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Program ini dilaksanakan untuk menuntaskan permasalahan PPKS yang ada dengan melaksanakan

kerjasama Dinas Sosial Kota Blitar dengan stakeholder terkait diantaranya adalah dari Dinas Kesehatan,

Dinas Kesehatan, BAPPEDA, Satpol PP, Dinas Pendidikan, Dispendukcapil, DP3AP2KB, Diskominfotik, Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Melalui YANDU MASKIN ini, stakeholder dapat berbagi peran

dan saling mendukung satu dengan lainnya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dibawah koordinasi

Dinas Sosial
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Permasalahan PPKS di Kota Blitar menjadi
perhatian khusus dari Dinas Sosial Kota Blitar
mengingat dampak yang akan terjadi apabila
permasalahan tidak diselesaikan adalah
meningkatnya jumlah PPKS dari tahun ke tahun
sehingga dapat berakibat pada penurunan
kualitas hidup masyarakat, menimbulkan
keresahan di tengah masyarakat serta dampak
ikutan dari PPKS yaitu menurunnya kesehatan,
pendidikan, ketidakmampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar, bahkan meningkatnya angka
kriminal. Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) atau istilah sekarang di sebut
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
merupakan salah satu masalah sosial yang
menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah
untuk diselesaikan. Terdapatnya gelandangan,
pengemis, anak jalanan dan anak terlantar masih
tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut.
Berbagai strategi penanggulangan PPKS
diterapkan Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas
Sosial dan stakeholder terkait baik dalam bentuk
pelayanan, bantuan sosial, pemberdayaan sosial,
rehabilitasi sosial maupun perlindungan sosial.
Akan tetapi jumlah PPKS semakin meningkat
seiring dengan tidak tuntasnya penanganan.

PELAYANAN TERPADU MASYARAKAT
MISKIN (YANDU MASKIN) DI KOTA BLITAR
dengan output sinergi penanganan PPKS. Dinas
Sosial Kota Blitar telah melaksanakan
serangkaian strategi untuk melakukan
penanganan PPKS namun masih bersifat partial
belum secara tersinergi dan terkoordinasi
dengan baik tersebut disebabkan karena
kurangnya koordinasi dan tumpang tindih
kewenangan.Untuk mengatasi permasalahan
tersebut, perlu dibangun metode koordinasi dan
sinergi melalui YANDU MASKIN Kota Blitar
sebagai upaya menurunkan PPKS di Kota Blitar.

YANDU MASKIN secara implementatif telah
dilaksanakan dan memberikan efektivitas
terutama dalam penanganan permasalahan
PPKS dimana integrasi koordinasi terwujud serta
tercapai penyelesaian permasalahan secara
terstruktur serta memberikan dampak positif
terhadap percepatan penyelesaian
permasalahan PPKS. Hal tersebut bisa terwujud
karena adanya komitmen bersama antara
stakeholder yang tertuang dalam MoU serta
menjalankan Standar Operasional Prosedur
sebagaimana diatur dalam kebijakan YANDU
MASKIN.

Kata Kunci : Pelayanan Terpadu, Integrasi,
Kolaborasi

PELAYANAN TERPADU MASYARAKAT MISKIN
“YANDU MISKIN”

Oleh :

SAD SASMINTARTI, SH., MM.



Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dengan
perkenan dan ridho-Nya semata Rancangan Proyek
Perubahan dengan judul ”PELAYANAN TERPADU
MASYARAKAT MISKIN (YANDU MASKIN) DI KOTA BLITAR”
pada Dinas Sosial Kota Blitar dapat selesai dengan baik.
Rancangan Proyek Perubahan ini akan menjadi acuan

bagi Project Leaders dan seluruh Stakeholder yang
terlibat dalam proyek perubahan ini dalam
melaksanakan YANDU MASKIN untuk memberikan
pelayanan efektif kepada semua jenis PPKS Kota Blitar.
Pada kesempatan yang baik ini, disampaikan ucapan
terima kasih kepada :
• Bapak Drs. H. Santoso, M.Pd, selaku Walikota Blitar

yang telah berkenan memberikan bimbingan dan
arahan tentang perbaikan layanan kepada
masyarakat;

