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Abstract  

This research explains the role of government in the Program of Food for Social Welfare Problem (PMKS) in Surabaya. Based on 
this background, specifically this research seeks to answer the question of how the role of government in the handling of people with 

social welfare problems through permakan program by the social office in the village gubeng surabaya.The theory used is the theory 
of Diva Gede role of government in this research, researcher take 3 (three) indicator, that is: facilitator, regulator, and kasalitator. 
This research uses qualitative approach with descriptive research type. The location of the research was conducted at Surabaya 
Social Service Office. Informant determination technique used is Purposive Sampling and Accidental Sampling technique. The 
collected data was obtained through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis uses data reduction, data 
compiler, and conclusions. The examination technique and the validity of the data used are triangulation.The results obtained from 
this research is known that the implementation of the Social Service program of Surabaya City Social Service has been running well 
when viewed from three indicators of research that is facilitator, where the government has facilitated PMKS community to get food 
aid. The government's role measured through the regulator indicator can be seen from the perwali that is continuously changed so 

that the coverage and quality of the food program becomes wider and better. Likewise, if measured through the catalyst indicator, 
food program can improve the welfare of PMKS with guaranteed daily nutrient intake and simultaneously the program encourages 
the economy of the surrounding community by the demand for food products and services for PMKS. It's just that there are still 
shortages in terms of supervision with the number of employees in the handling and mentoring taskforce that is considered less 
human resources, thus making the supervision of the policy of this food program become irregular. 
 
Keywords: Government Role, Food Program, PMKS. 

 

 

Pendahuluan  

Negara memiliki kewajiban menjamin 

kesejahteraan sosial agar semua kalangan 

masyarakatnya dapat merasakan kesejahteraan 

sosial secara adil dan merata. Dalam Undang 

Undang Republik IndonesiaNo. 11 Tahun 2009 

termaksud kewenangan pihak Pemerintah berikut 

perangkatnya dalam mewujudkan kesejahteraan 
sosial bagi seluruh masyarakat. Kesejahteraan 

sosial sebagaimana disebut dalam undang-undang 

tersebut meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, 

pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Data 

dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang 

mencapai lebih dari 258,705.000 jiwa penduduk, 

sehingga memiliki tantangan besar dalam 

mengupayakan kesejahteraan rakyatnya. BPS 2017 

menjelaskan  Angka kemisikinan di Indonesia pada 

Tahun 2017 tercatat sebesar 27,77 Juta penduduk 

atau sebesar 10,70%. Jumlah ini meningkat sebesar 
6900 penduduk atau meningkat sebesar jika 

dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya 

sebesar 27, 76 Juta penduduk.  Surabaya sebagai 

salah satu kota metropolitan memiliki beberapa 

permasalahan, salah satunya adalah kesejahtreraan 

warganya. Penduduk surabaya sampai pada tahun 

2017 tercatat sebesar 3.057.766 dimana sebanyak 

5,39% diantaranya adalah penduduk yang termasuk 

dalam golongan miskin. Kesejahteraan sosial 

adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 

spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup 

layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga 

dapat melakukan fungsi sosialnya. penyadang 

PMKS Surabaya pada tahun 2017 adalah sebesar 
41.491 dengan permasalahan yang berbeda-beda. 

Keluarga fakir-miskin merupakan jumlah PMKS 

terbesar yaitu sebanyak 24,825. Lansia terlantar 

merupakan tertinggi kedua dengan jumlah 6.252 

dan tertinggi ketiga adalah penyandang disabilitas 

yaitu sebesar 3.120. fenomena ini merupakan 

tantangan bagi pemerintah khususnya pemerintah 

Kota Surabaya untuk merumuskan strategi 

penanggulangan yang dapat memecahkan 

problematika yang sekaligus mewujudkan 

kesejahteraan bagi warganya (dinsos kota Surabaya 

2018). 
Masyarakat miskin merupakan golongan 

yang sangat rentan mengalami kekurangan dan 

ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan 

makanan sehat dan bergizi seimbang. Tingkat 

pendapatan yang tidak sebanding dengan biaya 

hidup di wilayah perkotaan, membuat masyarakat 
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miskin kota hanya mampu memenuhi sebagian 

