, Rp 2,260 miliar; 2015, Rp 2,115 

miliar; 2016, Rp 2,604 miliar; 2017, Rp 2,721 miliar; 2018, Rp 2,669 miliar.  

Sumber Sarana atau Alat/Bangunan 

Bangunan Pondok Sosial Kalijudan adalah aset Pemkot. Pemeliharaan dan pengembangan 

yang ada di sana berjalan atas anggaran yang ditetapkan pihak eksekutif dan DPRD Surabaya.    

 

(Jumlah kata 186 kata dari 500 kata) 

 

Apa saja output/keluaran yang dihasilkan oleh inovasi ini? (Maks. 400 kata) 

Sebutkan paling banyak lima output/keluaran konkret dari inovasi ini. 

 

Keluaran kongkret setelah munculnya gagasan ini antara lain: 

1. Disahkannya anggaran di APBD oleh DPRD untuk semua program atau kegiatan di Pondok 

Sosial sejak tahun 2010 sampai saat ini. 

2. Adanya program-program pembinaan bagi ABK terlantar yang melingkupi bidang sandang, 

papan, pangan, kesehatan, dan pendidikan mereka. Program tahunan tersebut lantas 

dijadikan acuan untuk melaksanakan aktifitas di sana. 

3. Adanya Standar Operasional dan Prosedur dalam penangan ABK terlantar. Mulai dari apa 

yang harus dilakukan petugas Pemkot di lapangan (dari kelurahan/kecamatan/ atau Satpol 

PP) saat menjumpai ABK terlantar, sampai penangananya di Pondok Sosial Kalijudan. 

Adapula prosedur penjemputan ABK tersebut oleh keluarga. Sebab, adapula ABK yang 



diasuh di Pondok Sosial Kalijudan karena tersesat di jalanan atau lepas dai pantauan 

keluarga. Lantas, keluarga itu pun ingin mengasuh kembali anak yang dimaksud. Untuk 

mengurusnya, terdapat prosedur detail, agar tidak terjadi penipuan atau upaya kriminalitas 

lain terhadap ABK tersebut.   

4. Terbitnya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan 

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan Dan Kampung 

Anak Negeri Pada Dinas Sosial Kota Surabaya. Dengan demikian, program dan kegiatan 

yang dicanangkan dan dikerjakan pun bisa lebih spesifik dan terarah.  

 

 

(188 dari 400 kata) – belum selesai 

 

Sistem apa yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan dalam 

inovasi ini? (Maks. 400 kata) 

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. Kepala Dinas Sosial selalu melakukan koordinasi dengan Kabid, Kasi, dan staf 

serta petugas yang mengawal program inovasi ini. Khususnya, dengan Kepala UPTD Pondok Sosial 

Kalijudan.  

Kepala UPTD Ponsos Kalijudan selalu berada di kantor untuk memantau langsung semua 

program kegiatan. Kepala UPTD juga dikenal akrab dengan semua ABK yang ada di tempat itu. 

Jadi, tidak sulit bagi dia untuk melakukan komunikasi secara emosional dengan anak-anak tersebut. 

Kepala UPTD pun memiliki banyak kesempatan untuk berdiskusi dengan para petugas yang ada di 

Ponsos Kalijudan.  

Pantauan, pengawasan, dan evaluasi juga dilakukan oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. Sebab, para anggota dewan memiliki komitmen untuk mengoptimalkan layanan pada 

seluruh lapisan masyarakat. Termasuk di dalamnya, ABK terlantar. Sejatinya, tidak ada mekanisme 

khusus yang dapat memastikan bahwa semua ABK di Ponsos Kalijudan adalah warga Surabaya. 

Sebab, sebagian dibawa ke sana tanpa ada identitas yang rinci. Sedangkan mereka tidak bisa 

berkomunikasi dengan jelas pada para petugas. Namun, oleh karena mereka berada di Surabaya, 



dan mereka adalah warga Indonesia yang mesti dilindungi oleh Negara, Pemkot Surabaya 

berkewajiban memberi penanganan komprehensif.  

