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ABSTRAK 

Aditya Wicaksono Akbar, Program Sarjana, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2016. Implementasi Kebijakan 

Pemerintah Kota Surabaya Dalam Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak 

Jalanan Pada UPTD Liponsos Keputih. Tim Pembimbing: Amin Heri Susanto, Lc., 

MA., Ph.D. dan Mohammad Fajar Shodiq Ramadlan, S.IP., M.IP 

 

Tujuan dari penelitian ini, menganalisis Implementasi Kebijkan pelayanan kesejahteraan sosial 

dari tingkat keberhasilan strategi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya 

berdasarkan pada peraturan walikota dan peraturan daerah kota Surabaya dalam penanganan 

gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Dinas Sosial dan UPTD Liponsos Keputih Kota 

Surabaya. Dalam penelitian ini, metode yang dipakai adalah dengan pendekatan kualitatif 

deskriptif, pada pengumpulan data: wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah snowball sedangkan tehnik analisis data yang 

digunakan adalah mengumpulkan data yang diperlukan, mereduksi data yang telah didapat, 

menyajikan data dengan bentuk uraian singkat, dan penarikan kesimpulan. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan-perkembangan teknologi, pemasalahan 

pertambahan penduduk/urbanisasi yang terus meningkat merupakan salah satu masalah sosial 

yang semakin serius bagi beberapa wilayah di Kota Surabaya. Dalam penanganan PMKS ini, 

diperoleh dari hasil pelaksanaan kebijakan yang berdasar pada Perwali nomor 22 tahun 2013 dan 

Perda nomor 2 tahun 2014 dengan informasi keterangan yang diperoleh secara langsung dari 

Dinas Sosial, UPTD Liponsos Keputih, PMKS juga beberapa informan lain. Sehingga fokus 

penelitian ini untuk mempelajari dan mengetahui permasalahan yang ada dalam pelaksanaan 

pelayanan kesejahteraan sosial, sehingga dapat dipakai sebagai bahan koreksi dan masukan dalam 

rangka peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Surabaya.  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah 

Kota Surabaya dengan mengacu pada tugas dan fungsinya tersebut, dapat dinyatakan kurang 

berhasil didalam pengimplementasian senyatanya di lapangan. Disamping itu peran Dinas sosial 

dan peran UPTD Liponsos Keputih selama ini belum dapat mengurangi jumlah gelandangan, 

pengemis dan anak jalanan. Dinas Sosial sangatlah perlu mengkaji ulang dan meninjau kembali 

peredaran gelandangan, pengemis dan anak jalanan serta mengevaluasi target pengurangan kasus 

PMKS di Surabaya. Untuk hal tersebut, diatas tingkat keseriusan dan ketegasan dari petugas 

Dinas Sosial Kota Surabaya sangat diperlukan untuk upaya penertiban serta penindakan tegas 

oleh pihak pemerintah Surabaya dengan tujuan untuk menekan jumlah PMKS di Kota Surabaya 

secara kondusif dan signifikan. 

 

Kata kunci: PMKS, Implementasi kebijakan, Kinerja, Pelayanan Kesejahteraan Sosial 
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ABSTRACT 

AdityaWicaksono Akbar, Graduate Program, Department of Political Science, 

Faculty of Social and Political Sciences, University of Brawijaya, 2016. 

Implementation of Government Policies The City Of Surabaya Against the Homeless, 

Beggars and street children in UPTD Liponsos Keputih. Team Supervisor: Amin 

Heri Susanto, Lc., MA., Ph.D. and Fajar Shodiq Mohammad Ramadan, S.IP., 

M.IP 

 

The purpose of this study, analyze the implementation of policies of social welfare 

services of the success rate policy strategies that do UPTD Liponsos Keputih based on 

rules and regulations mayor of Surabaya City area. In this study, researchers used a 

descriptive method with qualitative approach, with data collection techniques: 

interview, observation and documentation. The sampling technique used in this research 

is snowball, while data analysis techniques were used to collect the necessary data, 

reduce the data that has been obtained, presenting the data in the form of a brief 

description, and conclusion. 

This research background by the developments in technology, growth population 

problems or urbanization is one of the increasingly serious social problems for some 

areas in the city of Surabaya. In handling this PMKS, obtained from the implementation 

of policies based on Perwali number 22 in 2013and Perda number 2 in 2014 with the 

descriptive information obtained directly from the Department of Social Welfare, UPTD 

Liponsos Keputih, PMKS also several other informants. So the focus of this research to 

study and find out the existing problems in the implementation of social welfare 

services, so it can be used as a material correction and feedback in order to improve 

social welfare services in the city of Surabaya.  

Based on the results of the implementation of the policy conducted by the government 

of Surabaya city with reference to the duties and functions, can be expressed less 

successful in the actual implementation on the ground. Besides, the role of the 

Department of Social and Liponsos Keputih UPTD role has not been able to reduce the 

number of homeless people, beggars and street children. Social Office is need to review, 

revise and evaluate the circulation Homeless, Beggars and street children case reduction 

targets of PMKS in Surabaya. For that matter, above the level of seriousness and 

firmness of Surabaya City Social Service officers are indispensable for enforcement 

efforts as well as the harsh crackdown by the government of Surabaya with the aim to 

reduce the number of PMKS in Surabaya is conducive and significant. 

 

Keywords: PMKS, Policy Implementation, Performance, Social Welfare Service 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi di Kota Surabaya sangat berkembang pesat, hal ini berdampak 

pada pengaruh pemasalahan pertambahan penduduk atau arus urbanisasi yang terus 

meningkat. Persebaran penduduk yang tidak merata antara desa dan kota, menimbulkan 

permasalahan sosial yang cukup memprihatinkan. Dalam hal ini, salah satunya yang 

terkait mengenai permasalahan sosial semakin banyak dihadapi oleh masyarakat di 

berbagai wilayah kota besar di Indonesia khususnya kota Surabaya. Terjadinya 

perpindahan penduduk dari desa ke kota disebabkan oleh beberapa faktor dari 

perkembangan daerah dengan perkotaan, melalui sektor industri dan perdagangan, serta 

keinginan untuk memperoleh penghasilan yang tinggi merupakan faktor dari penyebab 

terjadinya urbanisasi.
1
 

Keadaan seperti ini banyak mendorong penduduk dari luar kota Surabaya untuk 

mencari keuntungan dengan maksud mengubah kehidupannya jadi lebih baik lagi. 

Banyak perusahaan di Kota Surabaya yang perlu memperhatikan lebih dari mulai 

keahlian atau keterampilan yang seseorang miliki untuk menjadikan karakter seseorang 

itu sendiri dan disamping itu juga, menambah tenaga kerja yang kurang produktif di 

Kota Surabaya. Jika permasalahan ini tidak ditanggapi dengan serius oleh pemerintah, 

maka akan terjadi suatu permasalahan yang kemungkinan besar bakal berpengaruh 

                                                           
1
 Diakses di m.kompasiana.com, tanggal 07 Agustus 2015, “urbanisasi permasalahan serius kota-kota 

besar di Indonesia”.  
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buruk kedepannya. Masalah tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan kota-kota 

besar yang memiliki profit tinggi dalam hal untuk mencari keberuntungan di kota. 

Selain itu juga pemerintah kota Surabaya tidak mengimbangi jumlah pertumbuhan 

penduduk dengan baik dan setidaknya membuka banyak lapangan pekerjaan yang 

memadai dan memberikan kesempatan kerja bagi mereka. 

Permasalahan sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

banyak menimbulkan beberapa kendala yang serius, bahkan mungkin bisa berdampak 

negatif bagi sebagian masyarakat umum kota Surabaya. Menurut keterangan dari Bapak 

Indra sebagai Kaseksi rehabilitasi anak dan tuna sosial: 

“Keberadaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di kota Surabaya 

saat ini semakin banyak dan sulit diatur, mereka dapat ditemui diberbagai 

pertigaan, perempatan, lampu merah dan tempat umum, bahkan di kawasan 

pemukiman, sebagian besar dari mereka menjadikan mengemis, mengamen 

dan meminta-minta sebagi profesi mas”.
2
 

Permasalahan sosial yang ada di Surabaya, sebagian kecil menyebabkan 

beberapa masyarakat lebih memilih untuk menjadi gelandangan, pengemis dan bahkan 

anak-anak juga rela menjadi anak jalanan, pengamen, jualan koran di perempatan jalan 

hanya untuk membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 

Pemerintah kota Surabaya seharusnya perlu memperhatikan lebih terhadap masyarakat 

yang memiliki permasalahan sosial yang kurang baik, dalam hal sudut pandang sosial, 

ekonomi maupun dari sudut pandang kesejahteraan sosialnya.  

Selama persoalan PMKS diatas, hal ini tentu sangat mengganggu pemandangan 

dan sebagian besar meresahkan masyarakat kota Surabaya. Maka dari itu, pemerintah 

                                                           
2
 Wawancara dengan Bapak Indra sebagai: Kaseksi rehabiltisasi anak dan tuna sosial Dinas Sosial Kota 

Surabaya, “tentang keberadaan PMKS”, pada tanggal 18 Maret 2016. 
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kota Surabaya memberikan suatu kebijakan dan mendirikan suatu lembaga atau instansi 

sosial yaitu Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih yang mampu mengatasi dan 

menampung gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Pemerintah juga membentuk 

suatu petugas keamanan untuk mengatasi masalah tersebut yang disebut Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP) buat merazia semua gelandangan, pengemis dan anak jalanan 

yang ada diseluruh sudut kota Surabaya. Keberadaan dari gelandangan, pengemis dan 

anak jalanan dirazia serta digiring dan ditampung dalam Liponsos Keputih Surabaya. 

Berikut ini adalah data jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang 

berada di Liponsos tahun 2015:
3
 

Tabel 1.1 

Jumlah PMKS Tahun 2014-2015 

Penderita Laki-laki Perempuan Jumlah 

Gepeng 110 55 165 

Lansia 30 15 45 

Anjal 80 60 140 

Psikotik 290 255 545 

WTS/waria – 30 30 

Jumlah   925 
Sumber data: diolah berdasarkan data wawancara dengan Ibu Erni Lutfiah 

Keterlibatan suatu instansi pemerintah di bidang sosial berperan dalam 

mendukung pemerintah kota Surabaya untuk mencapai keberhasilan mengenai 

penyelenggaraannya yang sangat ditentukan oleh pemahaman terhadap konsep Good 

Governance serta dari kinerja pegawai yang sangat terkait dengan birokrasi dan 

manajemen birokrasi pemerintah sendiri, sehingga mereka bisa berguna dan bermanfaat 

bagi pemerintah kota Surabaya untuk membantu dalam menata kota menuju suatu 

                                                           
3
 Wawancara dengan Ibu Erni Lutfiah sebagai: kepala UPTD Liponsos Keputih, “tentang jumlah PMKS 

di Liponsos Keputih Kota Surabaya”, pada tanggal 19 Maret 2016. 
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lingkungan yang bebas dari gelandangan, pengemis dan anak jalanan serta memberikan 

kesadaran bagi mereka pribadi.  

Maka dari itu untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik sesuai dengan 

prinsip dan kebijakannya, pemerintah kota Surabaya memiliki suatu kebijakan yang 

seharusnya dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang menjadi 

tanggungjawab pemerintah atas keputusan dari kebijakannya. Selain itu, pemerintah 

kota mengeluarkan kebijakan aturan perundang-undangan mengenai Standar Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial oleh Unit Pelayanan Terpadu Dinas (UPTD) Liponsos Keputih 

kota Surabaya. Pemerintah kota Surabaya mempunyai hubungan yang sangat penting 

sebagaimana memberikan kebijakan atas dasar Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya 

Nomor 22 Tahun 2013 tentang “Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kesejahteraan 

Sosial Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial Keputih Pada Dinas 

Sosial Kota Surabaya” tidak tinggal diam dalam merencanakan dan mengatasi 

permasalahan yang ada. 

Semakin berkembangnya kemajuan suatu daerah, banyak permasalahan yang 

seolah-olah menegaskan bahwa tidak adanya pola pemerintahan yang baik di negara ini 

khususnya Kota Surabaya. Di wilayah pemerintahan yang pada umumnya banyak 

masalah yang mendasar bagi bangsa ini dan akan terselesaikan bila birokrasi kebijakan 

pemerintahnya sudah terkoordinir baik sebagaimana konsep dari Good Governace. Bagi 

aparatur pemerintah, Good Governance adalah kewajiban yang harus diwujudkan dan 

dikendalikan dengan baik. 
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Penduduk yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, akan bekerja apa saja yang menurut mereka kerjakan itu baik 

buatnya asalkan bisa menghasilkan uang hanya demi menghidupi kehidupannya, 

termasuk dalam hal meminta-minta (mengemis) dan bahkan ada yang melakukan tindak 

kriminal. Demi untuk meminimalkan biaya pengeluaran mereka, para penyandang 

kesejahteraan sosial memanfaatkan fasilitas umum disetiap sudut kota Surabaya 

misalkan seperti kolong jembatan, stasiun kereta api, emperan toko, membangun 

pemukiman kumuh dan lain sebagainya untuk bertempat tinggal. Mereka bertempat 

tinggal tanpa mempedulikan norma sosial yang ada, bahkan bisa disebut sebagai 

sampah masyarakat yang merusak keindahan Kota Surabaya, sehingga bisa menjadi 

suatu masalah bagi tata letak kota dan buruk bagi masyarakat di sekitarnya. 

Berdasarkan data statistik pemerintahan Kota Surabaya Tahun 2013 

menunjukkan bahwa sekitar 2,4 juta KK penduduk Jawa Timur, hidup dibawah garis 

kemiskinan. Dengan demikian diperkirakan sekitar 12 juta orang atau 30% penduduk 

Jawa Timur, dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sementara ada sekitar 4355 

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Liponsos sendiri merupakan instansi 

pemerintah sebagaimana tempat penampungan bagi para PMKS yang terjaring oleh 

razia Satpol PP di seluruh kota Surabaya. Bangunan yang dulunya berdiri diatas lahan 

seluas 1,6 Ha dan sekarang pemerintah kota Surabaya melakukan penambahan 

bangunan yang saat ini tengah proses pembangunan di tempat penampungan tersebut. 

Saat ini jumlah PMKS yang tertampung di Liponsos sudah melebihi batas maksimal 

yaitu lebih dari 750 orang, padahal daya tampung Liponsos sendiri sekitar 650 orang. 
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Hal ini tentu sangat memprihatinkan sekali, mereka harus saling berdesak-desakan 

dalam ruangan yang sempit itu.
4
 

Dalam mengatasi permasalahan di Liponsos Keputih Surabaya yang kondisi saat 

ini overload, pemerintah berencana akan mendirikan Liponsos baru yang masih belum 

pasti dan masih perlu banyak pertimbangan dari gubernur jawa timur. Oleh sebab itu, 

banyak penghuni Liponsos yang rela bila dipulangkan kedaerah masing-masing oleh 

pemerintah, penghuni Liponsos sendiri banyak juga yang bukan dari wilayah kota 

Surabaya. Selain pemerintah kota, Instansi Dinas Sosial kota, DPRD kota surabaya, 

Pemerintah provinsi seharusnya ikut bertanggung jawab atas perannya sebagaimana 

banyak penghuni yang berasal dari luar Surabaya. 

Dengan keadaan yang seperti ini, pemerintah harus lebih efektif dalam 

merencanakan segala sesuatunya baik dari segi pemerintahan maupun instansi-instansi 

yang terkait untuk mewujudkan Good Governance yang menjadi pandangan 

kedepannya. Pemerintah kota Surabaya berupaya untuk mencegah peredaran 

gelandangan, pengemis maupun anak jalanan yang mengais rezeki di persimpangan 

jalan di Kota Surabaya. 

Satuan Polisi Pamong Praja maupun Dinas Sosial tak pernah lelah 

mensosialisasikan tentang Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan 

Ketertiban Umum. Pada Bab VIII Tertib Sosial di Pasal 35 yang disebutkan bahwa 

setiap orang dilarang beraktivitas sebagai pengamen, pedagang asongan dan atau 

pengelap mobil di jalanan, persimpangan jalan, jalan tol ataupun di kawasan tertentu. 