kecil kebutuhan pangan mereka. Fenomena ini 

semakin parah jika golongan miskin tersebut adalah 

kaum lansia, yatim-piatu dan penyandang 

disabilitas yang tidak memiliki akses sama sekali 
terhadap pendapatan.  Hal ini di respon oleh 

Pemerintah Kota Surabaya dengan meluncurkan 

Program Permakanan yang dikhususkan bagi 

masyarakat sangat miskin, lansia dan yatim piatu. 

Sebagaimana diatur dalam Perwali No. 17 Tahun 

2017, tujuan dari program ini adalah adalah sebagai 

upaya perlindungan dan jaminan sosial dalam 

bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan 

bagi fakir miskin dan/atau terlantar. Perwali ini 

selaras dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 

1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pemerintah 

memberikan dorongan untuk memperdayakan dan 
meningkatkan kesejahteraan lanjut usia. Upaya 

pemenuhan kebutuhan lanjut usia yang dapat 

dilakukan untuk menjamin tercapainya 

kesejahteraan lanjut usia, meliputi : Pemenuhan 

Kebutuh Fisik ( Pangan, Sandang, Papan ). 

Program Permakanan Dinas Sosial Kota 

Surabaya diluncurkan pertama kali pada tahun 

2012 dengan penerima manfaat hanya terbatas pada 

Lansia sangat miskin. Pada tahun 2018 penerima 

manfaat program permakanan sudah semakin besar 

dan sudah menjangkau golongan lansia, yatim-
piatu, veteran dan penyandang disabilitas. 

Kecamatan Gubeng merupakan salah satu 

perangkat pemerintah Kota yang berkewajiban 

untuk proaktif mensukseskan program permakanan 

Dinas Sosial Kota Surabaya. 

Dalam penerapannya, pihak kecamatan 

melibatkan karang werdha, yayasan sosial yatim-

piatu dan ikatan pekerja sosial masyarakat (IPSM) 

di masing-masing kelurahan dalam mensukseskan 

program permakanan tersebut disamping arahan 

dan bantuan secara langsung dari Dinas Sosial Kota 

Surabaya terkait setiap tahapan dalam pelaksaan 
program permakanan itu sendiri, pada tahun 2015 

Kecamatan Gubeng merupakan daerah kecamatan 

dipusat Kota yang banyak warganya menjadi 

penerima manfaat program permakanan yaitu 

sebanyak 728 warga. Sedangkan pada tahun 2017 

yaitu banyak warga yang menjadi penerima 

manfaat program permakanan sebanyak 930 warga 

penerima. Jika dibandingkan dengan data pada 

tahun 2015 sebaran warga penerima program 

permakanan mengalami perubahan dan 

peningkatan. Dimana warga kelurahan Gubeng 
merupakan penerima terbesar program permakanan 

dinas sosial. Berikut data penerima program 

permakanan tahun 2017 dikelurahan Gubeng. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, 

rumusan masalah yang diajukan oelh penulis 

adalah “Bagaimana Peran Pemerintah Dalam 

Upaya Penanganan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial Melalui Program Permakanan 

Oleh Dinas Sosial di Kelurahan Gubeng 

Surabaya?” 

Kerangka Teori 

Kebijakan Publik 

Selaras dengan hal ini Federick (dalam Agustino) 
mendefinisikan kebijakan public sebagai 

serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu 

lingkungan tertentu dimanater dapat hambatan-

hambatan (kesulitan-kesulitan) dan Kesempatan-

kesempatan terhadap pelaksanaan usulan 

kebijaksanaan tersebut dalam pencapaian tujuan 

tertentu. Pengertian-pengertian yang dipaparkan 

oleh para ahli tersebut diatas dapat disimpulkan 

bahwa kebijakan publik merupakan suatu konsep 

dan tindakan yang diambil dan dilaksanakan oleh 

pemerintah guna mencapai tujuan-tujuan 
kesejahteraan masyarakat secara umum. 

