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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

Kota Batu adalah bagian kesatuan wilayah dimana dikenal sebagai Malang 

Raya bersama dengan Kabupaten Malang serta Kota Malang. Kota Batu dahulunya 

adalah bagian dari kabupaten Malang yang kemudian pada tahun 1993 kota Batu 

ditetapkan menjadi kota administratif lalu tahun 2001 ditetapkan bahwa kota Batu 

menjadi daerah otonom yang pisah dari kabupaten Malang. Secara luas Kota Batu 

itu kecil, namun tingkat penduduknya semakin bertambah karena banyaknya 

pendatang dari luar pulau maupun luar kota terus berdatangan. Hal ini menjadi 

ancaman bagi Kota Batu, karena tentu permasalahan akan datang akibat ancaman 

pertumbuhan yang pesat dimana meningkatnya kemiskinan.  

Untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Batu pemerintah daerah maupun 

pemerintah pusat mengeluarkan program-program bantuan sosial. Namun dalam 

penyaluran program tersebut memiliki permasalahan dalam penyalurannya, maka 

berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas yang 

dilaksanakan pada 16 Maret 2016 mengarahkan agar bantuan sosial dilakukan 

secara non tunai yang bertujuan untuk meningkatkan keefektifitasan, tepat sasaran, 

efisiensi dan mendukung inklusi keuangan yang didukung dengan Peraturan 

Presiden no. 63 Tahun 2017. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang 

merupakan transformasi dari program Rastra (Beras Sejahtera) adalah salah satu 

program non tunai yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.11 

Tahun 2018.  

Penelitian mengenai program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini 

dilakukan di Kota Batu dimana merupakan salah satu kota yang terpilih sebagai 
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Pilot Project dari 44 Kota yang ada di Indonesia karena dianggap memiliki sarana 

prasarana yang memenuhi. Maka dalam bab ini akan mendeskirpsikan tentang 

wilayah Kota Batu serta deskripsi dari instansi terkait sebagai penyelenggara 

program BPNT serta kondisi kemiskinan di Kota Batu. 

3.1 Gambaran Umum Kota Batu  

Kota Wisata Batu (KWB) merupakan kota yang baru terterbentuk tahun 

2001 dimana merupakan  hasil dari pemekaran wilayah dari Kabupaten Malang 

melalui UU No 11 tahun 2001 tertanggal 21 juni 2001. Kota Batu terkenal 

dengan keindahan alam sehingga dijuluki “Swiss Kecil di Pulau Jawa” dengan 

adanya julukan ini tentu memiliki beban moril tersendiri dalam mempertahankan 

julukan tersebut. Karena pada dasarnya kota yang dianggap cantik tentunya kota 

yang tingkat permasalahan sosialnya minim salah satunya yaitu kemiskinan. 

Namun tidak dipungkiri permasalahan kemiskinan pasti dialami oleh setiap 

daerah di Indonesia bahkan dunia pun tentu mengalaminya begitupun yang 

terjadi di Kota Batu. 

Kota Batu yang terletak di dataran tinggi serta langsung berbatasan daerah 

kabupaten malang dan Kota Malang. Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten 

Malang merupakan satu keastuan wilayah yang biasa disebut dengan Malang 

Raya yang memiliki hawa sejuk sehingga menjadikan daya Tarik sendiri sebagai 

tujuan wisata yang diminati oleh masyarakat. 

     3.1.1 Kondisi Geografis Kota Batu 

Kota wisata Batu adalah kota yang terletak diwilayah administratif Jawa 

Timur, dimana kota Batu memiliki luas wilayah 19.908,72 ha atau bisa 

dikatakan sekitar 0,42 % dari total luas wilayah Jawa Timur adalah Kota Batu .  
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Kota Batu memiliki 3 gunung yang berada yaitu, Gunung Welirang (3.156 

meter), Gunung Arjuno (3.339 meter) serta Gunung Panderman (2.010 meter). 

