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BAB II 

 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah BKKKS 

Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Jawa 

Timur merupakan organisasi sosial koordinatif tingkat Provinsi yang merupakan  

lembaga non Pemerintah yang independen dan mendukung program serta kegiatan 

Pemerintah di bidang pemberdayaan dan pelayanan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS), pengembangan serta mobilisasi Potensi dan Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta penanganan permasalahan sosial dan 

mendorong tumbuhnya kepedulian sosial agar terbangun masyarakat yang peka 

sosial. 

Para Pengurus dan anggota kelompok kerja BKKKS Provinsi Jawa Timur 

adalah relawan sosial yang mempunyai kompetensi, dedikasi dan kepedulian yang 

tinggi dalam penanganan dan pengembangan usaha kesejahteraan sosial. 

Dalam mewujudkan tanggung jawab sosial terhadap penanganan dan 

pengentasan masalah kesejahteraan sosial di Jawa Timur yang sangat beragam dan 

luas cakupannya, BKKKS Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dan bekerjasama 

dengan Pemerintah dan organisasi sosial baik pada tingkat Nasional maupun 

Daerah dengan menjalin dan mengembangkan jejaring kemitraan. 

2.1.1 Visi 

Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang peduli dan berperan aktif dalam 

pembangunan sosial dan kesejahteraan sosial. 
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2.1.2 Misi 

1. Mengembangkan jaringan informasi dan komunikasi untuk mendorong 

kepedulian sosial. 

2. Mengembangkan dan meningkatkan kesetiakawanan sosial dan pola-pola 

penanganan masalah sosial. 

3. Mengembangkan jaringan kemitraan yang berkaitan dengan penanganan 

masalah sosial. 

4. Meningkatkan kepedulian dan mengintegrasikan berbagai potensi yang ada 

dalam masyarakat. 

2.1.3 Tujuan Organisasi 

1. Meningkatnya komitmen Pemerintah dan masyarakat  terhadap pelaksanaan 

undang-undang di bidang kesejahteraan sosial serta menjadi fasilitator 

kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan sosial PMKS. 

2. Masyarakat lebih adaptif dan aseptif terhadap kepentingan PMKS dan usaha-

usaha yang dilakukannya lebih berkualitas. 

3. PMKS lebih memiliki daya dan mandiri serta posisi tawar dalam kehidupan 

bersama. 

2.2 Lokasi 

Kantor BKKKS Provinsi Jawa timur terletak di  Jl. Raya Tenggilis Blok GG 

No.10 Surabaya. Jawa Timur 
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2.3 Struktur oganisasi 

Berikut merupakan struktur organisasi dari BKKKS Provinsi Jawa Timur 

yang akan dijelaskan pada Gambar 2.1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Deskripsi Kerja 

a. Ketua Umum   

Ketua Umum pada BKKKS Provinsi Jawa Timur bertugas untuk memastikan 

bahwa proses bisnis yang terjadi pada BKKKS Provinsi Jawa Timur sesuai 

dengan Visi, Misi dan Tjuan Organisasi BKKKS Provinsi Jawa Timur serta 

menjadi penanggung jawab terhadap dewan Kehormatan 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi pada BKKKS Provinsi Jawa Timur 
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b. Bendahara 

 Bendahara pada BKKKS Provinsi Jawa Timur Bertugas untuk mengatur serta 

mengolah data keuangan yang ada pada BKKKS Provinsi Jawa Timur. 

c. Sekretaris 

Sekretaris pada BKKKS Provinsi Jawa Timur bertugas untuk membantu Ketua 

Umum dalam menyelaraskan proses bisnis pada BKKKS Jawa Timur agar tetap 

selaras dengan Visi, Misi, dan Tujuan BKKKS Provinsi Jawa Timur. 

d. Bidang 

Bidang pada BKKKS terdapat bebrapa bidang diantaranya bidang 

pengembangan kesejahteraan sosial yang bertugas untuk mengembangkan 

kesejahteraan sosial, bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang bertugas untuk 

melayani kesejahteraan sosial, bidang infokom dan advokasi bertugas untuk 

menginformasikan serta bertugas untuk mengkomunikasikan informasi yang di 

dapat,dan Bidang penggalangan pertisipasi dan jejaring sosial yang bertugas 

menggalang partisipasi sosial pada BKKKS provinsi Jawa Timur 

e. Pokja 

Pokja adalah Kelompok Kerja yang ada pada BKKKS Provinsi Jawa timur, 

dibagi dalam beberapa kelompok kerja diantaranya Pokja disabilitas yang 

bertugas untuk menangani masyarakat yang berkebutuhan khusus di Jawa 

Timur, Pokja Anak dan Remaja bertugas untuk menangani remaja dan anak di 

Jawa timur, Pokja Perempuan bertugas untuk menangani masalah perempuan 

yang ada pada Jawa Timur , Pokja Lansia bertugas untuk menangani masyarakat 

Lansia, Pokja Pemuda dan Tanggap Bencana bertugas untuk menangani 

kepemudaan dan bencana yang ada di Jawa Timur.
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