                                                           
4
 Wawancara dengan Ibu Erni Lutfiah sebagai: kepala UPTD Liponsos Keputih, “tentang kondisi 

lingkungan di Liponsos Keputih Kota Surabaya”, pada tanggal 18 Maret 2016. 
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Diatur pula setiap orang dilarang membeli dari pedagang asongan dan atau memberikan 

sejumlah uang atau barang kepada pengamen, pengemis dan pengelap mobil di jalanan.
5
 

Berdasarkan fenomena dan permasalahan diatas dalam pengimplementasian kebijakan 

Perwali yang mengatur tentang permasalahan kesejahteraan sosial, dengan kondisi saat 

ini mendorong penulis untuk melakukan kajian tentang pelayanan kesejahteraan sosial 

yang dilaksanakan di Kota Surabaya dengan judul: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PENANGANAN GELANDANGAN, 

PENGEMIS DAN ANAK JALANAN PADA UPTD LIPONSOS KEPUTIH 

Peneliti membuat judul tersebut dengan harapan dan tujuan bahwa hasil kajian 

dan saran-saran yang diberikan dalam hal pelayanan kesejahteraan sosial di UPTD 

Liponsos Keputih Kota Surabaya agar menjadi lebih baik dan sekaligus peningkatan 

dalam kinerja pemerintah Kota Surabaya yang bisa diperoleh secara optimal. Dalam hal 

ini juga memberikan suatu aspek yang baik bagi PMKS dan juga seluruh masyarakat 

Kota Surabaya agar tercipta suatu kesejahteraan sosial yang baik dan tidak ada lagi 

masalah sosial yang muncul. 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan dengan apa yang sudah dijelaskan mengenai penelitian tersebut dan apa 

yang terjadi di atas maka muncul suatu pemasalahan dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Apakah faktor pendukung dari kebijakan strategis Pemerintah Kota Surabaya 

didalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan? 

                                                           
5
 Diakses di m.beritajatim.com, tanggal 3 April 2014, “Daya Tampung Liponsos Keputih Overload”. 
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2. Apakah implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya terhadap peran dari 

Dinas Sosial dan UPTD Liponsos dalam memberikan suatu aspek pelayanan 

kesejahteraan sosial terdapat hambatan? 

1.3 Objektif  Penelitian 

Berkata dalam hal yang menjadikan suatu tujuan dari bagian penelitian yang sudah di 

teliti untuk memiliki maksud dan tujuan sendiri dalam sebuah penelitian yang 

berlangsung, sangat penting bagi setiap kegiatannya dan diharapkan memiliki suatu 

tolak ukur sendiri sebagaimana masalah yang peneliti maksud dari hasil analisis 

penelitian tersebut. Maka dari itu objek penelitian ini sendiri adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kondisi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sebagaimana 

banyaknya arus urbanisasi yang menyebabkan timbulnya masalah sosial yang ada di 

Kota Surabaya sehingga menyebabkan penampungan UPTD Liponsos Keputih 

Surabaya penuh.  

2. Menjelaskan suatu pemahaman mengenai kebijakan pemerintah terhadap proses 

penanganan pada gelandangan, pengemis dan anak jalanan di UPTD Liponsos 

Keputih Kota Surabaya sebagaimana perwujudan dari perspektif Good Governance. 

3. Menganalisis implementasi kebijakan pemerintah Kota Surabaya terhadap 

perwujudan dari perspektif Good Governance dalam kinerja pemerintah mengenai 

akuntabilitas pelayanan kesejahteraan sosial di UPTD Dinas Lingkungan Pondok 

Sosial Keputih Surabaya. 
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1.4 Batasan Penelitian 

Didalam pelaksanaan mengenai standar operasional prosedur pelayanan kesejahteraan 

sosial peneliti melakukan kegiatan penelitian yang berpedoman pada aturan-aturan yang 

tercantum dalam Peraturan-peraturan yang menjadi tugas dan kewenangan bagi Dinas 

Sosial Kota Surabaya yaitu: 

a. Perwali nomor 22 tahun 2013 tentang standar operasional prosedur pelayanan 

kesejahteraan sosial, Perda nomor 2 tahun 2014 tentang keamanan masyarakat dan 

ketertiban umum, Peraturan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi 

manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial. 

b. Penelitian terhadap standar operasional prosedur pelayanan kesejahteraan sosial yang 

dilakukan peneliti di Dinas Sosial dan UPTD Liponsos Keputih Surabaya. 

c. Melakukan perumusan kebijakan dan penyelenggarakan urusan pemerintah serta 

pelayanan umum, Dinas Sosial mempunyai tugas di dalam pelaksanaan pelayanan 

kesejahteraan sosial yaitu: melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan 

azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang didapat dari penulisan skripsi dalam hal ini yang dilakukan 

peneliti dapat dipilah menjadi 2 manfaat yaitu: 

1.5.1 Secara Teoritis 

1. Mengetahui implementasi kebijakan pemerintah tentang Standar Operasional 

Prosedur Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang ditujukan oleh Dinas Sosial dalam 



10 
 

kebijakannya terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan 

memberikan cara penanganan yang baik maupun dalam hal pelayanannya. 

2. Sebagai suatu pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa untuk 

melakukan penelitian secara baik, agar lebih mendalam lagi pencapaiannya terhadap 

implementasi kebijakan suatu pemerintah khususnya terhadap pelayanan 

kesejahteraan sosial. 

3. Sebagai tolak ukur pembelajaran mengenai cara pendekatan yang dilakukan selama 

dibangku perkuliahan dan menambah wawasan yang baik dalam hal sosial, politik 

dan juga memberikan motivasi untuk proses membangun suatu jati diri sebagaimana 

perwujudan dari tanggung jawab peneliti terhadap penelitiannya. 

1.5.2 Secara Praktis 

1. Memberikan suatu penjelasan yang lebih mendalam tentang Implementasi Kebijakan 

Pemerintah Kota Surabaya Dalam Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak 

Jalanan Pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial Keputih 

Surabaya dan memperdalam pengetahuan bagaimana wujud pengaplikasian suatu 

bentuk program yang sudah dikelola dengan membandingkan apa yang sudah 

didapat selama ini dibangku perkuliahan. 

2. Hasil dari ini semua diharapkan dapat memberikan analisis ilmiah mengenai apa 

yang menjadi tanggung jawab dari Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Lingkungan 

Pondok Sosial Keputih Surabaya terhadap khasus yang ada, sehingga mampu 

meningkatkan suatu kualitas akademis, pemerintah sendiri dan di kalangan 

masyarakat Surabaya. 
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3. Menjalin hubungan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan institusi sebagai 

suatu badan penelitian yang lebih efektif dalam kinerjanya dan sebagai satu syarat 

sebagaimana untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan program Sarjana 

Ilmu Politik di Universitas Brawijaya Malang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Teoritik 

Dalam hal untuk membantu kelancaran dalam pembahasan penelitian, terlebih dahulu 

peneliti menjelaskan tentang kebijakan. kebijakan dalam hal ini dapat merupakan 

pendefinisian mengenai kebijakan yang diperlukan peneliti untuk pembahasan tentang 

standar operasional prosedur pelayanan kesejahteraan sosial. Supaya dapat 

memperlancar kejelasan suatu pemikiran peneliti dalam pembahasan selanjutnya, 

diperlukan suatu implementasi kebijakan yang membantu menjelaskan isi dalam 

penelitian ini agar bisa disimpulkan menjadi susunan definisi kebijakan yang lebih jelas 

lagi. 

2.1.1 Kebijakan Publik 

Kebijakan publik adalah suatu keputusan politik yang melembaga dari pemerintahan 

(institutionalized political decision). Keputusan politik yang tidak pernah dilembagakan 

artinya menjadi milik lembaga dengan cara disahkan secara hukum terhadap keputusan 

seorang pemimpin otoritarian yang menganggap dirinya adalah Negara, Hukum atau 

Tuhan.
6
 Penggunaan istilah kebijakan yang paling sering di jumpai adalah konteks 

pernyataan-pernyataan umum mengenai kebijakan ekonomi (economic policy) 

pemerintah, kebijakan sosial (social policy) pemerintah atau kebijakan luar negeri 

                                                           
6
 Riant Nugroho (2012), Public Policy, Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm. 11. 
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(foreign policy) pemerintah.
7
 Banyak istilah kebijakan yang sudah tidak asing lagi 

didengar dikalangan pemerintahan dunia. 

“Implementation as "The carrying out of a basic policy decision, usually 

incorporated a in statute but which can also take the form of important 

executive orders or court decisions..." The starting point is the authoritative 

decision; as the name implies, centrally located actors are seen as most 

relevant to producing the desired effects”.
8
 

Dengan demikian kebijakan publik yang pada umumnya masih abstrak berupa 

pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran dan berbagai macam sarana 

diterjemahkan ke dalam program-program yang lebih operasional yang semuanya itu 

bertujuan mewujudkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran yang telah dinyatakan 

dalam kebijakan tersebut.
9
 Kebijakan publik dalam hal ini mengelola suatu sistem 

pemerintahannya agar terbentuk suatu pemerintahan yang baik seperti proses dalam 

pemilihan legislatif dan juga unsur-unsur kelompok yang berkepentingan di dalam 

sistem politik itu sendiri. 

Pada sampai saat ini kuatnya arus globalisasi dan banyak liberalisasi ekonomi 

yang melahirkan kesempatan dan pilihan yang baru dalam berbagai bidang 

pembangunan, banyak sekali kapitalisme yang sekaligus poros dari liberalisasi ekonomi 

sendiri untuk menciptakan suatu tantangan baru bagi pembangunan di Indonesia 

khususya Kota Surabaya. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil 

oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk 

                                                           
7
 Solichin Abdul Wahab (2011), Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Malang: UMM Press, hlm. 15. 

8
 Daniel Mazmanian and Paul A. Sabatier (1983). Implementation and Public Policy. Glenview, III: Scott, 

Foresman. p: 20. 
9
 Ibid., hlm. 159. 
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mencapai tujuan itu.
10

 Istilah kebijakan banyak yang mendefinisikan sebagaimana apa 

yang dimaksud dengan kebijakan (policy). 

Dalam beberapa definisi yang ada banyak penekanan berbeda-beda disetiap 

semua kebijakan yang memiliki latar belakang berbeda. Kebijakan sendiri banyak 

asumsi-asumsi mengenai apa yang bisa pemerintah lakukan dengan dampak akibat yang 

akan terjadi dari tindakan-tindakan tersebut. Pada umumnya suatu teori dengan model 

tertentu mengemukakan bahwa ada hubungan sebab-akibat di setiap definisinya.
11

 

Permasalahan kebijakan atau sering disebut sebagai implementation gap adalah suatu 

keadaan dalam proses kebijakan yang selalu bersifat terbuka. Jadi dalam hal ini sangat 

berpengaruh bagi pemerintah sendiri untuk melangkah lebih jauh dan memberikan 

perhatian yang sangat penting bagi mereka terhadap pembelajaran mengenai kebijakan 

publik. 

Kebijakan publik merupakan salah satu tahapan sebelum proses implementasi 

kebijakan publik berlangsung. Kebijakan adalah salah satu konsep dalam ilmu politik.
12

 

Implementasi kebijakan bersifat sangat penting dimana untuk suatu proses yang sudah 

dibentuk dan yang sudah direncanakan secara baik di dalam setiap implementasinya, 

maka tujuan dari kebijakan tersebut dalam sebuah implementasi kebijakannya pada 

prinsipnya adalah untuk memberikan sebuah kebijakan dalam mencapai tujuan tertentu. 

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi dari implementasi adalah untuk 

membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan publik 

                                                           
10

  Miriam Budiardjo (2009), Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 20. 
11

 Wahab, Op.Cit., hlm. 28. 
12

 Miriam Budiardjo (2009), Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 2. 
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diwujudkan sebagai outcome (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah.
13

 

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahapan dari proses kebijakan pubik. 

Implementasi kebijakan publik lebih bersifat sangat penting, karena suatu kebijakan bila 

salah satu tidak dipersiapkan, direncanakan dan diterapkan secara baik dalam penerapan 

implementasinya, maka kebijakan itu sendiri tidak bisa dikatakan sempurna. Kebijakan 

dalam hal ini mungkin sudah menjadi pokok bahasan yang sudah tidak asing lagi pada 

masa lampau hingga sekarang apalagi dikalangan para ilmuwan politik. Proses politik 

dimasa lampau mungkin lebih fokus ke proses Legislatif, pemilu dan unsur-unsur sistem 

politik seperti kelompok kepentingan atau pendapat umum agar memberikan perhatian 

mereka terhadap studi kebijakan publik. Hal tersebut menandakan bahwa istilah 

kebijakan itu sesunguhnya tidak cuma bersifat kontekstual, karena dari waktu ke waktu 

mengalami perubahan.
14

 

Menurut pendapat Mazmanian dan Sabatier implementasi kebijakan publik 

merupakan bukan hanya keterlibatan dari perilaku badan-badan administratif yang 

sepenuhnya bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan 

ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan kekuatan 

politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat 

mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan akhirnya berdampak pada 

                                                           
13

 Ibid., hlm 32. 
14

 Solichin Abdul Wahab (2011), Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Malang: UMM Press, hlm. 15. 
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yang diharapkan (intended) ataupun yang tidak diharapkan (unintended ) dari suatu 

program.
15

 

Maka dari itu perlunya kita memahami istilah kebijakan secara searah bagi 

banyak orang mengacu pada makna dari istilah kebijakan, padahal makna dari istilah 

tersebut bisa sangat berhubungan dengan salah satu unsur program dari keputusan 

kebijakan sendiri atau bisa berbeda-beda disetiap implementasinya. Dalam konteks 

suatu program kebijakan itu sendiri, biasanya mencakup serangkaian kegiatan yang 

menyangkut pengesahan, pengorganisasian dan pengerahan dari penyediaan sumber-

sumber daya yang diperlukan. Dalam hal ini pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi 

oleh isi atau konten, lingkungan atau konteks dalam membuat suatu kebijakan sesuai 

dengan apa yang sudah ditetapkan maka dari itu, dapat diketahui apakah para pelaksana 

kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sudah sesuai dengan implementasi 

kebijakannya. 

Kebijakan dapat diketahui pengaruhnya terhadap suatu lingkungan, sehingga 

tingkat perubahan yang diharapkan bisa terjadi. Kebijakan sangat berpengaruh didalam 

suatu ruang publik, dalam hal ini agar menciptakan suatu lingkungan yang baik dan 

tertata secara baik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang sedikitpun. Untuk 

mengimplementasikan kebijakan pubik, ada dua pilihan langkah yang ada yaitu: 

langsung mengimplementasikan dalam bentuk suatu program yang sesuai dengan apa 

                                                           
15

 Joko Widodo (2012), Analisis Proses Implementasi Kebijakan Publik, Malang: Bayu Media 

Publishing, hlm. 87. 
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yang ditentukan atau bisa melalui dari formulasi kebijakan derivate atau turunan dari 

kebijakan publik tersebut.
16

 

Alasan peneliti memakai model implementasi dari beberapa para ahli dalam 

penelitian ini, sangat memberikan penjelasan terperinci terhadap mengenai proses 

mengimplementasikan suatu kebijakan didalam suatu penelitian yang senyatanya di 

lapangan. Implementasi kebijakan model-model yang hanya terfokus pada faktor isi dari 

kebijakan itu saja, bukan hal yang tidak hanya terfokus dalam satu kebijakan yang ada, 

tetapi juga termasuk dalam konteks lingkungan. Kebijakan publik dalam bentuk 

undang-undang atau perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan 

publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan 

publik yang langsung operasional antara lain Keppres, Inpress, Kepmen, Keputusan 

Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas.
17

 

2.1.3 Implementasi Kebijakan Model Merille S Grindle 

Implementasi kebijakan dibahas dalam suatu teori model implementasi milik Grindle 

tersebut, karena menurut Grindle dalam sejarah perkembangan studi implementasi 

kebijakan, dijelaskan bahwa terdapat 2 pendekatan untuk memahami implementasi 

kebijakan yaitu: pendekatan top down dan pendekatan bottom up. Perkembangan top 

down dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi 

implementasi kebijakan, jauh sebelumnya pendekatan bottom up muncul dan 

                                                           
16

 Riant Nugroho (2012), Public Policy, Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm. 674. 
17 Ibid, hlm 675. 
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berkembang.
18

 Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan 

tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: 

1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan 

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan 

3. Derajat perubahan yang diinginkan 

4. Kedudukan pembuat kebijakan 

5. (Siapa) pelaksana program 

6. Sumberdaya yang dikerahkan 

Sementara itu, konteks implementasinya adalah: 

1. Kekuasaan, kepetingan dan strategi aktor yang terlibat 

2. Karakteristik lembaga dan penguasa 

3. Kepatuhan dan daya tanggap 

Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa implementasi model Grindle 

adalah pemahamannya yang komprehensif mengenai konteks kebijakan, khususnya 

yang menyangkut dengan implementator, penerima implementasi dan arena konflik 

yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi serta kondisi-kondisi 

sumberdaya implementasi yang diperlukan.
19

 Jadi inti pendekatan top down adalah 

sejauh mana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan 

prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat 

pusat. Salah satu tokoh yang menganut aliran top down ini adalah Merille S Grindle.  