Kondisi hidrologi Adanya sungai yang mengalir  dari sungai brantas serta air 

yang cukup melimpah yang bersumber dari tanah serta dimana sebagian kota 

Batu yang berbukit menjadikan kota batu sebagai kota yang cocok untuk 

pertanian karena kondisi topografi tersebut dapat mendukung pertanian. 

Kota Batu jika secara astronomi letaknya antara 122o17’ hingga 122o 57’ 

Bujur Timur dan 7o44’ sampai 8o26’ Lintang Selatan. Secara langsung kota 

Batu berbatasan dengan kota/kabupaten lainnya yaitu: 

1. Kabupaten Malang untuk Sebelah Timur. 

2. kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan untuk Sebelah Utara  

3. Kabupaten Malang untuk Sebelah Barat  

4. Kabupaten Blitar dan Malang untuk Sebelah Selatan  

Memiliki Temperatur rata-rata Kota Batu adalah 21,5oC, dengan temperatur 

terendah 14,9oC dan tertinggi 27,2oC menjadikan Kota Batu memilik suhu yang 

dingin serta Potensi pertanian dan pariwisata dengan kondisi topografis dengan 

adanya perbukitan dan pegunungan sehingga menjadikan kota Batu yang 

menghasilkan produksi kekayaan pertanian yang mencolok mulai dari sayuran, 

buah-buahan dan bunga. Sehingga oleh Bappenas menjadikan Kota Batu 

dengan julukan the real tourism city of Indonesia.(“www.ciptakarya.pu.go.id,” 

n.d.) 
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     Gambar 3.1 Peta Kota Batu 

Kota Batu memiliki 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Junrejo yang terdiri dari 

6 desa dan 1 Kelurahan, Kecamatan Bumiaji terdiri dari 9 desa serta Kecamatan 

Batu 4 desa 4 kelurahan. 

3.1.2 Administratif Kota Batu 

dalam segi adminstratif kota Batu memiliki 3 kecamatan yaitu, kecamatan 

batu, junrejodan kecamatan bumiaji. Dari ketiga kecamatan tersebut terbagi 

dengan 5 kelurahan, 19 desa, 1.127 RT,238 RW dan 19 kelurahan dan 5 

pemerintahan desa.  
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Berdasarkan dari aspek administratif Wilayah Kota Batu dan fungsional 

mencakup seluruh wilayah daratan seluas 19.908,7 ha. Wilayah yang ada di 

kota Batu kemudian dibagi dimana disebut sebagai bagian Wilayah Kota Batu 

atau BWK (Perda RTRW Kota Batu No 7 Tahun 2011, n.d.) yaitu Kecamatan 

Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Untuk lebih lengkapnya 

berikut pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK): 

1) BWK I memiliki cakupan berupa utnuk pusat pelayanan ada di desa 

pesanggarahan yang ada di Kecamatan Batu, menjadikan pengembangan 

pusat pemerintahan kota utama yaitu berupa jasa modern dan perdagangan 

serta penunjang akomodasi wisata, kawasan pendidikan dan untuk 

pengembangan kepariwisataan, kemudan BWK I ditetapkan sebagai pusat 

pelayanan pemerintahan kota Batu. 

2) BWK II, adapun cakupannya berupa pusat pelayanan yang ada di desa 

Junrejo Kecamatan Junrejo, menjadikan kecamatan ini sebagai pusat 

pelayanan kesehatan, pengembangan dalam pemukiman perkotaan, 

kawasan pendukung untuk perkantoran serta pendidikan, dan jadi sub Pusat 

pelayanan kota Batu. 

3) BWK III, mencakup pusat pelayanan yang berada di desa Punten kecamatan 

Bumiaji dimana yang memilik daerah paling luas menjadikan Bumiaji 

sebagai wilayah utama dalam pengembangan wisata agropolitan berupa 

kegiatan agrowisata dan kawasan wisata serta sebagai sub pelayanan pusat 

dari segi skala agribisnis pelayanan pendidikan menengah. 
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3.1.3 Demografis Kota Batu 

Pertumbuhan penduduk yang terjadi dapat diartikan sebagai suatu 

perubahan populasi dan dapat dihiutng unntuk mengetahui aapakah ada 

perubahan yang menuru maupun meningkat dalam jumlah individu antar 

perwaktu unit sebagai ukuran. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan 