Para anggota dewan kerap memberi masukan konstruktif pada Pemkot Surabaya 

sehubungan dengan optimalisasi kegiatan ini. 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.  

(Jumlah kata 285 dari 400 kata) 

 

Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan inovasi dan bagaimana 

kendala tersebut diatasi? (Maks. 300 kata) 

Uraikan masalah utama yang dihadapi selama pelaksanaan beserta solusinya 

Proses komunikasi antara para petugas dengan ABK merupakan kendala di awal-awal 

pelaksnaan program. Solusinya, para petugas memelajari cara berkomunikasi dengan mereka. Para 

petugas belajar dengan para ahli yang biasa dan sudah lama berkomunikasi dengan para ABK di 

tempat lain.  

Di samping itu, para petugas juga berupaya mendekatkan diri pada para anak asuh tersebut. 

Tujuannya, agar terjalin hubungan emosional yang erat. Sehingga, para petugas dapat memahami 

bahasa tubuh dan kebiasaan mereka. Dengan demikian, keinginan para ABK dapat diterjemahkan 

dengan lebih baik.  

“Biar lebih mudah menanganinya, saya menganggap mereka sebagai anak sendiri. Sehingga 

lebih dekat dari hati ke hati,” kata Darmi, salah satu petugas di Ponsos Kalijudan.  

Kendala lain yang hadir adalah masih adanya masyarakat yang berpendapat bahwa Ponsos 

Kalijudan merupakan tempat penitipan ABK. Sehingga, terdapat warga yang datang dan 

menyampaikan keinginannya untuk memberikan anaknya. Padahal, tempat ini merupakan Pondok 

Sosial bagi ABK terlantar. Kalau ABK masih punya keluarga, yang berkewajiban untuk 

merawatnya adalah keluarga itu sendiri. ABK yang dirawat di Ponsos Kalijudan adalah mereka 

yang sudah tidak punya keluarga atau kerabat dekat sehingga saat dijumpai pertama kali, status 

mereka memang terlantar.  

Solusi dari permasalahan ini adalah terus melakukan sosialisasi tentang kerja dari Pondok 

Sosial Kalijudan. Termasuk, memberitahu warga yang datang dan ingin menitipkan anaknya supaya 

mereka paham dengan program kerja Pondok Sosial Kalijudan. Dengan demikian, anggaran yang 

sudah ditetapkan di Pondok Sosial Kalijudan bisa tepat sasaran. 

.   

(Jumlah kata 225 dari 300 kata) 



 

DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN (bobot 25 persen) 

Apa saja manfaat utama yang dihasilkan dari inovasi ini? (Maks. 700 kata) 

 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, ABK terlantar sebagai kelompok sasaran, 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 

layanan pada para ABK terlantar. Apalagi, hingga saat ini, seperti juga telah diberitakan di media 

massa, ada banyak karya yang telah dihasilkan ABK tersebut. Antara lain, lukisan dan prestasi di 

bidang olahraga. Dengan demikian, masyarakat Surabaya menjadi senang karena pajak yang 

dibayarkan tepat sasaran.  

Selama ini, ada banyak kegiatan warga yang dipusatkan di Pondok Sosial Kalijudan. 

Misalnya, acara ulang tahun, syukuran, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan apreasiasi positif 

warga terhadapa keberadaan Ponsos Kalijudan.  

Manfaat bagi ABK terlantar juga pasti banyak. Mereka mendapatkan pemenuhan sandang, 

papan, pangan yang layak. Tak hanya itu, mereka juga mendapat layanan pendidikan dan kesehatan. 

Bahkan, minat dan bakat mereka bisa tersalurkan dengan baik.  

Manfaat bagi Pemkot adalah terwujudnya program yang aplikatif di masyarakat. Program 

ini bisa bertahan sejak 2010 dan akan berlangsung sampai tahun-tahun yang akan datang karena 

dianggap memiliki manfaat besar. Pada awal 2013, Menteri Sosial mendapat kenang-kenangan 

berupa lukisan dari pelukis yang juga ABK dari Ponsos Kalijudan. Saat itu, menteri Salim Segaf Al 

Jufri menyampaikan rasa bangganya pada anak-anak itu. Dia juga berharap, Pemkot Surabaya bisa 

terus berinovasi untuk memberikan layanan pada masyarakat dari segala latar belakang.  