                                                           
18

 Leo Agustino (2006), Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, hlm. 155. 
19

 Riant Nugroho (2012), Public Policy, Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm. 691. 
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Implementasi kebijakan model Grindle ditentukan oleh isi kebjakan dan konteks 

implementasinya. Dasar dari pemikirannya adalah bahwa setelah suatu kebijakan 

ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan yang hasilnya ditentukan oleh 

Implementability.
20

 Menurut Grindle keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat 

dari dua hal, yaitu:  

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan 

sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.  

2. Apakah tujuan dan manfaat kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat 

dua faktor, yaitu:  

a. Impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok. 

b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan 

perubahan yang terjadi. 

Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh tingkat 

implementabilitas kebijakan itu sendiri, yaitu yang terdiri dari Content of Policy dan 

Context of Policy.
21

 

1. Content of Policy Grindle adalah: 

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi. Berkaitan dengan berbagai 

kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini 

berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan 

                                                           
20

 Ibid., hlm. 690. 
21
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banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut 

membawa pengaruh terhadap implementasinya.  

b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh. Pada poin ini Content of Policy berupaya 

untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus 

terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang 

dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.  

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan mempunyai target yang 

hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah 

bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu 

implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.  

d. Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan 

mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada 

bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu 

kebijakan yang hendak diimplementasikan. 

e. Pelaksana program. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus 

didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kompatabel 

demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan 

baik pada bagian ini. 

f. Sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus 

didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya 

berjalan dengan baik. 
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2. Context of Policy menurut Grindle adalah:  

a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Dalam 

suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, 

kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna 

memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini 

tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak 

diimplementasikan akan tidak berjalan dengan lancar.  

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan di mana suatu 

kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada 

bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut 

mempengaruhi suatu kebijakan.  

c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal lain yang dirasa 

penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon 

dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh 

mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. 

Setelah pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan 

lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para 

pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang 

diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu 

lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.  

Alasan peneliti memakai model implementasi milik Grindle dalam penelitian ini 

karena model implementasi tersebut lebih terperinci dalam mengimplementasikan 
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kebijakan. Dalam suatu proses dari implementasi kebijakan model Merille S Grindle, 

peneliti menghubungkan suatu pendekatan perencanaan permasalahan yang ada sebagai 

pengambilan keputusan pada kebijakan pemerintah seperti dalam hal pendekatan top 

down dan pendekatan bottom up. 

Pada pendekatan top down merupakan suatu analisis peneliti mengenai suatu 

kebijakan pemerintahan Kota Surabaya berencana dalam proses berkelanjutan yang 

terdiri dari keputusan yang dilakukan dari kebijakan pemerintah yang ditujukan kepada 

suatu instansi pemerintahan, dimana suatu pemerintah membuat suatu kebijakan dan 

dimana instansi pemerintah, masyarakat sebagai pelaksananya. Maka dari itu kebijakan 

pemerintah mengenai Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Liponsos Keputih 

bisa dikatakan sudah berjalan dengan semestinya atau tidak dan masyarakat dalam hal 

ini ikut mendukung dengan adanya kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintah itu bisa 

berjalanan dengan baik. 

Tidak hanya terfokus pada faktor isi kebijakannya saja seperti model-model 

implementasi lainnya, tetapi juga konteks (lingkungan) implementasi kebijakan dibahas 

di dalam teori model implementasi milik Grindle tersebut. Selain itu, masih belum 

banyak penelitian terdahulu yang menggunakan model implementasi kebijakan model 

Grindle sehingga peneliti tertarik untuk menggunakan model implementasi kebijakan 

Grindle di dalam penelitian dan dalam hal mengenai kesejahteraan sosial yang ada 

dilingkungan sekitar Kota Surabaya. 

Dalam hal ini kesimpulan yang diambil pada tumpuan dari beberapa para ahli 

tersebut bahwa implementasi adalah suatu proses dimana suatu aktor, organisasi, serta 
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prosedur dan teknik yang dilakukan pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Pelaksana 

kebijakan adalah proses untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak 

kedalam realita nyata. Dalam hal tersebut bisa menghasilkan suatu hasil (outputs), 

dampak (outcome) dan manfaat (benefits) serta dampak (impacts) yang dapat dirasakan 

oleh kelompok sasaran. 

2.2 Kerangka Konseptual 

Dalam hal untuk membantu kelancaran dalam pembahasan penelitian, terlebih dahulu 

peneliti menjelaskan tentang kerangka konseptual mengenai Good Governance. Good 

Governance merupakan pendefinisian mengenai perwujudan dari pemerintahan yang 

baik, mulai dari kebijakan dan juga proses pengimplementasi kebijakan itu sendiri. 

Dalam hal ini yang diperlukan peneliti untuk pembahasan tentang standar operasional 

prosedur pelayanan kesejahteraan sosial, bagaimana pemerintahan yang baik dalam 

menyikapi kasus PMKS yang ada terhadap konsep sebagaimana definisi dari Good 

Governance itu sendiri dan supaya dapat memperlancar kejelasan suatu pemikiran 

peneliti dalam pembahasan selanjutnya. 

2.2.1 Good Governance 

Good Governance adalah perwujudan dari bentuk suatu pemerintahan yang dalam 

mengelola suatu sistem pemerintahan untuk menjadi baik lagi (good governance). 

Dengan demikian, pada dasarnya terdapat unsur-unsur kelembagaan dan aktor yang di 
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dalam pemerintahan tersebut terdapat (governance stakeholders) dapat dikelompokkan 

menjadi 3 kategori, yaitu:
 22

 

a. Negara atau Pemerintahan: Konsepsi Kepemerintahan (civil society), pada dasarnya 

adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sector swasta 

dan kelembagaan masyarakat madani. 

b. Sektor Swasta: Pelaku sektor swasta menacakup perusahaan swasta yang aktif dalam 

interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan 

dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal 

c. Masyarakat madani: Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya 

berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintahan dan perseorangan yang 

mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara 

sosial, politik dan ekonomi. 

  Dalam hal ini yang menjadi sasaran pokok dari sebuah pemerintahan yang baik 

adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang: professional, berkepastian 

hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN; peka dan 

tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat 

pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan integritas pengabdian dalam 

mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan 

bernegara.
23

 Dalam hal ini, Good Governance adalah sebagai konsep suatu tata cara 

pemerintahan yang baik di pemerintahan. Maka dari itu bentuk dari pemerintahan yang 
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 Sedarmayanti (2012), Good Governance”Kepemerintahan yang baik”, Bandung, Mandar Maju, hlm. 4. 
23

 Mustopadidjaja (2003), Manajemen Proses Kebijakan Publik, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 

hlm. 261. 
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baik adalah di mana suatu sistem pemerintahan dapat berjalan dengan semestinya dan 

bisa diterima terhadap publik.  

Sejalan dengan komitmen nasional untuk melakukan transformasi dan reformasi 

disegala bidang, dewasa ini di Indonesia dituntut untuk dapat membentuk kemitraan 

antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat madani secara nyata yang terlibat 

dalam berbagai upaya kolaborasi dalam segala bidang, antara lain dalam penyusunan 

peraturan perundang-undangan, pengendalian program pembangunan dan pelayanan 

publik, maupun dalam rangka pengelolaan bersama prasarana dan sarana pubik antara 

pemerintah, swasta dan masyarakat.
24

 Salah satu aktualisasi nilai dari prinsip-prinsip 

Good Governance adalah Transparansi. Aparatur dan sistem manajemen publik harus 

mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas. 

Bersikap terbuka dan bertanggungjawab merupakan suatu bentuk dari konsep 

Good Governance untuk mendorong para pimpinan dan seluruh sumberdaya manusia di 

dalamnya berperan dalam mengamalkan dan melembagakan kode etik tersebut, 

sehingga dapat menjadikan diri mereka sebagi panutan masyarakat dan bisa dilakukan 

sebagaimana bagian dari pelaksanaan tanggungjawab dan pertanggungjawaban kepada 

masyarakat dan negara. Upaya pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, peningkatan 

dan kemitraan. Selain memerlukan keterbukaan birokrasi pemerintah, juga memerlukan 

langkah-langkah yang tegas dalam mengurangi peraturan dan prosedur yang 

menghambat kreatifitas mereka. 
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Keseluruhan karakteristik atau prinsip Good Governance  tersebut adalah saling 

memperkuat dan saling terkait serta tidak berdiri sendiri.
25

 Dapat disimpulkan bahwa 

terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi 

publik yang berciri kepemerintahan yang baik yaitu: 

 Akuntabilitas: Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku 

penanggung jawab dan penanggung gugat atas segaa tindakan dan kebijakan yang 

ditetapkannya 

 Transparansi: Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap 

rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah. 

 Keterbukaan: menghendaki terbukannya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan 

tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan 

 Aturan hukum: Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan 

kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang 

ditempuh. 

2.2.2 Definisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau 

kelompok masyarakat yang memiliki permasalahan sosial berupa hambatan dan 

kesulitan dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Sehingga hal ini kebutuhan hidupnya 

baik jasmani, rohani, maupun secara sosial masih belum memadai dan masih kurang. 

Permasalahan sosial tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, 
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ketunaan sosial, keterbelakangan, bencana alam maupun yang memiliki penyakit 

khusus.
26

 Berikut PMKS yang berpenghuni di UPTD Liponsos Keputih Surabaya: 

1. Gelandangan 

Orang yang hidup dengan keadaan norma kehidupan sosial yang tidak selayaknya 

dalam bermasyarakat secara umum, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat 

tinggal yang tetap dan mereka selalu berpindah-pindah mengembara di tempat umum. 

2. Pengemis 

Orang-orang yang mencari suatu penghasilan dengan cara meminta-minta di tempat 

umum dengan berbagai macam alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain 

dan demi mencukupi kebutuhan hidupnya. 

3. Anak Jalanan 

Anak berusia 5-18 tahun yang hidup dimasyarakat umum dan menghabiskan sebagian 

besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat-tempat 

umum, kadang dianggap masyarakat sebagai penyebab suatu masalah di lingkungan 

sekitarnya. 

4. Orang Gila 

Orang yang memiliki gangguan jiwa secara psikis baik sejak dari kecil maupun sudah 

dewasa, di karenakan sebab atau akibat saraf otak yang terganggu sehingga 

menyebabkan orang tersebut tidak bisa terkontrol. 

                                                           
26

 Wawancara dengan Ibu Erni Lutfiah sebagai: kepala UPTD Liponsos Keputih, “tentang pengertian dan 

macam-macam PMKS di UPTD Liponsos Keputih Kota Surabaya”, pada tanggal 19 Maret 2016. 
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5. Pekerja Seks Komersial (PSK) 

Orang yang mencari suatu penghasilan dengan cara menjual diri di ruang lingkup 

lingkungan masyarakat maupun di tempat-tempat umum dengan alasan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya atau dengan alasan pribadi. 

6. Anak Nakal 

Anak yang berusia 5-18 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan 

yang berlaku di dalam masyarakat dan lingkungannya, sehingga merugikan dirinya 

sendiri, keluarga maupun orang lain, serta mengganggu ketertiban umum, akan tetapi 

karena usia yang belum dapat dituntut secara hukum, mereka lebih menggampangkan 

segala sesuatunya. 

7. Anak Telantar 

Anak berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat 

melakukan kewajibannya sebagaimana kewajiban orang tua kepada anaknya (karena 

beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari 

orangtuanya atau kedua-duanya sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, 

keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh/pengampu) sehingga tidak dapat terpenuhi 

kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial. 

8. Korban Tindak Kekerasan 

Seseorang yang mengalami perlakuan tindak kekerasan yang diperlakukan salah atau 

tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan terdekatnya dan terancam 

baik secara fisik maupun non fisik. 
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9. Penyandang Cacat 

Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau 

merupakan suatu hambatan bagi dirinya sendiri untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, 

rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang cacat fisik maupun 

mental. 

10. Korban Penyalahgunaan NAPZA 

Seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya 

termasuk minuman keras diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter 

yang berwenang dengan pemakaian secara berlebihan. 

11. Keluarga Fakir Miskin 

Seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata 

pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan yang lebih dalam memenuhi suatu 

kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian yang akan 

tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga selayaknya bagi urusan 

kemanusiaan. 

12. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni 

Keluarga yang kondisi rumah dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang 

layak untuk ditempati baik secara fisik, kesehatan maupun sosial. 

13. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 

Keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri kurang 

serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar. 
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14. Korban Bencana Alam 

Perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, 

mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana alam yang 

menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas 

kehidupannya. Termasuk dalam korban bencana alam missal, korban bencana gempa 

bumi tektonik, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, gelombang pasang atau 

tsunami, angin kencang, kekeringan, dan kebakaran hutan atau lahan, kebakaran 

pemukiman, kecelakaan pesawat terbang, kereta api, perahu dan musibah industri 

(kecelakaan kerja). 

15. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 

Seseorang yang dengan rekomendasi profesional (dokter) atau petugas laboratorium 

terbukti tertular virus HIV sehingga mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh 

(AIDS) dan hidup telantar. 

 

 

 

 

 

 



31 
 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.3 

Perbandingan Penelitian 

No Nama Tahun Judul Fokus 

1. Dewi Rulyani 

Isfihana 

2010 Penanganan Gelandangan 

dan Pengemis (GEPENG) 

di Liponsos Keputih Oleh 

Dinas Sosial Kota 

Surabaya 

Mengetahui proses 

penanganan gelandangan 

dan pengemis (GEPENG) 

oleh Dinas Sosial Keputih 

Surabaya dalam segi dari 

faktor pendukung dan 

penghambat, serta 

mengetahui relevansi dari 

perspektif islam dalam hal 

dakwah pengembangan 

masyarakat islam. 

2. Riza Azwari 2008 Pemberdayaan Anak 

Jalanan di Lembaga 

Sosial Hafara Yogyakarta 

Mengetahui bagaimana 

pemberdayaan anak jalanan 

dan program apa saja yang 

dilakukan oleh Lembaga 

Sosial Hafara. 

3. Mokhamad 

Afifudin 

2008 Pembinaan Anak Jalanan 

Di Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD) Kampung 

Anak Negeri Kota 

Surabaya 

Mendeskripsikan, 

menganalisis dan 

menginterpretasikan tentang 

Pembinaan anak jalanan di 

Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) Kampung Anak 

Negeri Kota Surabaya. 