• Bapak PRIYO SUHARTONO, S.Sos, MSi., Sekretaris
Daerah Kota Blitar selaku Mentor yang selalu
memberikan bimbingan dan motivasi selama proses
penyusunan Rancangan Proyek Perubahan;

• Bapak Drs. ANANG TRIONO, M.M, selaku Coach yang
telah memberikan arahan dan bimbingan dalam
penyusunan Rancangan Proyek Perubahan;

• Bapak-bapak Widyaiswara pada Badan
Pengembangan Sumberdaya Manusia Propinsi Jawa
Timur yang telah memberikan arahan dan bimbingan
selama pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan
Nasional Tingkat IV Tahun 2021.

• Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Provinsi Jawa Timur beserta panitia, staf dan
jajarannya;

• Para Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional
Tingkat II Angkatan IV Tahun 2022, yang telah mengisi
hari-hari selama pelaksanaan PKN dengan serius
namun penuh kekeluargan dan kebahagian;

• Seluruh pejabat eselon III dan IV serta staf Dinas Sosial
Kota Blitar yang telah memberikan dukungan dan
kerja samanya hingga selesainya penyusunan
Rancangan Proyek Perubahan ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan
Proposal Rancangan Proyek Perubahan ini masih jauh
dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang
bersifat membangun sangat diharapkan demi
kesempurnaan Rancangan Proyek Perubahan ini.
Akhirnya di harapkan semoga Rancangan Proyek
Perubahan ini dapat memberikan pedoman pelaksanaan
Proyek Perubahan kami.

Surabaya, 31 Maret 2022
Project Leader,

SAD SASMINTARTI, SH., MM.



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang
Kesejahteraan Sosial mengamanatkan bahwa salah satu
wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah koordinasi
pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan
sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang
dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang
belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak
karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara.
Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami
hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat
menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.
Berbicara masalah sosial tentu tidak bisa lepas dari

problematika Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) atau istilah sekarang disebut Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS), merupakan salah satu masalah
sosial yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah
untuk diselesaikan. Terdapatnya gelandangan, pengemis,
anak jalanan dan anak terlantar menunjukkan masih
tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut.
Berbagai strategi penanggulangan PPKS diterapkan

Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Sosial dan stakeholder
terkait baik dalam bentuk pelayanan, bantuan sosial,
pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial maupun
perlindungan sosial. Akan tetapi jumlah PPKS semakin
meningkat seiring dengan tidak tuntasnya penanganan.
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah
perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat
yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan,
tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga
memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara
memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Fakta dilapangan menunjukkan masih banyaknya
masyarakat di Kota Blitar yang belum dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya, sehingga perlu dukungan pemerintah
untuk mencapai hidup yang layak.
Melalui data Dinas Sosial yang dihimpun dari berbagai
sumber diketahui bahwa Selama periode Maret 2020-Maret
2021, jumlah penduduk miskin di Kota Blitar bertambah
sebanyak 0,23 ribu jiwa, dari 11,10 ribu jiwa pada Maret 2020
menjadi 11,33 ribu jiwa pada Maret 2021 atau mengalami
peningkatan sebesar 2,11 persen. Berdasarkan persentase
penduduk miskin di Kota Blitar dalam rentang waktu satu
tahun, tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,41 persen,
dari 7,78 persen pada Maret 2020 menjadi 7,89 persen.
JUMLAH DTKS 62.561 Jiwa dengan 23.444 KPM. dari program
PKH sejumlah 3.131 KPM, Program BPNT secara reguler
sebanyak 6.709 jiwa dan PPKM sebanyak 2.898 jiwa,
sedangkan untuk program penerima bantuan iuran jaminan
kesehatan tahun 2021 sebanyak 24.532 jiwa serta untuk
program RASTRADA per Januari 2022 sebanyak 10.814 JIWA.
sedangkan untuk PPKS Total 3.225 PPKS selama tahun 2021.
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Dari indikator jumlah penerima bansos dari Kota Blitar
Tersebut dan Jumlah PPKS di Kota Blitar adalah penting
untuk menjadi perhatian mengingat sebagai salah satu dari
tolok ukur untuk keberhasilan pembangunan disuatu
daerah. Hal tersebut disebabkan oleh PPKS yang berkaitan
dengan kemiskinan. Yang termasuk PPKS menurut
Permensos RI No 08 Tahun 2012 adalah anak balita terlantar,
anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak
jalanan, anak dengan kedisbilitasan, anak korban kekerasan,
anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia
terlantar, penyandang disabilitas, tuna Susila, gelandangan,
pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga
binaan Lembaga pemasyarakatan, Orang dengan HIV/AIDS,
Korban Penyalahgunaan NAPZA, korban trafficking, korban
tindak kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS),
Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Perempuan
rawan sosial, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial
psikologis dan komunitas adat terpencil.
Dinas Sosial Kota Blitar telah melaksanakan serangkaian