Di sisi lain, kepercayaan DPRD Surabaya dan warga Surabaya pada pelayanan publik makin 

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

masyarakat, termasuk soal ABK terlantar. Kalau sudah begini, Pemkot akan lebih bersemangat 

dalam berinovasi dan mengaplikasikan kreatifitas.   



  Seluruh manfaat di atas menjadi dasar untuk Pemkot untuk terus melanjutkan program 

inovasi ini. Bahkan, di masa yang akan datang, dipastikan akan ada pengembangan-pengambangan 

lain ke arah yang lebih baik.  

 

(Jumlah 317 kata dari total 700 kata) 

 

Apa bedanya sebelum dan sesudah inovasi? (Maks. 700 kata) 

 Uraikan perbedaan sebelum dan sesudah inovasi dilakukan! 

 Unggah dokumen pendukung yang berupa gambar dan disertai dokumen lainnya 

sebagai bukti perbedaan tersebut! 

 

Sebelum Inovasi 

1. ABK terlantar baik yang biasa berkeliaran di jalanan maupun di lingkungan sekitar 

warga tanpa keluarga yang secara intensif memedulikan mereka, diurus di Kampung 

Anak Negeri Ponsos Wonorejo. Bergabung dengan anak-anak terlantar non-ABK.  

2. ABK terlantar di Ponsos Wonorejo belum memiliki kegiatan spesifik bagi masing-

masing kebutuhan karena layanan untuk mereka masih menjadi satu dengan mereka 

yang non-ABK  

3. ABK belum memiliki prestasi yang menonjol. Baik di bidang kesenian maupun 

olahraga.  

4. ABK terlantar banyak yang merasa minder saat berada di depan umum. Ada pula yang 

menunjukkan perangai kurang baik karena kepercayaan diri yang masih rendah dan 

pembinaan/penanganan mereka selama hidup di jalanan nyaris tidak ada.  

5. Belum ada alas hukum tentang pembentukan UPTD khusus ABK. Sehingga, layanan 

dan inovasi Pemkot untuk para ABK masih “sporadis” tersebar di banyak dinas ataupun 

UPTD.  

 

Sesudah Inovasi 

1. ABK terlantar baik yang biasa berkeliaran di jalanan maupun di lingkungan sekitar 

warga tanpa keluarga yang secara intensif memedulikan mereka, mendapatkan tempat 

baru yang representatif. Yakni, Ponsos Kalijudan. Mereka tidak lagi bergabung dengan 

anak-anak terlantar non-ABK yang memiliki penanganan berbeda dengan mereka.  

2. ABK di Ponsos Kalijudan memiliki kegiatan spesifik. Mereka diarahkan untuk 

beraktifitas di bidang kesenian dan olahraga. Sambil para petugas di Ponsos Kalijudan 

terus melakukan pembinaan bagi ABK yang dinilai memiliki minat dan bakat di 



bidang-bidang tertentu. Misalnya, bagi mereka yang punya kecenderungan senang 

bermain musik, membatik, membuat kerajinan tangan, menari, melukis, atau atletik, 

akan mendapat pendidikan yang lebih mendalam. Tujuannya, agar bisa menorehkan 

prestasi.  

3. Sejumlah ABK memenangi lomba atletik di tingkat Kota Surabaya. Ada pula yang 

kerap diundang untuk menyanyi atau bermusik pada acara-acara di Surabaya. ABK 

yang memiliki bakat melukis sudah sering memamerkan karyanya di banyak galeri 

maupun pameran. Baik di Surabaya, maupun di luar kota, termasuk di Jakarta. Karya 

mereka sebagian sudah dijual, ada pula yang dihadiahkan pada tokoh-tokoh di 

Indonesia. Sebagai contoh, pada Menteri Sosial.   

4. ABK makin percaya diri karena tahu bahwa dia memiliki potensi dan disayangi banyak 

orang. Pembinaan yang dilakukan pada mereka membentuk kepribadian yang jauh 

lebih baik. Sehingga ebih gampang berinteraksi dan bersosialisasi dengan pihak lain. 