Dari penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan penelitian yang di lakukan 

oleh peneliti saat ini antara lain: Penelitian pertama sangat membedakan dengan apa 

yang saat ini sedang di teliti sekarang. Pada penelitian pertama tujuan dalam 

penelitiannya adalah untuk mengetahui proses penanganan gelandangan dan pengemis 

(GEPENG) oleh Dinas Sosial Keputih Surabaya dalam segi dari faktor pendukung dan 

penghambat, serta mengetahui relevansi dari perspektif islam dalam hal dakwah 
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pengembangan masyarakat islam, sedangkan dalam penelitian yang berlangsung saat ini 

fokus penelitian adalah mengetahui kota Surabaya mengenai kasus yang terjadi, 

implementasi kebijakan pemerintah kota Surabaya pada perwali nomor 22 tahun 2013 

tentang pelayanan kesejahteraan sosial dan perda nomor 2 tahun 2014 tentang 

ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial maupun UPTD 

Liponsos Keputih mengenai gelandangan, pengemis dan anak jalanan serta pandangan 

pemerintah kota Surabaya dalam perspektif Good Governance. 

Penelitian kedua tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana 

pemberdayaan anak jalanan dan program apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Sosial 

Hafara, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini pada UPTD Liponsos 

Keputih Surabaya terdapat banyak permasalahan yang ada dengan program dari 

pemerintah kota Surabaya untuk mencapai hasil yang maksimal yang berlangsung saat 

ini fokus penelitian adalah mengetahui implementasi kebijakan pemerintah kota 

Surabaya pada perwali nomor 22 tahun 2013 tentang pelayanan kesejahteraan sosial dan 

perda nomor 2 tahun 2014 tentang ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan 

oleh Dinas Sosial maupun UPTD Liponsos Keputih mengenai penanggulangan dan 

hambatan dari penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan. 

Penelitian ketiga, tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan, 

menganalisis dan menginterpretasikan tentang Pembinaan anak jalanan di Unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. sedangkan dalam penelitian 

yang berlangsung saat ini fokus penelitian adalah mengetahui mengetahui kota 

Surabaya mengenai kasus yang terjadi, implementasi kebijakan pemerintah kota 
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Surabaya pada perwali nomor 22 tahun 2013 tentang pelayanan kesejahteraan sosial dan 

perda nomor 2 tahun 2014 tentang ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan 

oleh Dinas Sosial maupun UPTD Liponsos Keputih. 

2.4 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran di dalam sebuah penelitian ini, untuk 

mengembangkan bagaimana suatu alur berpikir yang dilakukan peneliti mengenai 

banyak penjelasan tentang permasalahan penelitian yang dihadapi. Dalam penelitian ini 

yang menjadi fokus penelitian adalah “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota 

Surabaya Dalam Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak jalanan Pada UPTD 

Liponsos Keputih Kota Surabaya. Sehingga peneliti mendeskripsikan tentang 

bagaimana implementasi peraturan walikota kota Surabaya No 22 Tahun 2013 tentang 

“Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Unit Pelaksanaan 

Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial Keputih dan Perda No 2 Tahun 2014 tentang 

“Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat” pada Dinas Sosial 

Kota Surabaya tersebut dengan apa yang senyatanya terjadi dengan pelayanan 

dilapangan dan peneliti memberikan gambaran kondisi yang sebenarnya dilapangan 

dengan konsep dari rancangan pemerintah sehingga data yang didapat dan informasi 

mengenai apa yang terjadi sebenarnya bisa memperoleh hasil yang baik dalam 

perspektif Good Governance dan dalam pelaksanaan program tersebut berjalan 

semestinya.  
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Gambar 2.4 

Kerangka Pemikiran 
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2. Jenis manfaat yang akan 

dihasilkan 

3. Derajat perubahan yang 

di inginkan 

4. Kedudukan pembuat 

kebijakan 

5. (Siapa) pelaksana 

program 

6. Sumberdaya yang 

dikerahkan 

 

Context of Policy Grindle: 

1. Kekuasaan, kepetingan 

dan strategi aktor yang 

terlibat 

2. Karakteristik lembaga dan 

penguasa 

3. Kepatuhan dan daya 

tanggap 

Dinas Sosial 

Masalah: 

1. Gelandangan 

2. Pengemis 

3. Anak jalanan 

UPTD Liponsos Keputih 
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Dalam hal ini, masih banyak kendala atau hambatan yang bermunculan dan 

bertambah lagi dalam permasalahan sosial dalam hal gelandangan, pengemis dan anak 

jalanan di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya bertindak tegas mengenai apa 

yang menjadikan gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang awal mulanya sudah 

hampir bersih dari ruang lingkup Kota Surabaya dan masih saja terdapat dibeberapa titik 

kehadiran mereka. Bahkan pemerintah akan berencana menindak tegas memidanakan 

bagi mereka yang berani mempekerjakan mereka sebagaimana yang telah di rencanakan 

atau sebagai kepentingan pribadi. 

Kerangka berfikir penelitian ini seperti apa yang terungkap dalam implementasi 

kebijakan berdasarkan teori model Grindle sebagaimana dijelaskan bahwa terdapat 2 

pendekatan untuk memahami implementasi kebijakan yaitu: pendekatan top down dan 

pendekatan bottom up. Perkembangan top down dapat disebut sebagai pendekatan yang 

mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, jauh sebelumnya 

pendekatan bottom up muncul dan berkembang. Sehingga peneliti mendeskripsikan 

tentang bagaimana implementasi peraturan walikota kota Surabaya No 22 Tahun 2013 

tentang “Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Unit 

Pelaksanaan Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial Keputih dan Perda No 2 Tahun 

2014 tentang “Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat” pada 

Dinas Sosial Kota Surabaya dalam mengatasi permasalahan yang ada. Dalam hal ini, 

peneliti mengambil teori Implementasi Kebijakan dari Grindle untuk memberikan 

kejelasan dalam penelitian yang dilakukan peneliti ketika menganalisis suatu 

implementasi kebijakan terhadap permasalahan yang ada. Teori implementasi kebijakan 
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model Grindle terbagi dua antara Content of Policy dan Context of Policy, dalam sebuah 

konten terdapat beberapa faktor yang mungkin dalam isi konten tersebut lebih di 

posisikan ke Dinas Sosial Kota Surabaya. Sedangkan dalam konteks implementasinya 

adalah kekuasaan kepentingan-kepentingan dan strategi para aktor yang terlibat, 

karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, kepatuhan dan adanya respon dari 

pelaksana lebih di posisikan ke UPTD Liponsos Keputih Surabaya. Disposition 

berkenaan dengan kesediaan dari implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut 

kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan 

kebijakan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang 

menjadi penyelenggara dari implementasi kebijakan publik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Metode adalah cara evaluasi, analisis, dan seleksi berbagai alternatif cara atau teknik, 

metode digunakan untuk melakukan penelitian ilmiah.
27

 Metode penelitian adalah 

sebuah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan cara evaluasi, analisis dan 

seleksi dari pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan tertentu dalam menyusun 

suatu laporan.  Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam suatu fenomena 

yang terjadi secara lebih sistematis dengan memberikan hasil penelitian yang optimal 

sehingga dapat dijadikan sebuah karya tulisan yang mempunyai nilai ilmiah. Maka dari 

itu dalam suatu penelitian perlu metode atau jenis penelitian yang disesuaikan dengan 

pokok permasalahan yang akan diteliti guna mendapatkan data dan informasi yang 

mendukung proses penulisan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
28

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif 

sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada 

kondisi secara nyata/alamiah (natural setting).
29

 Dalam penelitian ini ada penentuan 

                                                           
27

  Suharto Ignatius, dkk (2004), Perekayasaan Metodologi Penelitian, Yogyakarta: ANDI., hlm. 98. 
28 Sugiyono (2001), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : ALFABETA cv., hlm. 

2. 
29

 Ibid., hlm 18. 
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dimana penentuan metode digunakan sebagaimana suatu penelitian menjadi tolak ukur 

dan menghasilkan suatu penelitian yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan. 

Peneliti disini mengambil penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang 

sekiranya dapat digambarkan melalui sudut pandang deskriptif kualitatif dengan tujuan 

pemecahan masalah yang sudah ada saat ini. Sehingga pada waktu peneliti memulai 

penelitiannya tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan klasifikasi data saja, 

tetapi juga menganalisis dan mengimplementasikan dengan maksud dari data tersebut 

yang ada. Hal ini melatarbelakangi sebagaimana metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif bisa untuk menganalisis tentang implementasi kebijakan Perda dan 

Perwali sebagai dasar dari penanggulangan gelandangan, pengemis dan anak jalanan. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian 

sesuai dengan kondisi subjek yang sebenarnya atau sesuai kenyataan, dimaksudkan 

untuk memperoleh data dan informan yang bisa menunjang terselesainya penelitian ini. 

Pada lokasi peneltian ini harus disesuaikan dengan pembahasan dan persoalan yang 

akan diteliti sehingga hasil yang akan diperoleh dapat tercapai secara maksimal. Peneliti 

menetapkan lokasi penelitian di Kota Surabaya. 

Dalam hal ini secara keseluruhan lokasi yang sengaja dipilih peneliti karena 

selain keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki, peneliti ingin mengkaji secara 

mendalam permasalahan tentang pelayanan kesejahteraan sosial di tempat tersebut. 

Kota Surabaya dipilih sebagai lokasi penelitian dengan petimbangan yaitu merupakan 

salah satu pusat kota yang memiliki banyak kendala mulai dalam hal perekonomian, 
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sosial, budaya, politik, kesenjangan sosial termasuk PMKS yang menarik untuk diteliti 

serta untuk mendapatkan suatu pemecaha masalah dan jalan keluar dari permasalahan 

mengenai gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang masih marak, sehingga 

lingkunag sekitar bisa berpengaruh dengan adanya PMKS dan jika dilihat bisa menjadi 

wabah buat yang lainnya. Berharap dalam hal pelayanannya bisa mudah diterima dan 

dalam pengimplikasikannya berjalan secara baik. 

3.3 Fokus Penelitian  

Fokus penelitian merupakan sebuah pedoman atau acuan untuk melakukan sebuah 

penelitian, agar penelitian yang sedang dilakukan tidak melebar pada fokus yang telah 

ditentukan sebelumnya sehingga hasil yang didapatkan tepat sesuai dengan masalah 

yang sedang diteliti. Moleong mengemukakan bahwa ada dua tujuan tertentu yang ingin 

dicapai dalam merumuskan sebuah masalah dalam penelitian dengan memanfaatkan 

fokus, diantaranya yaitu: Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi yang 

nantinya dapat bermanfaat bagi jalannya penelitian. Kedua, penetapan fokus berfungsi 

untuk memenuhi kriteria masuk-keluar (inclusion-exclusion criteria) sebuah informasi 

baru yang didapatkan di lapangan sehingga dapat memudahkan dalam pengambilan data 

serta untuk pengolahan data hingga menjadi kesimpulan.
30

  

Dalam penelitian, fokus penelitian itu sendiri merupakan lingkup permulaan 

yang dijadikan sebagai batasan pelaksanaan penelitian sehingga dalam penelitian yang 

akan dijalankan, peneliti dapat memperoleh sebuah gambaran yang jelas dan 

menyeluruh tentang situasi yang sedang diteliti. Penelitian ini dengan judul: 

                                                           
30

 Lexy J. Moleong, Op.Cit., hlm. 5. 
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“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM 

PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN PADA 

UPTD LIPONSOS KEPUTIH”. Sehingga agar nantinya mendapatkan hasil yang 

maksimal, maka fokus pada penelitian ini adalah lebih pada melihat apa Implementasi 

dari kebijakan pemerintah Kota Surabaya dalam Menangani Gelandangan, Pengemis 

dan Anak Jalanan yang menjadi permasalahan di Kota Surabaya. 

3.4 Pemilihan Informan 

Pemilihan informan dari peneliti memilih informan yang berkompeten di bidang yang 

sesuai dengan apa yang diteliti mulai dari bidang dinas sosial sebagaimana tempat yang 

menjadi penampungan PMKS dan informan yang paham tentang isi dari peraturan 

walikota Surabaya tentang standart pelayanan masalah kesejahteraan sosial dan juga 

mungkin ada LSM juga yang menjadi informan lainnya. Peneliti membagi 2 jenis 

informan dalam penelitian ini, yaitu informan utama dan informan pendukung yaitu: 

 Adapun informan utama dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

1. Satu orang dari Dinas Sosial Kota Surabaya, informan yang bertanggung jawab 

sebagai pelaksana teknis atas pelayanan pmks, penampungan pmks,dll 

2. Satu orang dari UPTD Liponsos Keputih, informan yang bertanggung jawab 

sebagaimana lembaga rehabilitasi yang berdiri atas naungan Dinsos 

 Untuk informan pendukung peneliti mungkin memilih informan sebagaimana berikut 

ini: 

1. Masyarakat 
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2. Anak jalanan, gelandangan pengemis selaku aktor yang mempengeruhi 

permasalahan pmks 

3. LSM yang mendukung 

3.5 Jenis Sumber Data 

Sumber data dalam hal ini adalah merupakan salah satu faktor yang menunjang 

terselesainya penelitian ini. Menurut Moleong sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain.
31

 Sedangkan menurut Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data 

dalam penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh:
32

 Data yang diperoleh 

dapat membrikan dukungan atas analisis yang dilakukan terhadap objek atau sasaran 

penelitian.. adapun sumber data tersebut beberapapa informasi dan didukung dengan 

dokumen yang berupa data tertulis. Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam 

peneltian ini adalah: 

1. Data primer 

Data primer, yaitu sejumlah data atau keterangan yang secara langsung diperoleh 

melalui penelitian di lapangan, meliputi keterangan dari orang-orang yang diteliti yang 

berhubungan dengan obyek penelitian. Data primer berupa data kualitatif dan 

kuantitatif. Adapun informan dalam penelitian ini ditentukan dengan Snowball. 

Snowball merupakan teknik penentuan  sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, 

kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel begitu 

                                                           
31

 Moleong, Op.Cit., hlm. 157. 
32

 Arikunto, Op.Cit., hlm. 114. 
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dan seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang 

menggelinding semakin lama semakin besar.
33

 Data Primer tersebut Meliputi: 

a. Dinas Sosial Kota Surabaya yaitu Bapak Indra pada bagian Kaseksi rehabilitasi anak 

dan tuna sosial 

b. Liponsos Keputih Surabaya selaku instansi dari Dinas Sosial Pemerintah Kota yang 

bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam menangani PMKS di Kota 

Surabaya 

c. Wawancara dengan beberapa PMKS 

d. Wawancara dengan Narasumber dari organisasi 

2. Data sekunder 

Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, laporan, arsip, 

petunjuk teknis yang dapat dijadikan pendukung sumber-sumber data primer. Dalam 

penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mencari tahu tentang kebijakan yang mengatur 

tentang standar operasional prosedur kesejahteraan sosial di UPTD Liponsos Keputih 

Kota Surabaya, kemudian mencari tahu terkait dengan operasional yang ada, kehidupan 

pmks, kesejahteraan pmks, dan ruanglingkup dinas sosial. Selain itu, untuk menggali 

informasi lebih dalam, peneliti juga mencari tambahan data melalui media (media 

massa, media cetak, dan media elektronik) yang ada di Kota Surabaya. 

 

                                                           
33
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian teknik pengumpulan data merupakan satu hal yang tidak bisa 

ditinggal di dalam penelitian yang akan diteliti teknik pengumpulan data berguna/faktor 

penting guna terselesainya suatu penelitian yang akan diteliti. Hal ini akan 

mempermudah peneliti dalam memperoleh data. Data-data yang diperoleh nantinya 

akan digunakan untuk menganalisis suatu permasalaha yang diteliti. Maka adapun 

beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang didapat adalah: 

1. Observasi (pengamatan) 

Dalam observasi jenis ini peneliti menyatakan keterusterangannya kepada narasumber 

bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga harus 

juga tidak berterus terang atau tersamar kepada narasumber untuk memperoleh data 

yang sifatnya rahasia. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti 

tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.
34

 Observasi ini digunakan untuk 

menunjang data primer yang menyangkut dengan Implementasi dari kebijakan 

pemerintah kota Surabaya. 