strategi untuk melakukan penanganan PPKS namun masih
bersifat partial belum secara tersinergi dan terkoordinasi
dengan baik. GAP tersebut disebabkan karena kurangnya
koordinasi dan tumpang tindih kewenangan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dibangun

metode koordinasi dan sinergi melalui YANDU MASKIN Kota
Blitar sebagai upaya menurunkan PPKS di Kota Blitar.
Strategi dan program dalam penanganan PPKS pada saat ini
belum menyentuh akar persoalan sesungguhnya penyebab
tingginya PPKS di Kota Blitar. Adapun persoalan mendasar
tersebut adalah bahwa selama ini, penanganan PPKS masih
terpisah-pisah, kami menyadari bahwa dalam melakukan
penanganan PPKS, Dinas Sosial akan merasa sangat
kesulitan untuk melakukan penanganan yang lebih efektif.
Gambaran permasalahan keadaan saat ini adalah

Penanganan PPKS masih belum dilaksanakan secara efektif,
yang ditandai dengan :
1.Bertambahnya jumlah PPKS di Kota Blitar selama 2 (dua)
tahun terakhir.
2.Penanganan yang hanya setengah-setengah tidak bisa
menyelesaikan permasalahan PPKS, mereka tidak akan
tertangani/terentaskan dan bahkan cenderung kembali lagi
seperti sedia kala.
3.Kurangnya sinergitas lintas stakeholder dalam penanganan
PPKS di Kota Blitar
Dinas Sosial sebagai salah satu institusi yang bertugas untuk

melaksanakan penanganan PPKS mempunyai peran yang
sangat strategis untuk mengajak semua pihak agar lebih
bersinergi dalam menangani PPKS.
Dampak yang akan terjadi apabila permasalahan tidak
diselesaikan adalah meningkatnya jumlah PPKS dari tahun
ke tahun sehingga dapat berakibat pada penurunan kualitas
hidup masyarakat, menimbulkan keresahan di tengah
masyarakat serta dampak ikutan dari PPKS yaitu
menurunnya kesehatan, pendidikan, ketidakmampuan
untuk memenuhi kebutuhan dasar, bahkan meningkatnya
angka kriminal.

LATAR 
BELAKANG



MANFAAT

Tujuan Jangka Pendek

• Mewujudkan penerapan
kebijakan YANDU 
MASKIN, sampai dengan
ditandatanganinya
komitmen bersama OPD 
dan stakeholder yang 
terkait

• Melaksanakan ujicoba
YANDU MASKIN

• Implementasi YANDU 
MASKIN

Manfaat dari pelaksanaan layanan sosial PPKS, adalah adanya 
inovasi baru di bidang penanganan PPKS yang lebih sigap, cepat, 
efektif. Adapun manfaat adanya proyek perubahan, adalah 
sebagai berikut :
a.Secara internal :

• Merupakan kontribusi Dinas Sosial dalam upaya meningkatkan 

penanganan PPKS di Kota Blitar. 