5. Terbit alas hukum untuk pembentukan UPTD khusus yang menangani ABK terlantar. 

Yakni, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan 

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan Dan 

Kampung Anak Negeri Pada Dinas Sosial Kota Surabaya. Dengan demikian, program 

dan kegiatan yang dicanangkan dan dikerjakan pun bisa lebih spesifik dan terarah.  

 

(Jumlah 394 kata dari total 700 kata) 

 



Suasana Kegiatan ABK di Ponsos Kalijudan 

 



Suasana Kegiatan ABK di Ponsos Kalijudan 

(Membatik dan Berwisata) 

 

 

 



Suasana Kegiatan ABK di Ponsos Kalijudan 

(bermain dan bermusik) 

 

 

 



 

KEBERLANJUTAN (bobot 15 persen) 

 

KESELARASAN dengan SDGs 

KEMILAU memiliki banyak keselarasan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Salah satunya, di aspek Zero Hunger atau pemberantasan kelaparan. Seperti diketahui, fokus 

inovasi adalah ABK terlantar. Mereka adalah kelompok yang perlu penanganan khusus. Anak-anak 

saja, bila berada di jalanan atau terlantar, selalu berada di bawah ancaman kelaparan. Apalagi, kalau 

mereka masuk dalam kelompok ABK. Di Ponsos Kalijudan, asupan kebutuhan gizi mereka terjamin 

dan selalu dipenuhi.  

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

keterjaminan kesehatan dan hidup yang sejahtera. Dengan ketersediaan makanan sehat, hidup para 

ABK pasti akan lebih sejahtera. Seperti diketahui, selain makanan pokok, mereka juga diberikan 

vitamin atau nutrisi tambahan sesuai standar. Termasuk, diberi obat-obatan khusus, bagiyang me 

merlukan. Juga, terapi-terapi khusus, sehingga mereka yang membutuhkannya, bisa merasakan 

hidup yang lebih nyaman. Aktifitas pun dapat berjalan dengan lebih lancar. 

  Selaras pula dengan tujuan Quality Education yang menitikberatkan pada pendidikan 

berkualitas. Sebab, dalam program KEMILAU, mereka dididik sesuai minat dan bakat. Sehingga, 

potensi dalam diri mereka dapat terasah. Buktinya, banyak dari mereka yang berhasil menorehkan 

prestasi sesuai minat dan bakat tersebut. 

  Yang pasti pula, inovasi ini mengurangi kesenjangan (reduce inequality) antara anak-anak 

non-ABK dan ABK. Sebab, mereka yang berkebutuhan khusus diberi ruang untuk mengekspresikan 

diri. Yang pada gilirannya, membuat para ABK tidak minder dan bisa bersosialisasi dengan semua 

orang. Pemkot Surabaya ingin memberikan layanan optimal pada semua warga dari berbagai latar 

belakang tanpa pengecualian.  

KEMILAU juga menjamin keberlanjutan kota dan komunitas di dalamnya (Sustainable 

Cities and Communities). Dengan inovasi ini, masyarakat dari kelompok ABK terlantar 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. Sehingga, dapat berada di lingkungan komunitas kota dengan bahagia.  

 

(287 kata dari 300 kata) 

 

Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik dari penerapan inovasi ini? (Maks. 500 kata) 



Uraikan pengalaman umum yang diperoleh dalam melaksanakan inovasi ini, pembelajarannya 

serta rekomendasi untuk pelaksanaan ke depan! 

Banyak pembelajaran dari program inovasi KEMILAU ini. 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. Artinya, apa yang dilakukan oleh Pemkot merupakan 

perwujudan dari amanat Undang Undang yang tujuannya menyejahterakan masyarakat.   