  Dalam melakukan observasi, peneliti mengamati pelaksanaan yang diberikan 

dinas sosial kepada UPTD yang bersangkutan mengenai PMKS yang ada. Selain itu 

peneliti juga mengamati sejauh mana tingkat keberhasilan dari implementasi Perwali 

tentang kesejahteraan PMKS di Kota Surabaya dan Perda tentang ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat yaitu dengan mengamati penerapan strategi kebijakan PMKS 

Kota Surabaya. 

                                                           
34
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2. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung 

oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden dan jawaban-jawaban dari 

responden dicatat atau direkam dengan alat perekam dan jawaban-jawaban responden 

dicatat dalam buku catatan peneliti atau juga dalam bentuk kuesioner. Dalam penelitian 

ini digunakan pendekatan sebagai petunjuk awal untuk wawancara. Jenis wawancara ini 

mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang 

akan ditanyakan dalam proses wawancara.
35

 

Pada poin ini dijelaskan bahwa pada saat melakukan wawancara, dibutuhkan 

komunikasi dan cara interaksi yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber atau 

responden dengan mempersiapkan kerangka materi terlebih dahulu sebelum melakukan 

wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan teknik wawancara 

secara terstruktur untuk memudahkan mendapatkan data secara maksimal, namun 

peneliti juga mencoba untuk lebih fleksibel bila arah wawancara mulai berubah dengan 

melakukan wawancara secara spontan dan mengalir. Untuk mendapatkan data yang 

diinginkan, peneliti melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan 

yaitu: 

a. Wawancara dengan Kaseksi rehabilitasi anak dan tuna sosial Dinas Sosial Kota 

Surabaya. Didalam wawancara ini peneliti bertemu dengan bapak Indra selaku 

Kaseksi Rehabilitasi anak dan tuna sosial Kota Surabaya yang menangani bidang 

rehabilitaasi anak dan tuna sosial, wawancara peneliti berkaitan dengan Perwali yang 
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mengatur tentang standart operasional prosedur kesejahteraan sosial, di Kota 

Surabaya 

b. Wawancara dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Didalam wawancara 

ini peneliti bertemu dengan ibu Sri, saudara ipung selaku gelandangan, pengemis dan 

anak jalanan yang terjaring di uptd liponsos keputih, wawancara peneliti berkaitan 

dengan pelaksanaan penyelenggaraan perwali tersebut dengan target perolehan SOP 

yang berlaku. 

c. Wawancara dengan masyarakat Kota Surabaya. Untuk melengkapi data, peneliti juga 

mencari responden dari masyarakat bersangkutan sebanyak 3 responden yaitu: 

1. Bapak Reza (Karyawan) 

2. Saudari Dwi Ayu Pratiwi (Mahasiswa) 

3. Bapak Dimas (Karyawan) 

d. Wawancara dengan gelandangan, pengemis dan anak jalanan sebagai pokok 

permasalahan yang terlibat: 

1. Bapak Sutikno (Pengemis) 

2. Saudara Ipung (Anak Jalanan) 

3. Ibu Sri (Gelandangan) 

e. Wawancara dengan LSM yang bergerak dalam bidang sosial untuk Anak Jalanan 

1. Rifki (Pengurus LSM) 

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka peneliti mengolah data dari 

masyarakat. Peneliti mewawancarai masyarakat/lsm tersebut untuk mengetahui sejauh 
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mana pendapat masyarakat tentang keberadaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan 

yang ada di Kota Surabaya. 

3. Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yag tidak langsung ditujukan 

kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, 

notulen rapat, catatan kasus (case records) dalam pekerjaan sosial, dan dokumentasi 

lainnya. Dokumentasi berguna sebagai bukti untuk suatu penelitian. Dokumentasi ini 

dilakukan dengan cara mendapatkan data atau dokumen yang mendukung penelitian. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknis analisis data yang dilakukan yaitu pada saat pengumpulan 

data berlangsung. Teknis analisis data yang dipergunakan dimaksudkan untuk 

menjawab tujuan penelitian yaitu dengan metode interaktif. Peneliti melakukan data 

melalui tiga teknik yaitu: Observation (pengamatan), Interview (wawancara) dan 

Dokumentasi. Tiga teknik digunakan menyesuaikan dengan data yang diperoleh karena 

data yang ada dilapangan tidak selalu berbentuk dokumen akan tetapi bisa berbentuk 

pernyataan maupun gambar. Peneliti melakukan pengumpulan data yang 

berhububungan dengan judul penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai 

berikut: 
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Gambar 3.7 

Teknik Analisis Data 

 

Sumber: Miles. Matthew B, Dan A. Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif.  

Jakarta: UI Press. Hlm. 15 

Pada saat pengumpulan data, peneliti akan melakukan Analisis data kualitatif 

model interaktif yang digunakan peneliti merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan 

terus menerus. Terkait dengan masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai analisis yang 

saling menyusul dan merupakan bagian dari penelitian lapangan.
36

 Adapun penjelasan 

lebih rinci adalah sebagai berikut:
37

 

1. Pengumpulan Data 

Peneliti melakukan data melalui tiga teknik yaitu: Observation (pengamatan), Interview 

(wawancara) dan Dokumentasi. Tiga teknik digunakan menyesuaikan dengan data yang 

diperoleh karena data yang ada dilapangan tidak selalu berbentuk dokumen akan tetapi 
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bisa berbentuk pernyataan maupun gambar. Peneliti melakukan pengumpulan data yang 

berhububungan dengan judul penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber. 

Pada saat pengumpulan data, Penelitian atau pengamatan secara langsung 

dengan melihat kondisi Kota Surabaya, kemudian melakukan wawancara dengan 

narasumber dalam penelitian seperti dengan Dinas Sosial, UPTD Liponsos Keputih, 

PMKS, Masyarakat/LSM yang berkaitan. Selain melakukan wawancara, peneliti juga 

akan melakukan dokumentasi terkait dengan arsip yang berkaitan dengan fokus 

penelitian dan foto kondisi lingkungan sekitar Kota Surabaya. 

2. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilh hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-

hal yang penting saja. Sebagaimana diartikan bahwa mereduksi adalah sebagai proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, sedangkan untuk data yang tidak 

perlu dihilangkan agar memberikan kemudahan dalam penulisan. Dengan demikian data 

yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan 

peniliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Hal ini bertujuan untuk 

memilah-milah data yang berhubungan dengan penelitian. 

Pemilahan data ini didasarkan pada fokus penelitian dalam skripsi sehingga 

data-data yang tersaji adalah data yang memang berhubungan dengan judul penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, 

terlebih dahulu akan dilakukan penggabungan data yang telah terkumpul Di Dinas 

sosial Kota Surabaya. Data tersebut berasal dari hasil dokumen yang telah diperoleh 
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peneliti, hasil pengamatan peneliti secara langsung pada saat di lokasi penelitian, dan 

data dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti melalui beberapa sumber. 

3. Penyajian Data 

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah menyajikan data yang dapat 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan yang sering digunakan dalam penelitian 

kualitatif yaitu berupa tes yang bersifat naratif. Dalam tahap penyajian data 

dimaksudkan untuk memudahkan dalam memahami sesuatu yang terjadi, selain itu 

rencana kerja selanjutya dapat tersistematis dengan baik. Penyajian data ini juga diikuti 

oleh analisis data yakni data yang telah direduksi terkait dengan penyelenggaraan 

pelayanan kesejahteraan sosial yang diintrepestasikan oleh peneliti dan juga 

dihubungkan dengan fokus penelitian sehingga tersaji laporan yang memiliki kekayaan 

informasi dan pengetahuan. 

Dalam penyajian data ini, akan diperoleh jawaban dari pertanyaan yang ada 

dipenelitian ini. Setelah memperoleh data yang dibutuhkan dan mengolah data dalam 

penelitian tersebut, peneliti melakukan pengamatan penelitian dengan menguji sesuai 

atau tidaknya teori dalam penelitian untuk memperoleh jawaban mengenai peran dari 

Dinas sosial dan UPTD Liponsos Keputih Kota Surabaya dalam pengelolaan 

penyelenggaraan Kesejahteraan sosial di Kota Surabaya. 

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verifications) 

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan yang dimana suatu proses dilakukan 

dengan menyimpulkan dan mengkategorikan kategori data yang direduksi dan disajikan 

untuk menuju pada kesimpuan akhir sebagai jawaban dari fokus permasalahan yang 
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diteliti. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti akan membahas secara garis besar 

kondisi lingkungan dan kondisi gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota 

Surabaya, data apa saja yang telah diperoleh peneliti, kemudian memberikan garis besar 

dari analisis yang telah digunakan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan 

dari Merille S Grindle dan menarik kesimpulan atas pemerintah kota Surabaya dalam 

pengimplementasikan suatu kebijakan terhadap peran Dinas Sosial dan UPTD Liponsos 

Keputih dalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan sebagaimana 

pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Surabaya. 

 

  



51 
 

BAB IV 

GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN 

DI KOTA SURABAYA 

4.1 Gambaran Umum Kota Surabaya 

Posisi geografi sebagai permukiman pantai menjadikan Surabaya berpotensi sebagai 

tempat persinggahan dan permukiman bagi kaum pendatang (imigran). Proses imigrasi 

inilah yang menjadikan Kota Surabaya sebagai kota multi etnis yang kaya akan budaya.  

Beragam migrasi, tidak saja dari berbagai suku bangsa di Nusantara, seperti, Madura, 

Sunda, Batak, Borneo, Bali, Sulawesi dan Papua, tetapi juga dari etnis-etnis di luar 

Indonesia, seperti etnis Melayu, China, Arab, India, dan Eropa, datang, singgah dan 

menetap, hidup bersama serta membaur dengan penduduk asli, membentuk pluralisme 

budaya yang kemudian menjadi ciri khas Kota Surabaya. 

Daerah pemukiman padat, tanah-tanah dibutuhkan untuk perumahan, kebutuhan 

komersil dan untuk komersil dan untuk rekreasi, sehingga tidak ada lagi daerah yang 

kosong yang dapat digunakan untuk Sanitary Landfill. Kota Surabaya dengan jumlah 

penduduk hampir 3 juta jiwa, merupakan kota terbesar kedua Indonesia dan sangat 

besar peranannya dalam menerima dan mendistribusikan barang-barang industri, 

peralatan teknik, hasil-hasil pertanian, hasil hutan, sembako, dan sebagainya, terutama 

bagi wilayah Indonesia Timur. Mengingat peranan Surabaya yang sedemikian penting, 

gangguan genangan banjir yang melanda Surabaya pada setiap musim hujan sangatlah 

berdampak luas terhadap kelancaran roda perekonomian, kesehatan dan kenyamanan 

hidup masyarakat Kota Surabaya dan sekitarnya. Sebagai kota perdagangan, Surabaya 
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tidak hanya menjadi pusat perdagangan bagi hinterlandnya yang ada di Jawa Timur, 

namun juga memfasilitasi wilayah-wilayah di Jawa Tengah, Kalimantan, dan kawasan 

Indonesia Timur. 

4.2. Gambaran Umum Dinas Sosial 

Dinas Sosial Kota Surabaya merupakan instasi pemerintahan yang diperlukan untuk 

menjalankan tugas-tugas pemerintahan dalam melaksanakan urusan pemerintah 

berdasarkan azaz otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Dinas Sosial Kota 

Surabaya terletak di JL. Kedungsari 18 Surabaya, Jawa Timur. 

4.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial 

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan azaz 

otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, dalam penyelenggarakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 225, Dinas Sosial mempunyai fungsi, yaitu: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial 

b. Penyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum 

c. Pembinaan dan pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 225 

d. Pengelolaan ketatausahaan dinas 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah kota sesuai dengan tugas dan 

fungsinya 

Dalam hal ini salah satu wakil dari sub bagian rehabilitasi anak dan tunas sosial 

Dinas Sosial Kota Surabaya bapak Aziz menyatakan bahwa:  
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“Gelandangan dan pengemis (gepeng) dapat tumbuh subur, dengan 

pertumbuhan dan perkembangan kota Surabaya yang terus meningkat. 

Fenomena sosial yang nyata dan merupakan salah satu permasalahan yang 

paling kompleks di Kota Surabaya. Hal ini disebabkan karena arus 

urbanisasi yang sangat deras. Masyarakat desa berbondong-bondong 

datang ke kota dengan tujuan untuk memperoleh pekerjaan dan 

memperbaiki nasibnya, mereka tidak pernah menyadari tanpa dibekali skill 

dan keterampilan mereka tidak akan bisa bertahan sedangkan untuk 

menyambung hidup, mereka terpaksa hidup bergelandang dan 

mengemis”.
38

 

Dinas Sosial Kota Surabaya memang sangat bersihkeras dalam menanggapi 

masalah yang khususnya mengenai gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota 

Surabaya. Dalam hal ini, dinas sosial mendirikan 5 panti rehabilitasi sosial yang diberi 

nama Unit Pelayanan Terpadu Dinas (UPTD). UPTD yang di dirikan oleh Dinas Sosial 

meliputi sebagai berikut: 

1. UPTD Babat Jerawat (Penampungan Khusus Penyakit Kusta) 

2. UPTD Kampung Anak Negeri (Penampungan Anak yang Putus Sekolah) 

3. UPTD Diawerna (Penampungan Lansia) 

4. UPTD Liponsos Keputih (Penampungan Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, dll) 

5. UPTD Kalijudan (Penampungan buat anak berkebutuhan khusus) 

Tetapi dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus membahas masalah penanganan 

yang ada di UPTD Liponsos Keputih. Karena dalam hal ini peneliti ingin membahas 

lebih dalam mengenai proses penanganan mulai dari dirahazianya, kesejahteraannya dan 

sampai proses pemulangan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Surabaya. 

                                                           
38

 Wawancara dengan Bapak Aziz sebagai: sekretariat Dinas Sosial Kota Surabaya, “tentang kondisi 

gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Surabaya”, pada tanggal 18 Maret 2016. 
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4.3 Gambaran Umum UPTD Liponsos Keputih 

UPTD Liponsos Keputih berdiri sudah hampir 19 tahun dari sejak tahun 1997 oleh 

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial menurut bapak indra selaku Kaseksi 

Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial di Dinas Sosial Kota Surabaya.
39

 Dengan 

membangun Panti Rehabilitasi Sosial di Keputih guna menampung para PMKS 

(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) seperti gelandangan, pengemis, anak 

jalanan, lansia terlantar serta gelandangan psykotik yang berkeliaran di sudut-sudut 

kota, dalam upaya didirikannya UPTD Liponsos Keputih tersebut, Pemerintah Kota 

Surabaya menciptakan ketentraman, ketertiban dan keindahan di Sudut kota Surabaya. 

Adapun untuk mendapatkan kelengkapan data-data peneliti didalam 

pelaksanaannya peneliti mengambil satu lokasi penelitian yang mempunyai kriteria 

permasalahan yaitu: UPTD Liponsos Keputih. Dalam hal ini, penyelenggaraan prosedur 

pelayanan kesejahteraan sosial data-data diperoleh dari wawancara di Dinas Sosial dan 

UPTD Liponsos Keputih Kota Surabaya. Keadaaan PMKS di Kota Surabaya sebelum 

diberlakukan Perda nomer 2 tahun 2014 pasal 34 dan 35 tentang ketentraman dan 

ketertiban umum.  

Pada saat ini dikarenakan jumlah penduduk kota Surabaya yang terus meningkat 

dan banyak penduduk yang berurbanisasi dari desa ke kota untuk memperbaiki nasib 

dengan mencari pekerjaan di Kota Surabaya, mungkin itu salah satu faktor yang 

berpotensi sebagaimana PMKS yang semakin bertambah. Sehingga PMKS pada saat itu 
                                                           
39

 Wawancara dengan Bapak Indra sebagai: Kaseksi rehabiltisasi anak dan tuna sosial Dinas Sosial Kota 

Surabaya, “tentang Berdirinya UPTD Liponsos Keputih Surabaya”, pada tanggal 18 Maret 2016. 
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merupakan suatu permasalahan yang menjadi penting bagi pemerintahan Kota 

Surabaya. Panti Rehabilitasi Sosial yang terletak di Jl. Keputih Tegal, Kel. Keputih. 