• Mendorong terwujudnya percepatan penanganan PPKS di Kota 

Blitar melalui YANDU MASKIN

• Memudahkan koordinasi dengan stakeholder terkait

• Mewujudkan ketuntasan penanganan PPKS

b.  Secara eksternal:

• Meningkatkan partisipasi stakeholder dalam turut serta 

melakukan penanganan PPKS

• Meningkatkan sinergitas lintas sektor

• Menyusun rencana strategis penanganan PPKS di Kota Blitar 

melalui YANDU MASKIN

• Meningkatkan kepercayaan publik kepada Pemerintah Kota 

Blitar dalam penanganan PPKS

TUJUAN

Tujuan Jangka Menengah

• Melaksanakan YANDU 
MASKIN untuk
memberikan pelayanan
efektif kepada semua
jenis PPKS Kota Blitar

• Melaksanakan
peningkatan cakupan
manfaat YANDU 
MASKIN melalui
peningkatan kolaborasi
dengan OPD terkait dan
peran serta aktif
masyarakat.

Tujuan Jangka Panjang

• Pengembangan Model 
penanganan Masyarakat
Miskin dan PPKS untuk
menurunkan angka
PPKS di Kota Blitar
secara berkelanjutan

• Peningkatan
penanganan masyarakat
Miskin dan PPKS secara
lebih efektif, terpadu
partisipatif dan
kolaboratif

• Monitoring dan Evaluasi
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Koordinasi dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman





Penandatanganan Nota 
Kesepakatan Bersama
oleh Kepala Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah 
Kota Blitar.



Penandatanganan Nota 
Kesepakatan Bersama 
Oleh Kepala Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota 
Blitar.



Penandatanganan Nota 
Kesepakatan Bersama 
Oleh Kepala Dinas 
Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman 
Kota Blitar.



Penandatanganan Nota 
Kesepakatan Bersama 
Oleh Kepala Dinas 
Pendidikan Kota Blitar.



Penandatanganan Nota 
Kesepakatan Bersama 
Oleh Kepala Dinas 
Pemberdayaan 
Perempuan Perlindungan 
Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga 
Bencana Kota Blitar.



Penandatanganan Nota 
Kesepakatan Bersama 
Oleh Kepala Dinas 
Kesehatan Kota Blitar.



Penandatanganan Nota 
Kesepakatan Bersama
Oleh Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Blitar.



Penandatanganan Nota 
Kesepakatan Bersama 
Oleh Kepala Satuan Polisi 
Pamong Praja Kota Blitar.



Tanggal 18 Mei  2022



Media pelayanan YANDU
MASKIN tersedia dalam 2
cara, yaitu datang langsung ke
lokasi pelayanan dan secara
online (Google Forms dan
WhatsApp). Ruang pelayanan
YANDU MASKIN berada di
Dinas Sosial Kota Blitar.
Dalam kasus ini pemohon
sebagai penguji yang akan
mengajukan keluhan atau
melakukan pendaftaran
bantuan sosial bisa langsung
datang ke Dinas Sosial Kota
Blitar dengan membawa
persyaratan yang dibutuhkan
sesuai kebutuhan. Pemohon
akan langsung dilayani dan
mendapat jawaban/balasan
hasil pelayanan melalui media
eMail atau WhatsApp, Google
Form dan Pelayanan Di
tempat



YANDU MASKIN mempermudah masyarakat dalam memperoleh

bantuan sosial. 
Kebutuhan masyarakat terkait bantuan sosial sangat kompleks sehingga Dinas Sosial Kota Blitar

menjalin kerjasama dengan OPD yang berkaitan langsung dengan kebutuhan bantuan sosial

masyarakat. Sehingga cukup melakukan pendaftaran atau pengisian form maka keluhan atau

kebutuhan masyarakat segera bisa terselesaikan.



Rekap data pemohon YANDU MASKIN

YANDU MASKIN merupakan sebuah inovasi pelayanan yang dibuat agar mempermudah

masyarakat dalam memperoleh bantuan sosial. Kebutuhan masyarakat terkait bantuan

sosial sangat kompleks sehingga Dinas Sosial Kota Blitar menjalin kerjasama dengan

OPD yang berkaitan langsung dengan kebutuhan bantuan sosial masyarakat. Sehingga

cukup melakukan pendaftaran atau pengisian form maka keluhan atau kebutuhan

masyarakat segera bisa terselesaikan. 