Pembelajaran lain adalah tentang kepedulian antar sesama. Dengan kepedulian itu, 

masyarakat bisa menjadi lebih berdaya. Khususnya, bagi elemen masyarakat yang selama ini 

dipandang “sebelah mata” oleh sebagian orang. Yakni, kelompok ABK. Mereka yang oleh sebagian 

masyarakat dianggap “terbelakang”, akhirnya bisa menunjukkan minat dan bakat yang telah terasah 

sehingga dapat berprestasi. Di sisi lain, muncul pula pembelajaran tentang perlunya sikap untuk 

menghargai orang lain. Tidak boleh meremehkan orang lain apapun kondisinya. Sebab, tiap 

manusia memiliki keistimewaan sendiri-sendiri.  

Kepedulian masyarakat Surabaya bisa terlihat dari kesediaan menyalurkan APBD untuk 

kepentingan ABK. Berkat program ini, keberlanjutan komunitas atau warga Surabaya bisa berjalan 

dengan lebih setara. Semua kelompok masyarakat mesti mendapat layanan yang maksimal. Pemkot 

Surabaya selama ini berupaya untuk menggerus semua nilai-nilai yang diskriminatif dan 

ketidakadilan. Dengan demikian, kota ini dapat menjadi kawasan yang ramah bagi siapa saja.  

Pemerintah Kota Surabaya juga belajar tentang pentingnya sinergitas antara sesama 

Perangkat Daerah (PD). Dalam program ini, terjalin komunikasi intensif antara Dinsos, Satpol PP, 

Dinas Kesehatan, Kecamatan, dan Kelurahan. Ego sektoral bisa dihilangkan dengan menanamkan 

semangat kebersamaan. Apalagi, program KEMILAU ini memang mengedepankan nilai-nilai 

kemanusiaan. 

         

(Jumlah 249 kata dari 500 kata) 

 

Apakah inovasi ini berkelanjutan dan sedang atau sudah direplikasi di tempat lain? 

(maksimal 500 kata) 

 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 2010, Artinya, sudah berjalan sembilan 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. Program 

ini bakal terus dilanjutkan karena dianggap cocok dan bermanfaat menyelesaikan persoalan ABK 

terlantar.  

Program KEMILAU akan selalu 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. Meski memang, mesti diakui 

pula bahwa perlu ada pembenahan dan penyesuaian di banyak aspek. Guna makin mengoptimalkan 

manfaat dari inovasi ini.  

Dari aspek keuangan daerah, selama ini Pemkot Surabaya sanggup menyisihkan APBD 

untuk program ini. Artinya, pada tahun-tahun anggaran berikutnya, 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. Di aspek budaya dan lingkungan, masyarakat Surabaya terkenal 

guyub dan gotong royong. Rasa persaudaraannya warga kuat. Oleh sebab itu, program-program 

yang berbasis kepedulian sosial pasti sesuai dengan kultur dan lingkungan yang ada di kota ini.  

Sedangkan dari aspek kelembagaan dan peraturan, program ini sudah didukung oleh 

sejumlah Perda dan Perwali. Selain, Perda APBD tahunan, telah terbit pula Perda, Perwali, dan SK 

Wali Kota untuk menguatkan visi dan misi dari program inovasi ini.  

Secara umum, program KEMILAU bisa direplikasi oleh Pemerintah Daerah lain. Asalkan, 

ada kemauan yang kuat untuk secara konsisten menjalankan program ini. Yang terpenting, memiliki 

kekuatan APBD. 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 KEMILAU ini. Ponsos Kalijudan dan Dinsos Surabaya selalu terbuka untuk membagi 

wawasan dan pengalaman pada pihak manapun demi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.  

 

(Jumlah 317 kata dari 500 kata)  

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

STANDAR PELAYANAN 
 



Hal.  18 

 
STANDAR PELAYANAN (SP) 

UPTD PONDOK SOSIAL KALIJUDAN 
 

NO KOMPONEN URAIAN 

1.  Dasar hukum 

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 

Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);  

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5234):  

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5494);  

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 

244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5679);  

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 

2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121); 

Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur 2;  



Hal.  28 

NO KOMPONEN URAIAN 

  

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 

165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);  

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 

114);  

- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Tahun 2014 Nomor 199);  

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Tahun 2015 Nomor 2036);  

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan 

Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 

Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 

Nomor 10); 

- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya; 

- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi  Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan Dan 

Kampung Anak Negeri Pada Dinas Sosial Kota Surabaya. 
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2.  Persyaratan 

- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
khususnya anak berkebutuhan Khusus (ABK) terlantar yang 
telah di identifikasi oleh Liponsos Keputih hasil dari kegiatan 
razia atau penertiban oleh instansi yang berwenang; 

  

- -    Anak berkebutuhan Khusus (ABK) dengan keluarga yang 

mengalami masalah kesejahteraan sosial yang secara 

sukarela menyerahkan ke UPTD Pondok Sosial Kalijudan 

dengan didampingi oleh TKSK atau pihak yang berwenang 

(Camat,Lurah, dsb); 

- Foto copy KTP penanggungjawab klien; 

- Berita Acara serah terima pelayanan yang ada di UPTD 

Pondok Sosial Kalijudan; 

- Surat pernyataan tidak menuntut secara hukum atas 

penyerahan yang telah dilakukan yang di tanda tangani oleh 

penanggungjawab Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) (untuk yang menyerahkan calon klien secara 

sukarela)); 
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3.  
Sistem, mekanisme, 

dan prosedur 

-         Menerima calon klien  (pengirim mengisi buku tamu ); 

-  Identifikasi klien (foto dan sidik jari klien(cap jempol)) ; 

* Limpahan dari keputih 

- Menyerahkan Berita acara serah terima klien 

- Identitas KTP petugas yang menyerahkan atau    

penanggung jawab 

* Kiriman Warga 

-  warga Kota Surabaya 

-  Surat Pengantar dari Kelurahan/Kecamatan 

-   Foto copy KK 

-   Foto copy KTP penanggung jawab PMKS 

-   Berita Acara 

                 -  Surat Pernyataan tidak menuntut secara hukum   

atas penyerahan yang telah dilakukan dan di 

tandatangani oleh penanggung jawab PMKS 

- Koordinasi dengan pendamping 

- Membawa ke asrama 

4.  
Jangka waktu 

pelayanan 

Sampai sembuh 

5.  Biaya/tariff  Gratis 

6.  Produk pelayanan 

Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam bentuk Panti/Asrama di 

UPTD Kalijudan berupa : 

- Pemenuhan Kebutuhan Pokok, terdiri dari : 

a. Pemenuhan Kebutuhan pangan dengan frekuensi 

sebanyak 3 (tiga) kali sehari yang diberikan 

berdasarkan daftar menu makan dengan 

mempertimbangkan ketentuan persyaratan standar 

pemenuhan gizi dengan tambahan extra fooding 

susu atau kacang hijau; 

b. Pemenuhan kebutuhan sandang yang berupa 

pemberian kepada klien baju, perlengkapan mandi, 

cuci dll untuk perawatan/pemeliharaan diri; 

c. Pemenuhan kebutuhan papan dengan penyediaan 

fasilitas tidur/menginap di asrama yang 
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representative dengan satu tempat tidur untuk satu 

anak asuh; 

- Pemenuhan Kebutuhan Sosial,Mental dan Spiritual, 

terdiri dari : 

a.    Kegiatan rekreasi yang diadakan 1 tahun sebanyak 4 

kali; 

b. Tersedianya fasilitas permainan outdoor di   

lingkungan asrama; 

c.   pemberian bimbingan mental spiritual secara    

rutin dan berkesinambungan dengan diikuti 

kegiatan ibadah khusus harian; 

-     Pemberian bimbingan ketrampilan, meliputi : 

a.    Pelatihan melukis, 

b.   Pelatihan handycraft, 

c.   Pelatihan membatik,  

d.   Pelatihan musik, 

e.   Pelatihan Olahraga, 

f.   Pelatihan tari.  

7.  

Penanganan 

pengaduan, saran 

dan masukan 

1) Petugas  : Petugas keamanan (Slamet Hariyono, Nur  

hidayad, Fajar Sidik Eriyanto,  

2)Sms centre : Call center 112 

3)Hotline : - 

4)Website : http://dinsossby.surabaya.go.id 

 5)Email : ponsoskalijudan@gmail.com 

8.  