Tahapan Kebijakan Publik 

Suatu kebijakan yang diambil terkait kepentingan 

masyarakat secara umum, akan melewati beberapa 

tahapan. Hal ini bertujuan untuk membuat kebijakn 

yang diambil tersebut benar-benar sesuai dengan 

tujuan awal yang telah ditetapkan. Berikut tahapan-

tahapan kebijakan publik menurut William Dunn: 

1. Tahap Penyusunan Agenda 

2. Tahap Formulasi Kebijakan 

3. Tahap Adopsi Kebijakan 
4. Tahap Implementasi Kebijakan 

5. Tahap Evaluasi Kebijakan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

adalah seseorang, keluarga atau kelompok 

masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, 

atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan 

hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial 

secara memadai dan wajar. Saat ini Departemen 

Sosial menangani 19 jenis PMKS, yaitu sebagai 

berikut: 
1. Anak Balita Telantar 

2. Anak Telantar 

3. Anak Nakal 

4. Anak Jalanan 

5. Wanita Rawan Sosial Ekonomi 

6. Korban Tindak Kekerasan 

7. Lanjut Usia Telantar 

8. Penyandang Cacat 

9. Tuna Susila 

10. Pengemis 

11. Gelandangan 
12. Bekas Warga Binaan Lembaga 

Kemasyarakatan (BWBLK) 

13. Korban Penyalahgunaan NAPZA 

14. Keluarga Fakir Miskin 

15. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni 

16. Komunitas Adat Terpencil 

17. Korban Bencana Alam 

18. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 

19. Keluarga Rentan 
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Peran 

Menurut Miftah Thoha (2003), peranan merupakan 

serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan 

oleh seseorang. Penghargaan semacam itu 

merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan 
terjadinya suatu peranan. Dalam bahasa organisasi, 

peranan diperoleh dari uraian jabatan. Adapun 

jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang 

memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung 

jawab atas suatu pekerjaan. Karena hakikatnya 

peranan itu merupakan perwujudan interaksi antara 

orang-orang dalam organisasi. Dari beberapa 

pernyataan peranan diatas tergambar bahwa 

peranan menyangkut pelaksanaan sebuah tanggung 

jawab seseorang atau organisasi untuk berprakarsa 

dalam tugas dan fungsinya. Dari berbagai 

pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan 
mengenai pengertian peranan adalah pelaksanaan 

fungsi dan tujuan dalam pelayanan, pembangunan, 

pemberdaya, dan mengatur masyarakat. 

Peran Pemerintah 

Pemerintahan adalah suatu kegiatan yang 

terorganisir dengan baik serta memiliki fungsi demi 

mencapai suatu tujuan negara  tertentu. 

Pemerintahan memilki peran aktif untuk 

menciptakan keamanan serta kedamaian dalam 

urusan keagamaan dan kepercayaan serta 

mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan 
kehidupan sosial. Dalam hal ini pemerintah 

memiliki peranan penting untuk keberlangsungan 

suatu Negara.  

Menurut Gede Diva (2009), menyatakan peranan 

pemerintah yang efektif  dan optimal diwujudkan 

sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator.  

1. Peran pemerintah sebagai fasilitator 

Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki 

peran dalam memfasilitasi semua program 

untuk mencapai tujuan yang hendak 

dilakukan seperti pada program 

permakanan. misalnya dengan 
memberikan pelatihan. Dalam konteks 

fasilitasi tersebut pemerintah dapat berupa, 

pertama, pemberian sesuatu baik yang 

berupa uang atau subsidi barang atau jasa. 