Pusat Statistik Kota Batu, jika jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada 

tahun 2018 sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kota Batu Tahun 2017 

No. Kecamatan Pria Wanita Total 

1. Junrejo 25.735 24.882 50.617 

2. Bumiaji 29.406 29.008 58.414 

3. Batu 47.444 47.522 94.966 

Total 102.585 101.412 203.997 

    Sumber : Kota Batu Dalam Angka 2018 

Berbeda dengan data dari Dispendukcapil Kota Batu, jumlah penduduk 

pada Tahun 2019 berdasarkan jenis kelamin pada bulan Januari tahun 2019 di 

kota batu adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kota Batu Tahun 2019 

No. Kecamatan Pria Wanita Total 

1. Junrejo 26.713 26.442 53.115 

2. Bumiaji 31.256 30.624 61.880 

3. Batu 48.924 48.356 97.280 

Total 106.893 105.431 212.324 

      Sumber : Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu 

Melihat tabel 3.2 perbandingan tahun 2017 dengan 2019 maka dapat dlihat 

bahwasanya telah terjadi peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di Kota 

Batu. Angka jumlah penduduk kota Bat uterus mengalami peningkatan, karena 
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merupakan daerah otonom yang baru hal ini tentu terjadi. Ada beberapa faktor 

yang mendasari terjadinya laju pertumbuhan penduduk di Kota Batu yaitu 

berupa kelahiran, kematian dan faktor perpindahan penduduk baik keluar 

maupun masuk. Dengan adanya pertambahan penduduk yang terjadi di Kota 

Batu tentu menjadikan tantangan bagi pemerintah hal ini dikarenakan adanya 

jumlah penduduk yang terus meningkat dan semakin banyak maka akan 

mengakibatkan tingkat masalah kemiskinan bertambah atau jumlahnya 

meningkat. 

3.1.4 Kota Batu Dalam Aspek Pendidikan 

Kota Batu yang merupakan Kota termuda di Jawa timur tentu tidak lupa 

dalam memperhatikan masalah pendidikan masyarakatnya. Walaupun Kota 

Batu tidak memiliki perguruan tinggi, namun jumlah sarana dan prasarana 

pendidikan dasar hingga menengah di Kota Batu dapat dikatakan lengkap.  

Tabel 3.3 Jumlah Peserta didik dan Guru di Kota Batu Tahun 2019 

No. Kecamatan SD SMP SMA Guru 

1. Junrejo 4.271 1.572 378 276 

2. Bumiaji 3.898 1.234 1.223 353 

3. Batu 7.483 5.365 2.646 1.265 

  Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batu (https://dindik.batukota.go.id/ ) 

Data tabel 3.3 diatas merupakan jumlah peserta didik dan guru yang ada di 

Kota Batu berdasarkan disetiap kecamatan. Pemerintah Kota Batu memberikan 

perhatian pada sektor pendidikan yang tentunya tidak hanya fokus pada 

pembangununan dan pengembangan wisata, adanya sekolahan dari tingkat 

dasar hingga menengah dan juga jumlah guru yang terbilang cukup sehingga 

diharap kualitas pendidikan di Kota Batu meningkat. 

https://dindik.batukota.go.id/
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E. Kota Batu Dalam Aspek Kesehatan 

Pembangunan didaerah dapat berhasil salah satu alasannya karena 

pembangunan dalam kesehatan. Human Development index atau indeks 

pembangunan manusia, terdapat tiga indikator yang menentukan, antara lain : 

ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Dalam segi kesehatan, indikatornya yaitu 

harapan hidup manusia dalam segi umur merupakan salah satu ukuran capaian 

dalam derajat kesehatan masyarakat. Komponen ini diharapkan dapat 

menjadikan cerminan lama hidup serta hidup sehat suatu masyarakat. Dalam 

UU Kesehatan No. 36 2009 bahwasanya pernbangunan kesehatan dilakukan 

dengan berasaskan perikemanusiaan, manfaat, perlindungan keseimbangan, 

penghormatan terhadap hak dan kewajiban, gender, keadilan dan non-

diskriminatif serta norma agama. Untuk melaksanakan pembangunan kesehatan 

di Kota Batu hanya bisa dicapai jika diiringi dengan kesadaran, kemampuan 

dan kemauan seluruh potensial yang ada di Kota Batu untuk menjadikan salah 

satu Kota yang sehat. 