Sarana dan 

prasarana, dan/atau 

fasilitas 

Sarana : 
1. Penunjang Kegiatan administrasi perkantoran, meliputi: 

-Komputer 
-Printer 
-Wifi 
-Meja kerja 
-Kursi kerja 
-Telepon 
-Listrik  
-Air, dll. 

2.  Penunjang Gedung Asrama, Meliputi : 
- Tempat tidur 
- Lemari pakaian  
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-Kipas angin, dll 
 
Prasarana: 

1.    Gedung Kantor, meliputi : 
- Ruang pelayanan/ruang tunggu 
- Parkir 
-Aula 

2.     Gedung Asrama, meliputi : 
- Dapur 
- Musholla 
-Lapangan  
-Fasilitas bermain dan olahraga 

9.  
Kompetensi 

pelaksana 

1. Mampu mengoperasikan Komputer; 

2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun 

tulisan; 

3. Berorientasi pada pelayanan; 

4. Mampu menganalisa kebenaran data; 

5. Disiplin; 

6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan. 

 

10.  Pengawasan internal 

1. Dilakukan oleh atasan langsung; 

2. Dilaksanakan secara kontinyu; 

3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. 

11.  Jumlah pelaksana 

Jumlah pelaksana sebanyak 26 orang, terdiri dari: 

1. Kepala UPTD  

2. Ka Subbag TU  

3. Staf PNS sebanyak 2 Orang  

4. Petugas Administrasi sebanyak 4 orang 

5. Pendamping sebanyak 9 orang (terbagi dalam 3 shift) 

6. Petugas Keamanan sebanyak 3 orang (terbagi dalam 3 shift) 

7. Petugas Kebersihan sebanyak 4 orang  

8. Juru masak sebanyak 2 orang 

12.  Jaminan pelayanan 
Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan 

lengkap. 

13.  
Jaminan keamanan 

dan keselamatan 

Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan 

pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan 
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pelayanan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-

surat. 

14.  
Evaluasi kinerja 

pelaksana 

Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan  untuk 

meningkatkan  standar  mutu pelayanan dengan memberikan 

kuisioner kepuasan pelayanan  pada para pemohon. 

       
    KEPALA DINAS SOSIAL, 

 
       

    Drs. Supomo, MM 
    PembinaTingkat I 
   NIP 19670225 198809 1 001 
    
    
    
      

 



 

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 - 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

SURVEY KEPUASAN 
 



 HASIL PENGUKURAN IKM SECARA UMUM 

Dari data-data yang didapat dari hasil survey, berikut rekapitulasi rata-rata 
tingkat 

 

Rekap Rata-Rata Tingkat Kepuasan tiap Atribut 

Atribut Informasi 
Rata-rata Tingkat 

Kepuasan 

U1 Pelayanan 2,90 

U2 Prosedur 2,5 

U3 Ketepatan waktu pendampingan/pelayanan 2,45 

U4 Kewajaran biaya 4,00 

U5 Kesesuaian pelayanan 2,95 

U6 Kompetensi petugas 3,00 

U7 Perilaku petugas 3,10 

U8 Penanganan pengaduan 2,80 

Rata-Rata Semua Atribut 3,14 

 

Dengan rata – rata tiap atribut didapatkan rata – rata tingkat kepuasan dan tingkat 

kepentingan secara keseluruhan. Darai rata – rata tersebut berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, kinerja unit 

pelayanan Program Pendampingan Anak Disabilitas di Ponsos Kalijudan  adalah 

sebagai berikut : 

 

Kinerja Unit Pelayanan Berdasarkan Tingkat Kepuasan 

Rata - Rata Tingkat 

Interval IKM Mutu Pelayanan 

Kinerja Unit 

Kepuasan Semua Unsur Pelayanan 
    

3.14 2.51 - 3.25 B Baik 
    

emerintah Kota Surabaya 
2015 

Dari Tabel  di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan rata – rata tingkat 

kepuasan semua atribut, mutu pelayanan Program Pendampingan Anak 

Disabilitas di Ponsos Kalijudan  bernilai B dimana kinerja unit pelayanannya 

tergolong “Baik”.  

 



 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 

 PENGOLAHAN PENGADUAN
 



 

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 
 



 

 

 

 