Kedua, keistimewaan baik yag berupa 

keringanan atau kekuatan dalam waktu 

lintas hukum. Ketiga, kebijaksaan yang 

tersendiri. 

2. Peran pemerintah sebagai regulator 

Peran pemerintah sebagai regulator adalah 

membuat kebijakan-kebijakan. Sebagai 
regulator, pemerintah berfungsi untuk 

menjaga kondisi lingkungan usaha tetap 

kondusif untuk melakukan investasi yang 

dilakukan dengan mengatur Suku Bunga 

Bank Indonesia (SBI) dan membuat 

Kebijakan tentang aturan-aturan 

persaingan usaha. Pemerintah adalah 

pihak yang mampu menerapkan aturan 

agar kehidupan dapat berjalan baik dan 

dinamis. Dalam melaksanakan fungsi 

regulator, pemerintah membagi wewenang 

pembuatan kebijakan menjadi dua yakni 

wewenang pemerintah pusat dan 

wewenang pemerintah daerah. Seperti 
halnya fungsi pemerintah pusat, pemda 

juga mempunyai fungsi pengaturan 

terhadap masyarakat yang ada di 

daerahnya. 

3. Peran pemerintah sebagai katalisator 

Secara harfiah katalisator adalah zat yang 

ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan 

maksud memperbesar kecepatan reaksi. 

Untuk mencapai perkembangan fast 

moving enterprise, seperti halnya katalis, 

pemerintah daerah terkadang ikut terlibat 

dalam proses tersebut namun tidak terlibat 
dalam mengatur keseluruhan proses 

perubahannya. Keterlibatan pemerintah 

daerah dalam keseluruhan proses 

perubahannya tidak boleh dilakukan 

karena keterlibatan peran pemerintah 

terlalu banyak dalam kegiatan 

perekonomian akan menyebabkan 

perekonomian menjadi tidak efesien lagi 

sebab pasar tidak dapat bergerak lagi 

secara alami. 

Program Permakanan 
Program permakanan sebagaimana dinyatakan 

dalam perwali Nomor 17 Tahun 2017 adalah salah 

satu upaya pemerintah Kota Surabaya untuk 

memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi 

fakir miskin dan/atau terlantar di Kota Surabaya 

agar memperoleh kehidupan yang layak. Secara 

teknis, program ini berbentuk pemberian paket 

yang berisikan makanan, minuman dan buah-

buahan dan diantar langsung ke tempat tinggal 

penerima manfaat. 

Batasan atau penjelasan tentang penerima manfaat 

juga telah ditetapkan dalam perwali tersebut, yaitu : 
a. Penyandang Disabilitas : adalah mereka 

yang memiliki keterbatasan fisik, mental, 

intelektual, atau sensorik dalam jangka 

waktu lama, dimana ketika berhadapan 

dengan berbagai hambatan hal ini dapat 

mengalami partisipasi penuh dan efektif 

mereka dalam masyarakat berdasarkan 

kesetaraan dengan yang lainnya. 

b. Lanjut usia : adalah seseorang yang 

berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih. 

c. Yatim-piatu : adalah Anak Yatim dan/atau 
Piatu dari keluarga fakir miskin dan/atau 

terlantar. 

 

Metodolologi Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metodologi 

penelitian kualitataif dengan tipe penelitian 

diskriptif. Lokasi penelitian ini berada di penelitian 

di Dinas Sosial Surabaya dan Kelurahan Gubeng. 

Adapun teknik penentuan informan yang 
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digunakan aalah teknik purposive dengan total 

informan sebanyak 16 informan. Adapun teknik 

pengumpulan data yang dgunakan dalam penelitian 

ini yaitu teknik wawancara, observasi, 

dokumentasi. Selanjutnya,untuk teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik data reduction, data 

display (penyajian data) dan conclusion drawing. 

Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber. 