Dalam segi kesehatan merupakan suatu yang mutlak untuk diperhatikan 

oleh pemerintah Kota Batu hal ini untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi 

masyarakat secara optimal. Pemerintah Kota Batu yaitu Dinas Kesehatan terus 

mengupayakan untuk meningkatkan capaian derajat kesehatan sebagai 

pemenuhan tuntutan dan kebutuhan pelayanan dalam urusan kesehatan 

masyarakat melalui pengembangan program atau kebijakan dan tupoksi 

kewenangannya. Pada dasarnya rendahnya pendapatan menjadikan masyarakat 

yang sangat miskin belum mampu memnuhi kebutuhan pendidikan serta 

kesehatannya, sekalipun untuk tingkat minimal saja.  
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3.2 Kondisi Kemiskinan Kota Batu 

 Masalah kemiskinan di Kota Batu adalah prioritas utama untuk ditangani 

secara bersama-sama. Permasalahan ini tentu tidak bisa ditangani oleh 

pemerintah pusat atau pemerintah daerah saja tetapi harus menjadi tugas dan 

prioritas bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat lainnya yaitu 

seperti penduduk miskin itu snediri sebagai subyek perubahan, dunia usaha 

serta perguruan tinggi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah berupaya 

untuk membuat program-program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah 

Kota Batu tidak luput dari upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan. 

Seperti diketahui dalam visi Kota Batu Tahun 2017-2022 yaitu “Desa 

Berdaya Kota Berjaya terwujudnya Kota Batu sebagai Sentra Agrowisata 

Internasional yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Sejahtera”, visi ini 

mengarah dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas melalui 

pemantapan pembangunan sector unggulan daerah dan sumber daya manusia. 

 Berdasarkan visi dari Kota Batu kemudian dijabarkan secara rinci didalam 

Misi Kota Batu Tahun 2017-2022, yaitu antara lain (1) Stabilitas Sosial, Politik 

Dan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Religius dan Berbudaya berbasis 

Nilai-Nilai Kearifan Lokal, Demokratis meningkat (2) pembangunan SDM 

dalam aksesbilitas&kualitas pelayanan kesehatan, sosial dan pemberdayaan 

perempuan serta pendidikan dapat meningkat (3) mewujudkan daya saing 

ekonomi daerah yang progressif, berwawasan lingkungan serta mandiri pada 

potensi unggulan (4) pembangunan konektifitas dan infrastruktur meningkat 

agar pembangunan merata yang berkelanjutan dan berkeadilan (5) tata kelola 
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pemerintahan yang bersih, akuntabel dan baik pada segi pelayanan publik yang 

professional diharpakan meningkat. 

Penjelasan Misi Kota Batu Tahun 2017-2022 diatas, dalam hal ini 

penyelenggaraan pelayanan dalam hal kesehjahteraan sosial yang 

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Batu yaitu misi ke-3 mewujudkan daya 

saing perekonomian yang progresif, mandiri dan berwawasan lingkungan 

berbasis potensi unggulan. Oleh karena itu, agar mendukung misi dari Kota 

Batu Dinas Sosial dalam hal ini memiliki tujuan yang sejalan dengan misi 

Pemerintah Kota Batu yaitu dimana terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi 

sosial, perlindungan sosial serta jaminan sosial bagi Penyandang Masalah 

Kesehjahteraan Sosial (PMKS) yang efektif dan efisien melalui indicator. 