Kec. Sukolilo, berdiri diatas lahan seluas 1,6 Ha, daya tampung Liponsos adalah 400 

orang, yang meliputi: psykotik, gelandangan dan pengemis (gepeng), anak jalanan, 

WTS, waria, dan Lansia terlantar. Tapi saat ini jumlah mereka sudah melebihi kapasitas 

Liponsos yaitu sekitar 1050 orang. Kondisi tersebut membuat UPTD Liponsos Keputih 

kesulitan mengatur tempat tidur untuk para anjal dan gepeng. Akibatnya, banyak yang 

terpaksa tidur di tikar dan lantai, karena jumlah kasur yang tersedia terbatas. 

Kondisi yang memprihatinkan tersebut ditambah lagi dengan keadaan 

lingkungan liponsos yang sangat kumuh dan tidak layak huni, khususnya pada 

bangunan untuk psykotik laki-laki dan perempuan. Bayangkan saja, mereka hidup dan 

beraktifitas dalam ruangan kumuh, berdesak-desakan dan bercampur baur dengan 

kotoran mereka sendiri, sungguh pemandangan yang sangat memprihatinkan. 

4.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Liponsos Keputih 

UPTD Liponsos Keputih mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di 

bidang sosial khususnya rehabilitasi sosial HIV Aids, Traficking, WTS, gelandangan, 

pengemis dan gelandangan penderita psykotik terlantar. Sebagaimna fungsi pokok dari 

UPTD Liponsos Keputih sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program. 

2. Pelaksanaan registrasi, akomodasi dan identifikasi pelayanan. 

3. Pelaksanaan penentuan diagnosa kecacatan mental dan sosial, serta perawatan 

kesehatan. 
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4. Pelaksanaan pengembangan kecerdasan mental dan sosial. 

5. Pelaksanaan latihan keterampilan kerja, dasar kejuruan dan bina usaha. 

6. Pelaksanaan usaha-usaha penyalura dan penempatan kembali ke keluarga. 

7. Pelaksanaan pembinaan lanjutan dan perlindungan sosial. 

8. Pelaksanaan tata usaha UPTD. 

9. Pelaksanaan evaluasi dan pelayanan pelaksanaan tugas. 

4.3.2 Tujuan dan Sasaran  

Tujuan dan sasaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tergambar pada 

penjelasan dibawah ini: 

Tujuan 

1. Terwujudnya peningkatan taraf kesejahteraan sosial PMKS (Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial) 

2. Tercapainya tingkat kesejahteraan sosial para PMKS 

3. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup PMKS 

4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan kepada masyarakat, khususnya PMKS 

5. Terpeliharanya nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan. 

Sasaran 

Dalam rangka tercapainya tujuan yang ditetapkan, maka sasarannya adalah sebagai 

berikut : 

1. Meningkatnya kualitas kehidupan anak dari golongan ekonomi lemah. 

2. Meningkatnya kemampuan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhannya secara 

mandiri. 
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3. Meningkatnya kualitas kehidupan Lansia miskin. 

4. Terlaksananya bakat dan minat generasi muda kedalam hal-hal positif. 

5. Meningkatnya pemahaman dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan usaha-

usaha kesejahteraan sosial secara swdaya dan terorganisasi. 

6. Terlestarikan, tertanam dan teramalkan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, 

kejuangan dan kesetiakawanan sosial. 

4.4 Keadaan PMKS di Kota Surabaya 

Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau 

kelompok masyarakat yang memiliki permasalahan sosial berupa hambatan dan 

kesulitan dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Sehingga hal ini kebutuhan hidupnya 

baik jasmani, rohani, maupun secara sosial masih belum memadai dan masih kurang. 

Permasalahan sosial tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, 

ketunaan sosial, keterbelakangan, bencana alam maupun yang memiliki penyakit 

khusus. 

Tabel 4.4 

Data Gepeng, Lansia dan Anak Jalanan pada UPTD Liponsos Keputih 

Penderita Laki-laki Perempuan Jumlah 

Gepeng 110 55 165 

Lansia 30 15 45 

Anak Jalanan 80 60 140 
Sumber data: diolah berdasarkan data wawancara dengan Ibu Erni dari kantor UPTD Liponsos 

Menurut Ibu Erni Lutfiah berdasarkan keterangan dari Wali Kota Surabaya Tri 

Rismaharini mengatakan: 

“Bisa jadi para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) ini 

dibuang oleh pemerintah daerah asalnya atau bahkan sengaja ditaruh di 

Surabaya. “Sebetulnya kan kita sudah overload. Tapi masak saya tega 
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membiarkan mereka ada di jalanan dan makan dari sampah-sampah. 

Makanya itu kita rawat. Kalau belum sembuh saya kan ndak boleh memaksa 

mereka pulang, kan ndak benar itu. Jadi yang dipulangkan ya yang sembuh 

saja”.
40

 

Hal ini mengidentifikasikan bahwa UPTD Liponsos Keputih Surabaya tidak 

layak huni, dikarenakan banyak PMKS yang terbengkalai. Di samping itu juga banyak 

jumlah PMKS yang bertambah, apalagi pada waktu bulan suci ramadhan tingkat 

keberadaan PMKS semakin pesat. 

4.5 Standar Operasional Prosedur Pelayanan 

Tabel 4.5 

Standar Operasional Prosedur Pelayanan 

No Fasilitas Mendukung Kurang 

Mendukung 

Tidak 

Mendukung 

Keterangan 

1. Makanan dan 

Minuman 

V    

2. Obat-obatan V    

3. Pakaian  V   

4. Kebersihan V    

5. Kendaraan 

Umum 

 V   

6. Tempat 

Tinggal 

 V   

7. Anggaran  V   

8. Kepegawaian  V   

9. Keamanan V    

10. Kesehatan V    
Sumber data: diolah berdasarkan data wawancara dengan Ibu Erni dari kantor UPTD Liponsos 

                                                           
40

 Wawancara dengan Ibu Erni Lutfiah sebagai: kepala UPTD Liponsos Keputih, “tentang kondisi 

lingkungan di Liponsos Keputih Kota Surabaya”, pada tanggal 19 Maret 2016. 
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Berdasarkan wawancara dengan Bapak Indra menyatakan bahwa untuk 

mencapai tujuan dan sasaran kebijakan teknis yang diambil adalah sebagai berikut:
41

 

 Meningkatkan dan memantapkan peranan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan sosial dengan melibatkan semua unsur dan komponen masyarakat yang 

didasari oleh nilai-nilai keswadayaan, gotong royong, kesetiakawanan sosial, 

sehingga merupakan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang melembaga dan 

berkesinambungan. 

 Meningkatkan jangkauan pelayanan sosial yang lebih adil dan merata bagi 

penyandang masalah kesejahteraan sosial, agar memperoleh pelayanan sosial yang 

sebaik-baiknya untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. 

 Meningkatkan mutu pelayanan sosial professional baik yang diselenggarakan 

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha bagi penyandang masalah sosial, 

masyarakat kurang beruntung maupun yang terpuruk akibat krisis dan bencana alam. 

Prosedur pelayanan yang baik saat berinteraksi dengan penyandang masalah 

kesejahteraan sosial menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2013 

tentang “Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial Keputih Pada Dinas Sosial Kota 

Surabaya dari hal cara mendidik maupun proses awal sampai akhir para penghuni di 

instansi tersebut telah sesuai. 

                                                           
41

  Wawancara dengan Bapak Indra sebagai: Kaseksi Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial, “tentang teknis    

kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasarann dalam menangani PMKS”, pada tanggal 18 Maret 

2016. 
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Jumlah keseluruhan staff serta pegawai di Dinas Sosial Keputih Surabaya adalah 

61 orang. Yang terdiri dari Pegawai kantor 8 orang, dengan komposisi 5 pegawai negeri 

dan 3 honorer. Serta 53 pegawai lapangan, dengan komposisi: petugas administrasi 8 

orang, petugas perawatan non medis 13 orang, juru masak 4 orang, dan petugas 

keamanan 18 orang.
42

 

Akan tetapi, dengan jumlah staff dan pegawai tersebut Dinas Sosial tidak 

mempunyai Struktur Organisasi yang jelas. Hal ini sangat disayangkan, mengingat 

struktur organisasi dalam sebuah departemen atau organisasi keberadaannya sangat 

penting sekali demi kelancaran aktifitasnya. Menurut pernyataan Sugianto salah satu 

staff di Dinas Sosial tersebut: 

“tidak adanya struktur organisasi dikarenakan jumlah pegawai negeri yang 

ada di Dinas Sosial Keputih ini terbatas. Sehingga tidak ada pembagian 

kerja didalamnya, seluruh pegawai melakukan tugas secara bersama-sama, 

saling tolong-menolong satu sama lain”. 
43

 

Mereka sudah mengajukan kepada pemerintah untuk menempatkan lebih banyak 

pegawai negeri di dinas sosial ini, agar mereka tidak kewalahan mengatasi para 

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertampung. Tetapi sampai saat 

ini, permohonan itu belum terealisasikan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas 

Sosial dalam menangani PMKS di Liponsos adalah dengan mengadakan razia, 

penampungan sementara, dan bimbingan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Indra 

menyatakan bahwa: 

                                                           
42

 Wawancara dengan Ibu Erni Lutfiah sebagai: kepala UPTD Liponsos Keputih, “tentang kondisi 

lingkungan di Liponsos Keputih Kota Surabaya”, pada tanggal 19 Maret 2016. 
43

 Wawancara dengan Sugianto sebagai: salah satu staff Dinas Sosial, “tentang struktur organisasi 

Liponsos Keputih Kota Surabaya”, pada tanggal 19 Maret 2016. 
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“prosedur pelayanan yang baik saat berinteraksi dengan penyandang 

masalah kesejahteraan sosial yang pertama adalah mengadaakaan razia 

merupakan proses penangkapan para gelandangan dan pengemis serta 

para PMKS lainnya”.
44

 

Razia ini dilakukan oleh pihak dinas sosial yang bekerja sama dengan satpol PP. 

Operasi penangkapan ini dilakukan setiap hari dengan sasaran razia keseluruh jalanan 

kota Surabaya. Razia yang dilakukan oleh para polisi yang bekerja sama dengan Satpol 

PP tersebut seringkali mengalami kesulitan, mulai dari pengejaran hingga 

pemberontakan yang dilakukan oleh para PMKS yang rata-rata sudah seringkali keluar-

masuk Liponsos. Namun, meskipun demikian penangkapan tetap berjalan lancar dan 

mereka banyak yang tertangkap. 

Langkah setelah razia adalah para PMKS diletakkan di penampungan Liponsos. 

Dalam penampungan ini mereka diidentifikasi sesuai dengan tempat asal dan usia 

produktif. Untuk gelandangan dan pengemis (gepeng) yang mempunyai keluarga, 

mereka akan dikembalikan dengan catatan dari pihak keluarga datang menjemput di 

Liponsos  membawa persyaratan KTP dan KK. Bagi gepeng yang berasal dari luarkota, 

mereka dikembalikan kekota asal mereka masing-masing. Sedangkan bagi gepeng yang 

sudah tidak mempunyai keluarga atau tidak ada pihak keluarga yang menjemput, 

mereka tetap tinggal di tempat penampungan Liponsos Keputih ini sampai ajal 

menjemputnya. 

Selama PMKS berada di penampungan, menurut Bapak Azis Muslim, diadakan 

usaha rehabilitatif yaitu:  

                                                           
44

 Wawancara dengan Ibu Erni Lutfiah sebagai: kepala UPTD Liponsos Keputih, “tentang prosedur 

proses pelayanan di Liponsos Keputih Kota Surabaya”, pada tanggal 19 Maret 2016. 
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“Dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis dilaksanakan dalam 

suatu panti sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan yang 

berlaku. Tujuannya adalah memberikan perawatan kepada sasaran 

pelayanan agar mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sehari-hari, 

memberikan pelayanan-pelayanan untuk menyembuhkan gangguan-

gangguan yang dialami oleh sasaran, memberikan pengetahuan dan 

keterampilan kerja serta membentuk sikap-sikap yang diperlukan guna 

penyesuaian sosial sasaran, dan menyalurkan sasaran kedalam masyarakat 

sehingga mampu berkedudukan dan berperanan secara wajar dan layak 

menjadi warga masyarakat”.
45

 

PMKS yang telah diseleksi dalam panti observasi yang sesuai dengan klasifikasi 

kondisi dan permasalahannnya serta sesuai dengan jenis peranan panti yaitu dengan 

usaha tindak lanjut yng meliputi: usaha tindak lanjut (pengembangan), peningkatan 

kesadaran berswadaya, pemeliharaan pemantapan dan peningkatan kemampuan sosial 

ekonomi, dan penumbuhan kesadaran hidup bermasyarakat. 

4.6 Landasan Hukum 

1. Peraturan Walikota Surabaya nomor 22 tahun 2013 tentang Standar Operasional 

Prosedur Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Lingkungan Pondok Sosial Keputih Pada Dinas Sosial Kota Surabaya 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan 

Sosial 

                                                           
45

 Wawancara dengan Bapak Aziz Muslim sebagai: salah satu staff Dinas Sosial, “tentang 

penanggulangan dan tujuan dalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan”, pada 

tanggal 7 April 2016. 
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5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial Keputih pada Dinas Sosial Kota 
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BAB V 

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP PELAYANAN  

DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 

5.1 Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Gelandangan, 

Pengemis dan Anak Jalanan Di Kota Surabaya 

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya terhadap gelandangan, pengemis 

dan anak jalanan di Kota Surabaya, di dalam suatu pemerintahan kota sangat 

berpengaruh keberadaannya. Suatu kebijakan dalam suatu ruang publik atau masyarakat 

sangat berperan terdapat indikator yang memiliki suatu kewajiban bahwa dalam 

pelaksanaan suatu kebijakan melibatkan banyak kepentingan-kepentingan yang 

mempengaruhi kebijakan tersebut dan bagaimana kepentingan-kepentingan tersebut 

mempengaruhi dari proses implementasi kebijakan itu sendiri. Setiap perumusan 

kebijakan pasti terdapat kepentingan-kepentingan yang memiliki kepentingan sendiri di 

dalamnya, tidak hanya kepentingan dari pemerintah saja, melainkan kepentingan 

bersama. 

Premis awal kita adalah bahwa pemerintahan dimanapun juga dapat 

mengendalikan atau memanajemeni melalui kebijakan publik yang dikembangkannya. 