  

Pembahasan  

Untuk melihat bagaimana suatu peran 

pmerintah dalam upaya penanganan penyandang 

masalah kesejahteraan sosial melalui program 

permakanan oleh dinsos surabaya diperlukan suatu 

pisau analisis. Dalam penelitian ini akan digunakan 

3 aspek sebagai pisau analisisnya, yaitu fasilitataor, 
regulator, dan  katalisator.  

 

Program Permakanan  Dinas Sosial 

KotaSurabaya  

Program permakanan bagi PMKS telah 

memprioritaskan akan kebutuhan warga lansia 

miskin dan terlantar, penyandang cacat, dan anak 

yatim piatu di Kota Surabaya sesuai dengan 

perwali maupun visi dan misi yang telah 

ditetapkan, selain itu dalam pemberian kebijakan, 

petugas atau aparat dinas bekerja sesuai dengan apa 
yang dibutuhkan oleh masyarakat penyandang 

masalah kesejahteraan sosial. Dapat  diketahui  

bahwa masyarakat Kota Surabaya melihat 

kebijakan yang diberikan oleh petugas Dinas Sosial 

Kota Surabaya telah memenuhi segala kebutuhan 

masyarakat seputar permakanan baik bagi warga 

lanjut usia, penyandang cacat, maupun anak yatim 

sebagai penerima maanfaat permakanan yang 

sudah merasa puas dengan adanya program 

permakanan, selain itu masyarakat dalam hal ini 

kader karang werdha, IPSM, dan pengurus Panti 

Asuhan menilai bahwa staf dinsos sangat ramah 
dalam pengurusan yang berkaitan dengan program 

permakanan, namun kelompok masyarakat juga 

mengungkapkan bahwa dalam pengurusan SPJ  

sistemnyasudah  teratur, akan tetapi dimaklumi 

kalau masih ada kekurangan karena memang dinsos 

mengurus seluruh kelurahan  di Surabaya. 

 

Peran Pemerintah 

1. Fasilitator  

Peranan pemerintah sebagai fasilitator 

kesejahteraan masyarakat merupakan suatu upaya 
pendampingan masyarakat untuk mewujudkan 

kehidupan yang sejahtera. Peranan ini dapat 

diwujudkan dalam bentuk dialog bersama 

kelompok masyarakat terkait isu kesejahteraan 

untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang 

menjadi penghambat yang kemudian menghasilkan 

suatu rumusan guna memecahkan permaslahan 

tersebut. Sehingga pemerintah melalui Dinas Sosial 

memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap 

tahapan fungsi fasilitator pemerintah tersebut.  

dapat diketahui bahwa masyarakat sudah 

merasa tanggung jawab dan peranan pemerintah 

yang dilakukan dinas sosial berjalan dengan baik, 
hal tersebut dibuktikan dengan masyarakat atau 

kelompok masyarakat yang telah mendapat 

kebijakan secara baik dalam hal memberi kritik 

maupun untuk segala hal yang berkaitandengan 

permakanan dan dari masyarakat miskin yang 

menerima permakanan setiap harinya akan diatasi 

oleh pihak dinas hingga tuntas. 

2. Regulator  

Peranan pemerintah sebagai regulator 

kesejahteraan masyarakat merupakan suatu upaya 

pemerintah membuat kebijakan-kebijkan sehingga 

mempermudah PMKS dalam bertahan hidup, agar 
lingkungan tetap kondusif.Sehingga pemerintah 

yang memiliki fungsi regulator melalui Dinas 

Sosial memiliki kewajiban untuk memberikan 

acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen 

untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan 

program permakanan guna kesejahteraan 

masyarakat.  

Sebagai instansi penyedia kebijakan publik, Dinas 

Sosial Kota Surabaya menyebutkan telah membuat 

kebijakan-kebijakan dalam mengimplementasikan 

kebijakan program permakanan bagi penyandang 
masalah kesejahteraan sosial dengan berkomitmen 

pada aturan-aturan yang dilaksanakan juga 

memonitoring segala keluhan, kritik, saran atau 

pertanyaan dari masyarakat dan melaksanakan 

evaluasi, pelaporan rutin setiap bulannya. 