Tabel 3.4 Jumlah Keluarga Miskin Kota Batu Berdasarkan Rekap Basis Data 

Terpadu (BDT) 2018 

NO KECAMATAN DESA/KELURAHAN  

JUMLAH KK 

2018 

I BATU     

1.    Ngaglik  329 

2.    Oro Oro Ombo 389 

3.    Pesanggrahan  772 

4.    Sidomulyo 215 

5.    Sisir 412 

6.    Songgokerto  198 

7.    Sumberejo  480 

8.    Temas  517 

 JUMLAH 3,312 

II BUMIAJI     

1   Bulukerto 418 

2   Bumiaji 270 

3   Giripurno 726 

4   Gunungsari 611 

5   Pandanrejo  276 

6   Punten  234 
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NO KECAMATAN DESA/KELURAHAN  JUMLAH KK 

7   Sumberbrantas  381 

8   Sumbergondo 163 

9   Tulungrejo 262 

  JUMLAH 3,341 

III JUNREJO      

1   Beji 245 

2   Dadaprejo 213 

3   Junrejo 347 

4   Mojorejo 211 

5   Pendem  308 

6   Tlekung  140 

7   Torongrejo 343 

  JUMLAH 1,807 

  

TOTAL JUMLAH  8,460 

 Sumber : Dinas Sosial Kota Batu 

Berdasarkan tabel  3.4 diatas, kemiskinan yang berada pada Kota Batu 

memiliki jumlah 8,460 KK. Jumlah pada setiap kecamatan memiliki angka yang 

berbeda contohnya pada Kecamatan Batu terdapat 3.312 KK, kemudian pada 

Kecamatan Bumiaji jumlah kemiskinan yang ada sebanyak 3,341 KK. Pada 

Kecamatan Junrejo jumlah kemiskinannya ada 1,807 KK. Jumlah tersebut 

merupakan hasil pemutakhiran dari rekap Basis DataTerpadu (BDT) Tahun 2018. 

 

BATU BUMIAJI JUNREJO
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MISKIN TERENDAH 198 163 140

5
1

7

7
2

6

3
4

7

1
9

8

1
6

3

1
4

0

JUMLAH KELUARGA MISKIN KOTA BATU 
BERDASARKAN BDT

T
E

M
A

S

S
O

N
G

G
O

K
E

R
T

O

G
IR

IP
U

R
N

O

JU
N

R
E

JO

T
L

E
K

U
N

G

S
U

M
B

E
R

G
O

N
D

O



 

59 
 

Grafik 3.1 Jumlah Keluarga Miskin Kota Batu Berdasarkan Rekap Basis Data     

Terpadu (BDT) 

Sumber : Diolah Peneliti, 2019. 

 

Berdasarkan grafik 3.1 diatas jumlah pada setiap kecamatan memiliki angka 

yang berbeda contohnya pada Kecamatan Batu, kemiskinan terbanyak terlihat 

pada Desa Temas dengan 517 KK. Sedangkan yang paling sedikit terdapat pada 

desa Songgokerto sebanyak 198 KK, kemudian pada Kecamatan Bumiaji,. 

Kemiskinan terbanyak terjadi pada desa Giripurno sebanayak 726 KK 

sedangkan jumlah kemiskinan yang sedikit ada pada desa Sumbergondo yaitu 

163 KK. Kecamatan Bumiaji memiliki angka keluarga miskin terbanyak hal ini 

dikarenakan daerahnya yang berada pada dataran atas namun memiliki luas 

wilayah 127,09 km2 serta kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak 

dibanding dengan kecamatan Batu dan Junrejo. 

Pada Kecamatan Junrejo, kemiskinan terbanyak terjadi pada desa Junrejo 

sebanyak 347 KK sedangkan yang sedikit terdapat pada desa Tlekung sebanyak 

140 KK. Banyaknya angka keluarga miskin di Kota Batu tentu tidak luput dari 

mata pemerintah pusat maupun daerah maka dari itu banyak program-program 

bantuan yang telah dikeluarkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang 

diberikan kepada penduduk miskin antara lain seperti Program Keluarga 

Harapan (PKH), TUAN RASIDI (Bantuan Beras Subsidi), Bantuan Langsung 

Tunai (BLT), Rastra (Beras Sejahtera), Dana Bantuan Untuk Lansia & 

Disabilitas, dll. 