Ketika pemerintah menetapkan suatu demokratisasi sebagai kebijakan publik, maka 

seluruh kehidupan bersama bisa berubah. Kehidupan secara simultan menjadi bagian 

dari ekstrapolasi dari kebijakan itu sendiri.
46

 Dalam perumusan suatu permasalahan dari 

sebuah kebijakan dan pengimplementasian suatu kebijakan, hendaknya juga 
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mengutamakan kepentingan-kepentingan masyarakat. Sejalan dengan komitmen 

nasional untuk melakukan transformasi dan reformasi disegala bidang, di Indonesia 

dituntut untuk dapat membentuk kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan 

masyarakat madani secara nyata yang terlibat dalam berbagai upaya kolaborasi dalam 

segala bidang, antara lain dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, 

pengendalian program pembangunan dan pelayanan publik, maupun dalam rangka 

pengelolaan bersama prasarana dan sarana pubik antara pemerintah, swasta dan 

masyarakat.
47

 

Pengimplementasian dari suatu pelayanan kesejahteraan sosial yang berdasarkan 

menurut teori Merrille S Grindle harus diprediksi dan diperhitungkan dengan baik mulai 

dari situasi dan kondisi, kepentingan-kepentingan serta kekuatan atau kemampuan dari 

pelaksana-pelaksana kebijakan yang berpengaruh dalam pelayanan, penanganan serta 

rehabilitasi oleh pihak UPTD Liponsos Keputih Surabaya, apabila kebijakan yang telah 

dibuat tidak didukung dengan konsistensi yang tinggi dalam penerapannya maka akan 

berdampak pada terhambatnya proses pelayanan kesejahteraan itu sendiri. Pada poin ini 

dapat dijelaskan bahwa didalam pelayanan kesejahteraan sosial pada UPTD Liponsos 

Keputih di Kota Surabaya harus memperhatikan kepentingan-kepentingan yang 

berpengaruh terhadap keberadaan PMKS, berkaitan dengan kepentingan bersama untuk 

mempengaruhi dan mengendalikan suatu implementasi kebijakan secara baik. Dalam 

hal ini, UPTD Liponsos Keputih dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak 

kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh 
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terhadap implementasinya sendiri. karena seperti yang mejadi pengamatan peneliti dan 

sesuai kenyataan yang dapat dilihat bersama bahwa selama ini tidak nampak terlihat 

tindakan-tindakan dari Dinsos Kota Surabaya dalam melakukan kegiatan sidak 

semacam mengidentifikasi para PMKS yang sedang beroperasi di jalanan, adakah 

aktifitas yang dilakukan PMKS tersebut ada yang mengkoordinir mereka. Pengamatan 

peneliti tersebut di atas diperkuat dengan keterangan Bapak Indra sebagai Kaseksi 

Rehabilitasi anak dan tuna sosial: 

“Padahal sudah diterangkan dalam Perda tentang ketentraman dan 

ketertiban umum pasal 36 juga ditegaskan setiap orang dilarang menjadi 

pengemis, mengkoordinir untuk menjadi pengemis, mengeksploitasi anak 

atau bayi untuk menjadi pengemis serta memberikan sejumlah uang dan 

barang kepada pengemis. Jadi semua ada aturannya, kami himbau 

terhadap warga juga turut menaati perda tersebut”.
 48

 

Hal ini dimaksudkan dalam perumusan maupun pengimplementasian suatu 

kebijakan tidak hanya memberikan manfaat kepada pemerintah saja, tapi juga 

memberikan manfaat dan timbal balik yang positif bagi masyarakat kedepannya. 

Pemerintah Kota Surabaya merumusakan dan mengimplementasikan Perwali dalam 

undang-undang yang dibuat mengenai kebijakan atas dasar Peraturan Walikota 

Surabaya Nomor 22 Tahun 2013 tentang “Standar Operasional Prosedur Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial 

Keputih Pada Dinas Sosial Kota Surabaya”. 

Pada Liponsos Keputih Surabaya ini memliki kepentingan untuk pengendalian 

pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan yang baik bagi gelandangan, pengemis dan 
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anak jalanan di Surabaya untuk dalam hal proses dimana suatu jaringan razia yang 

dilakukan oleh Satpol PP sampai proses pendataan hingga di dalam liponsos mengenai 

kesejahteraan penghuninya sampai tahap akhir pemulangan. Upaya pemberdayaan dan 

pelayanan masyarakat, peningkatan dan kemitraan. Selain memerlukan keterbukaan 

birokrasi pemerintah, juga memerlukan langkah-langkah yang tegas dalam mengurangi 

peraturan dan prosedur yang menghambat kreativitas mereka. 

5.1.1 Fungsi Penyelenggaraan Sosial 

Keberhasilan penanganan persoalan PMKS pada dasarnya bukan hanya menjadi 

tanggung pemerintah Kota saja, tetapi juga menjadi tanggungjawab seluruh komponen 

dalam masyarakat(stakeholder) yang keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat. Di Surabaya sendiri, 

saat ini sekurang-kurangnya memiliki empat potensi dan kondisi dinamis yang 

fungsional dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial, 

yaitu: pekerja sosial masyarakat, organisasi sosial, Karang Taruna, dan wanita 

pemimpin kegiatan sosial. 

Ada sebagian pandangan memang berasumsi bahwa yang namanya persoalan 

PMKS akan dapat selesai dengan sendirinya tatkala masyarakat makin sejahtera dan 

diberi keleluasaaan untuk mengatur dirinya sendiri. Tetapi, agar program pembangunan 

kesejahteraan sosial dapat memberikan hasil yang lebih cepat dan tepat sasaran, maka 

selain menaruh harapan pada peran aktif berbagai lembaga dan potensi swakarsa 

masyarakat, yang tak kalah penting adalah kemampuan dari leading sector di masing-

masing dinas dan instansi terkait untuk melakukan langkah-langkah koordinasi, 
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bersikap proaktif, dan melakukan revitalisasi terhadap berbagai program pembangunan 

kesejahteraan sosial yang selama ini sudah tidak lagi kontekstual dan sesuai dengan 

perubahan yang terjadi di masyarakat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di UPTD 

Liponsos Keputih dilakukan secara terpadu dari fungsi-fungsi yang bersifat: 

1. Preventif  

Pengendalian sosial berdasarkan sifat, merupakan suatu pengendalian sosial yang 

dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi atau merupakan suatu usaha 

yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini bapak Indra selaku 

Kaseksi bagian rehabilitasi anak dan tuna sosial berbicara: 

“Di dalam UPTD Liponsos Keputih maupun Dinas Sosial dalam melakukan 

tindakan preventif yaitu seluruh masyarakat atau seseorang diarahkan, 

diingatkan dan di beri sosialisasi tentang bagaimana jika melihat atau 

menemukan seseorang gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang 

berada di sekitar segera melapor kepada ketua RT/RW dan juga langsung 

lapor kepada dinas sosial”.
49

 

Sedangkan untuk para PMKS sendiri lebih ditegaskan lagi kalau apa yang 

mereka lakukan sebenarnya itu tindakan yang kurang baik, sehingga pihak uptd liponsos 

keputih memberikan arahan yang lebih positif dengan memberikan pembelajaran 

seperti, menjahit, memberikan arahan yang sesuai dengan bidang mereka supaya para 

pmks lebih dipandang positif dan kedepannya menjadi lebih baik lagi. 

2. Rehabilitatif 

Pengendalian sosial yang berupaya dalam pemulihan pada keadaan sebelumnya misal, 

rehabilitiatif merupakan wadah atau tempat bagian dari pengendalian sosial yang 
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diberian oleh uptd liponsos keputih bagi pmks yang baru terjaring razia oleh satuan 

polisi paomong praja. Ditegaskan oleh Bapak Indra bahwa: 

“Pada saat itu juga pmks yang terjading razia oleh satpol pp pertama di 

data, di tanya asal mereka darimana, KTP dan keluarga mereka, setelah itu 

mereka di rehab bagi yang masih belum tau identitasnya dan diberikan 

arahan sehingga mereka sadar bahwa yamg dilakukannya sangat tidak 

terpuji itupun bagi pmks yang bermasalah misal seperti: mencuri dan 

melalukan tindak kriminal yang lain.”
50

 

3. Represif 

Pengendalian sosial berdasarkan sifat, merupakan suatu tindakan pengendalian sosial 

yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran. Di dalam UPTD liponsos keputih 

bersikap tegas apabila salah satu pmks yang mencoba untuk kabur atau melakukan 

tindakan yang melanggar, maka dari itu pihak UPTD Liponsos Keputih bertindak 

dengan cara memberikan peringatan bagi mereka supaya tidak ada pmks yang 

mengulangi perbuatan yang melanggar. 

4. Pengembangan 

Pengembangan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, 

konseptual dan moral bagi pmks yang sesuai dengan apa yang diberikan uptd liponsos 

keputih melalui pendidikan dan pelatihan. 

5. Perlindungan 

Perlindungan dalam hal ini adalah dinas sosial dan instansi uptd liponsos keputih 

memberikan pengayoman kepada pmks dan kepada hak asasi manusia yang dirugikan 
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orang lain dn perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dan pmks agar mereka 

dapat memberikan aspirasi dari semua hak-hak yang diberikan. 

6. penunjang. 

Penunjang dalam hal ini adalah sarana dan prasarana yang diberikan oleh uptd liponsos 

keputih terhadap pmks supaya mereka bisa berubah menjadi lebih baik lagi. 

5.1.2 Faktor Penyebabnya Pertumbuhan dan Hambatan PMKS (Gelandangan, 

Pengemis dan Ank jalanan) 

Meluasnya perkembangan jumlah PMKS di Kota Surabaya selain karena tekanan 

kemiskinan dan urbanisasi berlebih, sebenarnya juga berkaitan dengan banyak faktor. 

Analisis penulis menemukan faktor penyebab di balik meluasnya PMKS di Kota 

Surabaya adalah: 

1. Daya tarik Kota Surabaya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia 

Timur. Sebagai pusat pertumbuhan pembangunan untuk wilayah Indonesia Timur, 

akselerasi perkembangan kota Surabaya terutama. jelas jauh lebih cepat dari wilayah 

hinterland di sekitarnya, sehingga pada perkembangannya kemudian memicu 

terjadinya arus urbanisasi berlebih (over urbanization). Setiap tahun, boleh dikata 

arus balik yang terjadi pasca Lebaran atau Hari Raya senantiasa meningkat, sehingga 

di satu sisi desa kehilangan tenaga kerja produktif, sementara kota-kota besar makin 

padat karena arus kedatangan migran, baik permanen, semi permanen, maupun 

sirkuler. 
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2. Kemampuan kota Surabaya untuk menyediakan fasilitas publik dan lapangan 

pekerjaan relatif terbatas, sehingga akibat yang terjadi kemudian kaum migran 

cenderung mengembangkan kegiatan produktif di sektor nonformal, sektor informal, 

dan bahkan sektor informal yang ilegal (shadow economy), serta mencari tempat 

tinggal di tempat yang sebetulnya melanggar hukum, seperti wilayah pinggiran kali, 

di kolong jembatan, permukiman liar, dan sejenisnya. Tidak jarang pula terjadi, bagi 

kaum migran yang tidak mampu mengembangkan pekerjaan produktif yang layak, 

mereka pada akhirnya terpaksa masuk pada jenis pekerjaan yang termasuk kategori 

PMKS, seperti menjadi gelandangan, pengemis dan anak jalanan. 

3. Tekanan kemiskinan di pedesaan yang dialami keluarga-keluarga miskin 

menyebabkan mereka tidak memiliki peluang untuk tetap bekerja di desa, sementara 

disaat yang sama mereka tidak memiliki alternatif ketrampilan yang dapat dijadikan 

bekal untuk menyabung hidup di kota besar. Akibat yang terjadi kemudian, 

kelompok penduduk desa miskin seperti ini, sangat potensial terjerumus dalam 

kehidupan kota yang keras: bekerja di jalanan, menjadi anak jalanan, pengemis atau 

bahkan terpaksa menggelandang tanpa tempat tinggal yang pasti. 

4. Berkurangnya kesempatan kerja di wilayah pedesaan akibat proses komersialisasi 

dan modernisasi pertanian. Banyak bukti menunjukkan bahwa ketika teknologi mulai 

memasuki wilayah pedesaan khususnya sektor pertanian dan pola hubungan 

masyarakat desa pelan-pelan mulai berubah makin kontraktual, maka akibat yang 

tidak terelakkan adalah mulai memudarkan kemampuan involutif sektor pertanian 

untuk menampung tenaga kerja yang ada, sehingga jalan keluar yang dipilih 
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kemudian adalah mereka mencoba mencari pekerjaan di tempat lain dengan cara 

berusaha mengadu nasib ke kota-kota besar yang dinilai lebih membuka peluang 

untuk hidup. Dalam hal ini, perbedaan besar upah antara desa dengan kota adalah 

faktor tambahan yang menyebabkan kenapa arus migrasi atau urbanisasi ke kota 

senantiasa mengalir dari waktu ke waktu. 

5.2 Kinerja Pelayanan dari Sudut Pandang Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam 

Perwali Nomer 22 Tahun 2013 

Dalam pelaksanaan kinerja pelayanan dari sudut pandang kesejahteraan sosial dalam 

Perwali Nomer 22 Tahun 2013 tentunya banyak melibatkan peran-peran dilapangan 

yang masing-masing mempunyai tujuan serta karakter yang berbeda-beda. Berkaitan 

dengan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi pada implementasi kebijakan, 

dengan kata lain bahwa didalam pelaksanaan kebijakan melibatkan banyak 

kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan itu sendiri serta bagaimana 

tingkat suatu kepentingan-kepentingan tersebut.  

Dari hal ini, Pemkot harus bersikap tegas dan pemerintah harus segera 

mengatasi permasalahan yang ada. Sehingga dengan melihat fakta dan kenyataan yang 

terjadi di lapangan, maka peneliti dapat membuat kesimpulan bahwa dengan tidak 

maksimalnya tempat penampungan Liponsos Keputih dan penerapan kebijakan yang 

dilakukan oleh UPTD Liponsos Keputih di lapangan maka Kesejahteraan sosial yang 

ada di UPTD Liponsos Keputih dapat dikatakan kurang berhasil atau tidak berjalan 

dengan baik. 
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Dapat disimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat 

memberi gambaran administrasi public yang berciri kepemerintahan yang baik yaitu: 

 Akuntabilitas: Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku 

penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang 

ditetapkannya. 

 Transparansi: Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap 

rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah. 

 Keterbukaan: menghendaki terbukannya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan 

tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. 

 Aturan hukum: Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan 

kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang 

ditempuh. 

Sikap pemerintah kota Surabaya dalam menyikapi permasalahan PMKS dengan 

berdasarkan prinsip Good Governance antara lain: Akuntabilitas, Transparansi, 

Keterbukaan, Aturan Hukum harus lebih disiplin lagi dalam menyikapinya. Dari segi 

akuntabilitas, pemerintah kota Surabaya dalam menyikapi kebijakan mengenai 

Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di Kota Surabaya ataupun dari 

kesejahteraan masyarakatnya kurang begitu terlaksana. Dinas Sosial Kota Surabaya 

dalam bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan 

dan kebijakan yang ditetapkan tidak berjalan dengan sesuai aturan Perwali yang ada, 

seperti halnya pada teori Merille S Grindle berdasarkan dari tingkat kepatuhan dan 

adanya respon dari pelaksana yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. 
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Dari segi Transparansi dan Keterbukaan pemerintah kota Surabaya kurang bisa 

dikatakan transparan dan terbuka, dikarenakan dalam suatu perumusan kebijakan 

banyak dipengaruhi oleh proses implementasi kebijakan itu sendiri, artinya tidak hanya 

kepentingan dari pemerintah saja melainkan dalam perumusan dan pengimplementasian 

suatu kebijakan hendaknya juga harus dapat memberikan manfaat bagi kepentingan-

kepentingan masyarakat itu sendiri, jadi dapat diartikan bahwa didalam perumusan 

maupun pengimplementasian suatu kebijakan tidak hanya dapat memberikan 

keuntungan bagi pemerintah saja, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat dan 

timbal balik yang positif bagi kepentingan masyarakat kedepannya. Seperti halnya 

dijelaskan pada teori Grindle berdasarkan pada konteks implementasinya adalah: 

1. Kekuasaan, kepetingan dan strategi aktor yang terlibat 

2. Karakteristik lembaga dan penguasa 

3. Kepatuhan dan daya tanggap 

Pengamatan peneliti tersebut di atas diperkuat dengan keterangan Ipung, seorang 

anak jalanan yang mencari keuntungan dengan mengamen sebagai informan yang 

pernah masuk dalam rehabilitasi di UPTD Liponsos Keputih bahwa: 

“Pemerintah Kota Surabaya lek aku ndelok mas yo, kurang bener mas. 