DUKUNGAN 
STAKEHOLDER

didukung oleh 16 
Stakeholder internal dan

eksternal

Tersusunnya
mekanisme baru
dalam pelayanan

kepada masyarakat
miskin

Produk sinergi atau
kerjasama lintas
sektoral dalam

menyelesaikan bantuan
sosial kepada

masyarakat miskin

SOP YANDU 
MASKIN

MOU

IMPLEMENTASI 
YANDU MASKIN

✓ Memanfaatkan aplikasi
google form untuk

memudahkan masyarakat
miskin mengakses layanan

dan memudahkan koordinasi
lintas sektoral

Dalam pencapaian hasil kegiatan implementasi proyek perubahan bahwa dapat diketahui bahwa

sebelum adanya proyek perubahan pola penangananan PPKS belum adanya Standar Operasional

Prosedur tentang integrasi koordinasi bahkan belum adanya support tentang aplikasi dalam pelaporan

terhadap masyarakat miskin. Melalui inovasi proyek perubahan ini terbangun koordinasi yang lebih

efektif karena penanganan PPKS lebih terstruktur berdasarkan kewenangan masing-masing OPD

terkait. YANDU MASKIN sebagai upaya percepatan penyelesaian permasalahan PPKS di Kota Blitar.

Disisi lain penanganan PPKS dibawah Dinas Sosial akan semakin meningkat capaiannya secara

periodik

✓ Layanan melalui Whatsapp
dan pengaduan

langsung/tatap muka



Bahwa persoalan tentang penanganan PPKS di Kota Blitar yang cepat dan terstruktur menjadi

harapan publik. Persoalan integrasi koordinasi dibutuhkan sehingga akan terbangun pola koordinasi

yang lebih efektif antar kewenangan masing-masing OPD. Melalui proyek perubahan ini telah

dilakukan upaya inovasi dengan menerbitkan kebijakan tentang YANDU MASKIN, maka terwujud :

• Tersedianya pedoman dalam penanganan PPKS melalui integrasi koordinasi.

• Tersedianya media layanan PPKS melalui google form yang secara cepat bisa diakses oleh

masyarakat.

• Pelayanan melalui Whatsapp dan pelayanan ditempat atau tatap muka.

• Terbangunnya MoU sebagai komitmen bersama dalam integrasi koordinasi lintas sektoral.

Pelaksanaan proyek Perubahan kurang lebih selama 60 Hari Kalender yakni pada tahapan jangka

pendek sudah dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan namun perlu adanya

antisipasi kedepan agar implementasi tahapan jangka menengah dan jangka panjang dapat

berlangsung dengan baik sesuai impact yang diharapkan. Pentingnya terus melakukan sosialisasi

serta membangun jejaring strategis dengan didukung konsistensi pelaksanaan YANDU MASKIN

oleh seluru stakeholder yang terlibat.

Agar keberlanjutan kegiatan dapat diwujudkan maka perlu direkomendasikan beberapa hal atau

langkah-langkah sebagai berikut :

• Merekomendasikan agar tim yang sudah terbentuk untuk terus dipertahankan

• Mengatur anggaran dalam implementasi kegiatan pada tahapan jangka menengah dan jangka

panjang

• Membangun koordinasi baik formal maupun informal dengan stakeholder terkait

Disamping itu pentingnya dukungan sumber daya organisasi Dinas Sosial Kota Blitar secara

proprosional untuk menyelesaikan proyek perubahan sampai dengan tujuan Proyek Perubahan

dapat tercapai sesuai target.



Program dan Kegiatan

Kegiatan Ransum Peduli Lansia (RAPELAN)

Kegiatan Home Care

Rastrada 2022



Program dan Kegiatan

Pengiriman Klien ke Panti

Rastrada 2022

HLUN 2022