Dari paparan diatas sehingg ntuk meningkatkan keefektifitasan, tepat 

sasaran, efisiensi dan mendukung inklusi keuangan melalui Peraturan Presiden 

no. 63 Tahun 2017 Tentang Bantuan Sosial Non Tunai. Program Bantuan 
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Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan transformasi dari program subsidi 

Rastra (Beras Sejahtera) adalah salah satu program non tunai yang dikeluarkan 

berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.11 Tahun 2018. Dengan adanya 

program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diharapkan pula mampu 

menanggulangi kemiskinan antar generasi bahkan diharapkan dapat memutus 

rantai kemiskinan serta meningkatkan kesehjahteraan dan ketahanan pangan 

pada keluarga miskin. 

3.3 Profil Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 

 Sebagai upaya dalam rangka percepatan penanggulangan kemsikinan 

pemerintah mereformasi program bantuan subsidi Rastra  menjadi non tunai 

yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk meningkatkan 

keefektifitasan dan ketepatan sasaran program serta untuk mendorong inklusi 

keuangan. Pada Tahun 2017 secara bertahap Program BPNT telah dilaksanakan 

di beberapa daerah yang telah terpilih yang memiliki akses sarana dan prasarana 

yang memadai salah satunya adalah Kota Batu. Selain untuk memberikan 

pilihan pangan, penyaluran BPNT melalui system perbankan diharapkan dapat 

meningkatkan perilaku produktif masyarakat melalui kesempatan fleksibilitas 

waktu penarikan bantuan dan akumulasi asset dengan diberikannya kesempatan 

menabung. 

Program BPNT merupakan bansos pangan yang disalurkan dalam bentuk 

non-tunai sebesar Rp,110.000,- dari pemerintah kepada Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) setiap Bulannya melalui mekanisme uang elektronik melalui 

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang hanya dapat digunakan untuk membeli 

kebutuhan pangan berupa beras dan atau telur di E-Warong atau agen yang telah 
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bekerjasama dengan Bank penyalur. Besaran jumlah bantuan dapat digunakan 

kapanpun sesuai kebutuhan KPM dan akan terakumulasi secara otomatis pada 

e-wallet apabila KPM memiliki saldo sisa dan jumlah tersebut tidak akan 

hangus. 

Tabel 3.5 Jumlah Penerima Manfaat (KPM) Kota Batu Tahun 2018. 

No Kecamatan Jumlah KPM 

1. Kecamatan Junrejo 1.096 jiwa 

2. Kecamatan Bumiaji 2.363 jiwa 

3. Kecamatan Batu 2.190 jiwa 

Total  5.649 KPM 

Sumber : Dinas Sosial Kota Batu 

  Pada akhirnya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diharpakan 

dapat memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan 

ekonomi penerima manfaat melalui akses yang leibh luas terhadap layanan 

keuangan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program dalam 

memudahkan pengontrolan, pemantauan dan mengurang penyimpangan. 

3.4 Dinas Sosial Kota Batu dalam pelaksana Program Bantuan Pangan Non 

Tunai (BPNT) 

  Dinas Sosial Kota Batu merupakan penyelenggara kebijakan dalam 

pembangunan kesehjahteraan sosial di Kota Batu. Tujuannya ialah agar dapat 

mewujudkan kesehjahteraan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas 

dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya Para Penyandang 

Masalah Kesehjahteraan sosial (PMKS). Agar mencapai sasaran yang 

diinginkan maka perlu dukungan dari berbagai macam sumber daya, seperti 

Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana serta dukungan anggaran 

yang memadai. 



 

62 
 

  Pembentukan Dinas Sosial Kota Batu merupakan salah satu upaya dalam 

peningkatan peran dan fungsi lembaga dinas daerah untuk menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang sosial. Dinas Sosial Kota Batu merupakan 

lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu 

No.85 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan 

fungsi serta tata kerja Dinas Sosial.  