Diketahui tentang adanya pendapat yang beragam 

yaitu dari pihak karang werdha yang menjelaskan 

bahwa mereka sudah cukup memahami segala 

Regulator atau prosedur yang diberlakukan dalam 

pemberian kebijakan namun beberapa warga 

penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak 

memahami segala regulator dalam program 
permakanan, diperkuat dengan pendapat pihak 

dinas yang memberikan penjelasan bahwa petugas 

telah melaksanakan kebijakan program permakanan 

sesuai dengan peraturan yang diberlakukan dan 

sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat Kota 

Surabaya khususnya untuk PMKS. dapat 

dinyatakan bahwa peranan pemerintah dalam upaya 

penanganan PMKS di Kota Surabaya melalui 

fungsi regulator telah cukup baik dilaksanakan 

yang terlihat melalui perwali No. 17 Tahun 2017 

yang memperbaharui dan menguatkan Perwali 
sebeumnya dengan tujuan agar cakupan dan 

kualitas program terus meningkat. 

3. Katalisator 

Peranan pemerintah sebagai katalisator 

kesejahteraan masyarakat merupakan suatu upaya 

pemerintah mempercepat proses penanganan 

PMKS menjadi masyarakat sejahtera sosial. Dalam 

hubungannya dengan penelitian ini, dinas yang 



 

 5 

dimaksud adalah Dinas Sosial Kota Surabaya  

Sehingga pemerintah yang memiliki fungsi 

katalisator melalui Dinas Sosial memiliki 

kewajiban untuk memberikan penanganan kepada 

masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur 
segala kegiatan pelaksanaan program permakanan 

guna kesejahteraan masyarakat.  

Dalam melaksanakan fungsi katalisator, 

pemerintah juga perlu mendapatkan gambaran 

pelaksanaan program secara menyeluruh agar 

program dapat terus dievaluasi untuk menetapkan 

capaian program sekaligus merumuskan cakupan 

program pada masa yang akan datang. Dinsos Kota 

Surabaya telah menetapkan monitoring dan 

evaluasi dalam kurun satu kali dalam sebulan 

dengan melibatkan setiap stakeholder program 

pada evaluasi tersebut, termasuk didalamnya adalah 
dewan perwakilan rakyat Kota Surabaya dan pihak 

kejaksaan. Dari uraian tersebut diatas dapat 

dinyatakan bahwa pemerintah telah melakukan 

fungsi katalisator kesejahteraan dengan adanya  

program permakanan kota Surabaya.  

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengumpulan data di 

lapangan yang telah disajikan, dianalisis serta 

diinterpretasikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

secara umum program permakanan bagi PMKS 
yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Surabaya 

yaitu dengan tujuan program permakanan 

merupakan suatu bentuk operasional dari kebijakan 

publik yang dibuat oleh pemerintah untuk 

menangani permasalahan kesejahteraan sosial 

masyarakat dari golongan yatim-piatu, penyandang 

disabilitas dan lansia yang memang membutuhkan 

peran langsung pemerintah untuk menjamin 

kesejahteraan warganya. Program permakanan 

sebagaimana dinyatakan dalam perwali Nomor 17 

Tahun 2017 adalah salah satu upaya pemerintah 

Kota Surabaya untuk memenuhi kebutuhan dasar 
berupa pangan bagi fakir miskin dan/atau terlantar 

di Kota Surabaya agar memperoleh kehidupan yang 

layak.  