  Lokasi Dinas Sosial Kota Batu berada di perkantoran terpadu Balai Kota 

Among Tani Gedung B Lt.2 Jl.Panglima Sudirman No.507, Kota Batu. Sebagai 

dinas teknis yang memberikan pelayanan untuk masyarakat terkhusus masalah 

PMKS, contohnya apabila dilaksanakan kegiatan penertiban 

pengemis&pengamen, anak jalanan, pemulung dan ODGJ tempat tersebut 

kurang representatif sebagai tempat penampungan sementara. Berikut adalah 

struktur organisisasi Dinas Sosial : 
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 Gambar 3.2 Struktur Kelembagaan Dinas Sosial Kota Batu 

Sumber : Rencana Strategi (Renstra) Dinas Sosial Kota Batu 2017-2022 

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Sebagai wujud kongkrit dalam mengimplementasikan Peraturan Deaerah 

Kota Batu No.5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah yang dijelaskan dalam Peraturan Walikota Batu No.85 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraiang Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Dinas Sosial untuk dalam meningkatkan peran dan fungsi lembaga dinas 

daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial. 
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Kelembagaan dinas daerah diperlukan agar kinerja organisasi menjadi 

optimal sesuai dengan karakteristik, kemampuan, kebutuhan, potensi serta 

beban kerja perangkat daerah. Dinas Sosial Kota Batu mempnyai tugas pokok 

melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang sosial. Dalam 

melaksanakan tugas-tugas pelayanan Dinas Sosial menyelenggarakan Fungsi 

sebagai Berikut : 

a. Perumusuan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang sosial; 

b. Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang sosial; 

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial; 

d. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di 

bidang sosial; 

e. Pelaksanaan Administrasi dinas di bidang sosial; 

f. Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan aggaran di 

bidang sosial; 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan 

fungsinya. 

Dinas Sosial adalah lembaga teknis daerah yang menjalankan Urusan Wajib 

Pemerintah Bidang Sosial dan ketenagakerjaan, berada dibawah Pemerintah 

Kota Batu dan bertanggung jawab kepada Walikota Batu. Beradasarkan Perda 

Kota Batu No.5 Thn 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah 

telah ditetapkan pembentukan tugas, fungsi, dan susunan Organisasi Dinas 

Sosial Kota Batu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka 

perlu menetapkan penjabaran tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Batu. 

Kemudian dituangkan dalam Peraturan Walikota No.85 Tahun 2016 tentang 
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kedudukan, susunan Organisasi, uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Dinas Sosial Kota Batu yaitu sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas  

Tugas Kepala Dinas yaitu rnerencanakan, rnerumuskan, pembinaan 

adminstratif dan segi teknis, mengendalikan, menggkoordinasikan dan 

evaluasi program kegiatan bidang sosial. Pelaksanaan tugas yang dimaksud 

yaitu fungsi kepala Dinas antara lain (a) merumuskan kebijakan, pengontrolan 

serta evaluasi renstra dan renja dalam bidang sosial (b) perumusan&penetapan 

kebijakan SOP, SPP, IPM dan pelaksanaan pencapaian standart pelayanan 

minimal atau SPM (c) mengendalikan urusan administrative dinas (d) 

merencanakan dan mengendalikan anggaran (e) koordiniasi dan kerjasama 

bidang soial antar SKPD (f) pengendalian tentang sosial sesuai dengan lingkup 

tugas (g) monitoring dan evaluasi kinerja urusan sosial sesuai dengan lingkup 

tugas (h) penilaian serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan 

kegiatan (i) pelaksanaan tugas lain diberikan oleh walikota sesuai dengan 

fungsi dan tugasnya. 

b. Sekretariat 

Tugas sekretaris dalam penyelenggaraan fungsinya yaitu antara lain 

(a) mengelola adminstrasi kepegawaian dan pelayanan adminstrasi umum, 

adminstrasi perlengkapan, urusan rumah tangga (b) pengembangan 

kapasitas serta kompetensi kepegawaian (c) melaksanakan koordinasi dan 

pengelolaan data, penyusunan anggaran, program, dan perundang-

undangan, melaksanakan koordinasi dalam menyelanggarakan tugas-tugas 

bidang (d) mengelola kearsipan dinas, adminstrasi keuangan (e) 
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melaksanakan monev tatalaksana dan organisasi (d) melaksanakan tugas 

yang diberikan oleh kepala dinas seusai dengan tugas fungsiny. Kemudian 

didukung dengan 2 sub bagian yatiu sub bagian umum dan keuangan dan 

sub bagian pelaporan dam program. 

c. Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial 

Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, 

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di 

bidang pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial. Untuk mendukung 

tugas sebagaimana yang dimaksud, maka ada seksi yang mendukung yaitu 

antara lain (1) Seksi dalam  Pelayanan Rehibilitasi Sosial Anak Lanjut Usia 

(2) seksi pelayanan rehabilitasi sosial penyandang kecacatan (3) seksi 

advokasi dan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang Tuna. 

d. Bidang pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial 

Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan bantuan 

dan jaminan sosial. Bidang ini memili 3 seksi yaitu antara lain (1) Seksi 

Pemberdayaan Fakir Miskin dan Keluarga Rentan (2) Seksi Bantuan dan 

Jaminan Sosial (3) seksi partisipasi sosial masyarakat dan pembinaan 

kepahlawanan kesetiakawanan sosial. 

3.5 Gambaran Umum Satuan Kerja Pelaksana Program Bantuan pangan Non 

Tunai   (BPNT) 

Bidang pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial merupakan  bidang 

yang bekerjsama dengan Tim Koordinator Program Bantuan Pangan Non 

Tunai (BPNT) Kota Batu. Personil pelaksana Porgram BPNT yaitu Tim 
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Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan 

Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Bank Penyalur, Pendamping.  

A. Tim Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai BPNT (BPNT) 

Kabupaten/Kota 

Tugas Tim Koordinasi BPNT yaitu agar dapat memastikan persiapan serta 

pemenuhan dalam pertanggung jawaban kabupaten/kota dalam melaksanakan 

BPNT. Tim ini nantinya sebagai ujung tombak dalam penginformasian 

program BPNT keberbagai pihak terkait yang ada di kabupaten/kota agar 

semua elemen pihak dapat merespon dalam waktu yang cepat dan dingkat jika 

diperlukan serta tim ini diperlukan agar dapat mendorong keikutsertaan 

pemberi pelayanan dan dapat menselesaikan permasalahan dalam hal 

pengadaan. Berikut tugas dan fungsi Tim Koordinasi BPNT Kabupaten/Kota 

yaitu:  

a. Mengkoordinasikan anggaran dari perencanaan hingga penyediaan 

sebagai pendukung program. 

b. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data KPM serta 

mengkoordinasikan dengan Bank dan Tim Koordinasi Pusat. 

c. Adanya apparat dana tau pendamping setempat agar dapat membantu 

kelancaran dalam sosialisasi, verifikasi dan penyaluran bantuan. 

d. Melakukan sosialisasi program BPNT kepada jajaran pemerintahn daerah 

tingkat Kabupaten/Kota, Pendamping, Camat Dan Lurah. 

e. Perencanaan dan koordinasi penyaluran BPNT dengan Bank Penyalur. 

f. Melakukan monev pada program BPNT di desa kecamatan setempat. 

g. Melakukan pembinaan dalam melaksanakan tugas fungsi tim koordinasi. 
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h. Melaporkan hasil implementasi program BPNT kepada tim Koordinasi 

baik provinsi maupun pusat. 

          Secara keanggota Tim Koordinasi Teknis BPNT Kabupaten/Kota terdiri atas: 

1. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota 

2. Dinas Sosial 

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) / Sekretaris Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) 

4. OPD bidang urusan pangan. 

 Disamping itu, tim juga dibantu oleh instansi lain yang ada didaerah yaitu 

bank penyalur, BPS, lembaga lainnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah 

dan kondisinya. Kemudian Koordinator Kota Program BPNT dibantu pula 

oleh Pendamping BSP (Bantuan Sosial Pangan) yaitu Koordinator dan 

pendamping Kabupaten/Kota PKH serta koordinator tenaga kesehajteraan 

sosial untuk mendampingi program BPNT. 