1.Fasilitator 

Pada dimensi fasilitator program permakanan 

Dinas Sosial Kota Surabaya dapat diketahui bahwa 

petugas dalam memberikan kebijakan sesuai 

dengan aturan yang berlaku sudah baik. Hasil 

temuan peneliti adalah masyarakat sudah merasa 

diperhatikan dan dibantu dalam meningkatkan 

kesejahteraan. Kebijakan Perwali No. 17. Tahun 
2017 dalam pasal 8 ayat (1) menegaskan bahwa 

penyelenggara kegiatan permakanan dilaksanakan 

oleh kelompok masyarakat.  Sehingga peran 

pemerintah sebagai fasilitator penanganan PMKS 

sudah dilaksanakan dengan baik, sebagaimana telah 

terlihat pada program permakanan di Kota 

Surabaya. 

2.Regulator 

Pada dimensi regulator program 

permakanan PMKS yang dilaksanakan oleh Dinas 

Sosial Kota Surabaya dapat diketahui bahwa untuk 

pengetahuan petugas maupun pihak yang terlibat 

dalam pelaksanaan program permakanan mengenai 
aturan-aturan untuk program permakanan sudah 

baik. Namun warga penerima masih belum 

mengetahui secara jelas mengenai aturan-aturan 

tersebut. Dari pemahaman tersebut dapat 

dinyatakan bahwa peranan pemerintah dalam upaya 

penanganan PMKS di Kota Surabaya melalui 

fungsi regulator telah cukup baik dilaksanakan 

yang terlihat melalui perwali No. 17 Tahun 2017 

yang memperbaharui dan menguatkan Perwali 

sebeumnya dengan tujuan agar cakupan dan 

kualitas program terus meningkat. 

 
3.Katalisator 

Pada dimensi katalisator program permakanan 

Dinas Sosial Kota Surabaya dapat diketahui bahwa 

untuk keterbukaan akses untuk mengetahui 

berbagai hal mengenai program permakanan yang 

diberikan oleh pihak dinas dinilai sudah baik. 

Keterbukaan informasi, kemudahan akses untuk 

mengakses informasi seputar pelaksanaan program 

permakanan. 

 Dinsos Kota Surabaya telah menetapkan 

monitoring dan evaluasi dalam kurun satu kali 
dalam sebulan dengan melibatkan setiap 

stakeholder program pada evaluasi tersebut, 

termasuk didalamnya adalah dewan perwakilan 

rakyat Kota Surabaya dan pihak kejaksaan. Dari 

uraian tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa 

pemerintah telah melakukan fungsi katalisator 

kesejahteraan dengan adanya  program permakanan 

kota Surabaya.   

Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan yang 

ditarik oleh peneliti, maka peneliti memberikan 

rekomendasi saran yang diharapkan dapat berguna 
untuk meningkatkan kebijakan program 

permakanan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. 

Saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Dikarenakan semakin lama semakin 

banyak cakupan warga yang 

diintervensi oleh program ini, maka 

perlu adanya penambahan petugas 
Satgas penanganan dan 

pendampingan dinas sosial untuk 

program permakanan dalam 

meningkatkan pelaksanaan prosedur 

pengawasan yang meliputi sosialisasi, 

monitoring dan evaluasi untuk para 

pelaksanan program permakanan, 

sehingga lebih meminimalisir 

terjadinya penyimpangan. Dan 

memberikan sanksi yang tegas 

terhadap penyimpangan yang 
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dilakukan dalam proses pelaksanaan 

program permakanan 

2. Perlu diadakan monitoring dan 

evaluasi untuk PMKS yang menerima 

manfaat permakanan, agar pemberian 

permakanan akan lebih merata dan 

PMKS lebih mengetahui terkait 

dengan aturan hukum yang berlaku, 

sehingga PMKS dapat mengetahui 

apabila ada penyimpangan yang 

dilakukan oleh pihak dinas. 

3. Perlu menekankan ketanggapan 

segala pihak pelaksana progam 

permakanan terutama untuk pihak 

kelurahan terkait dalam hal 

penambahan kuota permakanan, agar 

program terlaksana dengan adil dan 

merata. 
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