Mosok pas aku melbu kenek rasia aku digumbulno ambek wong gendeng, 

wong loro (orang sakit) didadekno siji mas.”
 51

 

Dari segi Aturan Hukum pemerintah kota Surabaya memang memiliki suatu 

aturan yang berlaku, tetapi dalam aturan tersebut pelaku yang menjalankan suatu 
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karakteristik jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap 

kebijakan publik yang ditempuh, masih belum berjalan dengan baik. Dikarenakan dalam 

pengambilan kebijakan yang sesuai Perda ataupun Perwali tidak tampak kejelasannya 

ketika di dalam pengimplementasian sesuai kenyataannya. Seperti halnya banyak yang 

berpengaruh terhadap keberadaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang 

meresahkan masyarakat khususnya Kota Surabaya. menurut informasi yang didapat 

peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Reza salah seorang warga asli Kota 

Surabaya, maka berdasarkan keterangan yang diperoleh: 

“Dulu mas, masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan dulunya 

memang banyak sekali mas seng sering keliaran njaluk2 nang prapatan, 

ngamen, ngemis, arek cilik dodolan koran akehlah mas pokok e. Mangkane 

mas pemerintah kudu isok teges gae ngadepi masalah iku misale koyok 

pengemis opo arek jalanan seng nakal, seng nyewo arek-arek dikongkon 

ngamen, loper koran, dll”.
52

 

Maka dalam hal ini pemerintah kota Surabaya dalam perspektif Good 

Governance masih belum sempurna, dari akuntabilitas, transparansi, 

keterbukaan dan aturan hukum. Jadi pemerintah kota Surabaya lebih 

ditingkatkan lagi dari hal kinerjanya dan dari implementasi kebijakan yang harus 

ditegaskan lagi. 

5.2.1 Tata Cara Pelayanan 

UPTD Liponsos Keputih menerima PMKS hasil dari kegiatan razia/penertiban atau 

penyerahan secara sukarela. Tata cara pelayanan, penerimaan dan pembinaan PMKS di 

Liponsos Keputih, sebagai berikut: 
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1. Petugas UPTD Liponsos Keputih menerima PMKS hasil razia/penertiban dengan 

disertai Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Petugas Liponsos 

Keputih dan Petugas dari instansi berwenang 

2. Petugas UPTD Liponsos Keputih menerima PMKS yang diserahkan secara sukarela 

dengan disertai: 

1. Surat Pengantar dari Kelurahan 

2. Fotocopy Kartu Keluarga 

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab PMKS 

4. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Secara Hukum atas Penyerahan yang telah 

dilakukan dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab PMKS; 

3. Petugas UPTD Liponsos Keputih melakukan identifikasi PMKS untuk mengetahui 

berbagai informasi serta latar belakang permasalahannya dengan terlebih dahulu 

melakukan pengambilan sidik jari 

4. Cara identifikasi PMKS sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut: 

1. Jika data diri PMKS telah ada dalam database, maka tidak perlu dilakukan 

pengidentifikasian ulang terhadap PMKS tersebut jika 

2. Data diri PMKS telah ada dalam database, akan tetapi terdapat perbedaan hasil 

identifikasi maka Petugas Liponsos Keputih melaksanakan perubahan data PMKS 

tersebut 

3. Jika data diri PMKS belum ada dalam database, maka PMKS diidentifikasi dalam 

bentuk pencatatan data diri yang memuat antara lain : a) nama lengkap/nomor 
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registrasi; b) jenis kelamin : laki-laki/perempuan; c) tempat dan tanggal lahir 

(usia); d) agama; e) pendidikan terakhir; f) pekerjaan; g) alamat; h) jenis PMKS. 

5. Apabila PMKS yang telah diidentifikasi sebagaimana dimaksud memiliki 

ketidakmampuan secara fisik dan/atau mengalami keterbatasan mental, maka 

identifikasi dapat dilakukan dengan cara observasi/pengamatan 

6. Dalam hal identifikasi PMKS sebagaimana dimaksud pada huruf 

7. Telah dilakukan, petugas UPTD Liponsos Keputih melakukan pemotretan PMKS 

dalam posisi setengah badan dan posisi satu badan penuh 

8. Setelah pemotretan terhadap PMKS telah dilakukan, maka petugas kesehatan yang 

ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan dasar untuk mengetahui keadaan 

PMKS, antara lain: berat dan tinggi badan, keadaan fisik dan panca indera, serta 

riwayat kesehatan/penyakit yang pernah di derita 

9. Petugas kesehatan sebagaimana dimaksud membuat rekomendasi hasil pemeriksaan 

kesehatan sebagai dasar pemberian pelayanan medis tahap awal terhadap PMKS 

yang mengalami gangguan kesehatan 

10. PMKS yang telah diidentifikasi dan telah diperiksa kesehatannya oleh petugas 

UPTD Liponsos Keputih dikelompokkan berdasarkan jenis dan tindakan 

pelayanannya, meliputi: 

1. Apabila PMKS tersebut merupakan anak nakal, anak terlantar dan/atau anak 

jalanan, maka petugas UPTD Liponsos Keputih membuat surat rujukan kepada 

UPTD Kampung Anak Negeri 
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2. Apabila PMKS tersebut mengidap penyakit kusta, maka petugas UPTD Liponsos 

Keputih membuat surat rujukan kepada UPTD Liponsos Babat Jerawat 

3. Apabila PMKS tersebut merupakan tuna grahita, maka petugas UPTD Liponsos 

Keputih membuat surat rujukan kepada UPTD Liponsos Kalijudan 

4. Apabila PMKS tersebut merupakan lanjut usia terlantar, maka petugas UPTD 

Liponsos Keputih membuat surat rujukan kepada UPTD Griya Wreda 

5. Apabila PMKS tersebut merupakan gelandangan, pengemis, psikotik atau wanita 

tuna susila, maka petugas UPTD Liponsos Keputih memberikan pembinaan dan 

pelayanan selama paling cepat 2 (dua) hari dan paling lama 5 (lima) hari 

11. Kegiatan pelayanan dan pembinaan terhadap PMKS di UPTD Liponsos Keputih 

dapat dilaksanakan melebihi dari alokasi waktu pembinaan dan pelayanan 

sebagaimana dimaksud dalam hal memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. PMKS tidak memiliki keluarga, terlantar dan/atau tidak diketahui keberadaan 

tempat tinggalnya 

2. PMKS yang membutuhkan penanganan masalah secara terus menerus dan 

berkelanjutan di UPTD Liponsos Keputih 

12. PMKS yang berada di UPTD Liponsos Keputih dapat diberikan pelayanan sosial 

dasar, Pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud terdiri dari: 

1. Pelayanan pangan (makanan) dengan frekuensi sebanyak 3 (tiga) kali sehari 

yang diberikan berdasarkan daftar menu makan dengan mempertimbangkan 

ketentuan persyaratan standar pemenuhan gizi 
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2. Pelayanan sandang berupa pemberian seragam pembinaan dan bantuan pakaian 

layak pakai 

3. Pelayanan papan (pengasramaan) yang diberikan menurut jenis kelamin 

4. Pelayanan pembinaan melalui bimbingan mental, bimbingan jasmani, bimbingan 

sosial dan bimbingan keterampilan. 

5.3 Penanganan Kesejahteraan Sosial 

Di Liponsos ini juga memiliki pegawai-pegawai, antara lain tugasnya adalah memasak, 

membersihkan ruangan, memandikan, mengantar dan lainlain, termasuk merawat orang 

sakit jiwa. Namun dengan jumlah pegawai yang tidak memadai di tambah lagi beban 

tugas yang harus mereka pikul, menjadikan penanganan PMKS di Liponsos sangat tidak 

maksimal. Belum lagi perawatan orang sakit jiwa harus bersamaan dengan mengurus 

gelandangan dan pengemis (gepeng), orang jompo, dan anak jalanan (anjal) di tengah 

keterbatasan pemahaman tentang penanganan penyandang masalah sosial dan 

terbatasnya tenaga. 

Fenomena inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam 

tentang bagaimana proses penanganan PMKS di Liponsos tersebut. Dalam penelitian 

ini, peneliti memfokuskan tentang penanganan pada gelandangan dan pengemis 

(gepeng), saat ini jumlah gepeng di tempat penampungan Liponsos (lingkungan pondok 

sosial) Dinas Sosial Keputih Surabaya ada 184 orang, terdiri dari 138 laki-laki dan 46 

perempuan, disana. Dalam upaya penanganannya pihak Dinas Sosial memberikan 

kegiatan keseharian kepada mereka, memberikan bimbingan moral serta membekali 

mereka yang masih produktif keterampilan untuk memperbaiki kehidupannya. 
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5.3.1 Sasaran Penanganan Kesejahteraan Sosial 

Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial berbasis panti di UPTD Liponsos Keputih, 

meliputi: 

1. PMKS yang telah terjaring dalam kegiatan razia/penertiban oleh instansi berwenang 

2. Individu dan/atau keluarga yang mengalami masalah kesejahteraan sosial yang 

secara sukarela diserahkan oleh keluarganya atau atas bantuan tenaga kesejahteraan 

sosial atau pihak berwenang. 

Instansi berwenang sebagaimana dimaksud antara lain Dinas Sosial, Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Kepolisian. Tenaga kesejahteraan sosial atau pihak berwenang 

sebagaimana yang dimaksud antara lain Pekerja Sosial, Rumah Sakit, Lembaga 

Swadaya Masyarakat dan Tokoh Masyarakat. 

5.3.2 Tata Cara Rujukan atau Pemulangan 

PMKS yang telah menerima pembinaan di UPTD Liponsos Keputih akan dilakukan 

rujukan atau pemulangan. 

Tata cara pelayanan rujukan dimaksud sebagai berikut : 

 Untuk PMKS yang mengalami gangguan psikotik, petugas UPTD Liponsos Keputih 

membuat konsep surat pengantar yang diparaf oleh Kepala UPTD Liponsos Keputih 

dan Sekretaris Dinas untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas guna 

ditandatangani dengan dilampiri: 

1. Surat rujukan dari puskesmas apabila PMKS dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Menur 

atau Rumah Sakit Jiwa Lawang 
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2. Berita acara penyerahan apabila PMKS dirujuk ke Unit Pelaksana Teknis pada 

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. 

 Untuk PMKS anak terlantar, anak nakal dan/atau anak jalanan, petugas UPTD 

Liponsos Keputih membuat: 

1. Berita acara penyerahan PMKS ke UPTD Kampung Anak Negeri 

2. Konsep surat pengantar yang diparaf oleh Kepala UPTD Liponsos Keputih dan 

Sekretaris Dinas untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas guna 

ditandatangani dengan dilampiri berita acara penyerahan apabila PMKS tersebut 

dirujuk ke Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 

 Untuk PMKS kusta, petugas Liponsos Keputih membuat berita acara penyerahan 

PMKS ke UPTD Liponsos Kusta Babat Jerawat atau membuat berita acara 

penyerahan PMKS ke Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 

 Untuk PMKS anak penyandang cacat, petugas UPTD Liponsos Keputih membuat 

berita acara penyerahan PMKS ke UPTD Liponsos Kalijudan 

 Untuk PMKS lanjut usia terlantar, petugas UPTD Liponsos Keputih membuat berita 

acara penyerahan PMKS ke UPTD Griya Wreda. 

UPTD Liponsos Keputih bertugas dan bertanggung jawab dalam pengiriman 

PMKS ke masing-masing UPTD atau lembaga yang menjadi tempat rujukan. Tata cara 

pelayanan pemulangan PMKS dapat dilakukan dengan cara dijemput pihak keluarga 

atau diantar oleh petugas UPTD Liponsos Keputih sebagaimana dimaksud: 
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 Tata cara pelayanan pemulangan dengan dijemput pihak keluarga sebagaimana 

dimaksud, sebagai berikut : 

a. Pihak keluarga yang menjemput diwajibkan membawa: 

1. Surat pengantar dari Kelurahan 

2. Fotocopy Kartu keluarga 

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk penjemput dan/atau PMKS 

4. Surat kuasa dari pihak keluarga jika yang menjemput bukan dari pihak 

keluarga 

5. Petugas UPTD Liponsos Keputih membuat berita acara pemulangan untuk 

dikembalikan ke keluarga. 

 Tata cara pelayanan pemulangan yang diantar oleh petugas UPTD Liponsos Keputih 

sebagaimana dimaksud sebagai berikut : 

a. Untuk PMKS penduduk Kota Surabaya dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Petugas UPTD Liponsos Keputih membuat berita acara pemulangan 

2. Petugas UPTD Liponsos Keputih memulangkan PMKS kepada keluarga 

3. Keluarga yang menerima PMKS menyerahkan fotocopy Kartu Tanda 

Penduduk. 

b. Untuk PMKS yang bukan penduduk Kota Surabaya dengan prosedur sebagai 

berikut: 

1. Petugas UPTD Liponsos Keputih membuat surat usulan pemulangan kepada 

Dinas Sosial dengan disertai lampiran nama-nama PMKS 

2. Dinas Sosial memulangkan PMKS ke daerah asal PMKS. 
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Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Unit 

Pelaksanaan Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial Keputih Pada Dinas Sosial Kota 

Surabaya telah dilakukan senyatanya terjadi dengan pelayanan di lapangan dan peneliti 

melihat kondisi yang sebenarnya di lapangan dengan konsep dari rancangan pemerintah 

sehingga data yang didapat dan informasi mengenai apa yang terjadi sebenarnya bisa 

memperoleh hasil yang baik dalam perspektif Good Governance dan dalam pelaksanaan 

program tersebut berjalan semestinya. 

5.4  Peranan UPTD Liponsos Keputih Kota Surabaya 

Liponsos Keputih terletak  di Jl Keputih Tegal 32 Surabaya, kurang lebih memiliki 

wilayah 1,6 hektar. Data ini pada tahun 2012 Liponsos ini dihuni 1050 jiwa. 840 Jiwa di 

antaranya berpenyakit jiwa, sekitar 400 jiwa adalah perempuan dan sisanya laki-laki. 

Dibawah naungan dinas sosial kota Surabaya, Liponsos ini berusaha memberikan 

Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Masyarakat yaitu serangkaian kegiatan pelayanan 

yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan 

atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan 

maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan memenuhi 

kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara 

baik. 

Kegiatan tersebut menitik beratkan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok 

masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang 

berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan 
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fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial. 

Pelayanan kesejahteraan sosial di UPTD Liponsos Keputih menganut prinsip sebagai 

berikut:
53

 

1. Setiap pelayanan didasarkan pada hak asasi manusia dan keunikan kebutuhan klien 

dengan konsekuensi keanekaragaman pelayanan baik jenis maupun jangka waktunya. 

2. Menghargai PMKS sebagai manusia seutuhnya yang perlu dihargai dan dihormati 

serta memberikan perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan satu sama lain. 

3. Pengembangan pelayanan yang bersifat profesional, komprehensif, terpadu, 

interdisipliner, dan antar lembaga dilandasi dengan sikap profesionalisme sesuai 

dengan lingkup tugas dan tanggung jawab serta dilaksanakan seoptimal mungkin. 

4. Penggalangan partisipasi masyarakat yang dilandasi informasi dari masyarakat dan 

memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan 

informasi yang terkait dengan pelayanan. 

Pelayanan kesejahteraan sosial di UPTD Liponsos Keputih bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan individu dalam menjalankan peranan sosialnya yang telah 

mengalami gangguan kehidupan sosial atau ekonomi, sehingga dapat menjalankan 

peran sosialnya secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Contoh Pengemis 

adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum 

dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. 

Gelandangan penderita psikotik terlantar adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan 

tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, 
                                                           
53

 Wawancara dengan Ibu Erni Lutfiah sebagai: kepala UPTD Liponsos Keputih, “tentang pelayanan 

kesejahteraan sosial di UPTD Liponsos di Kota Surabaya”, pada tanggal 24 maret 2016. 
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mempunyai tingkah laku aneh dan menyimpang dari norma-norma yang ada atau 

seseorang bekas penderita penyakit jiwa yang telah mendapatkan pelayanan medis dan 

telah mendapatkan surat keterangan sembuh serta tidak mempunyai keluarga, kurang 

mampu dan perlu mendapatkan bantuan untuk hidup. 

Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama 

atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah 

dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa. Anak jalanan adalah anak 

yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar 

rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum. Dalam prakteknya UPTD 

Liponsos Keputih menerima PMKS hasil dari kegiatan razia/penertiban atau penyerahan 

secara sukarela. Sehingga tidak jarang penghuni tempat tersebut adalah anak-anak 

pelajar yang membolos atau berada di jalanan pada jam sekolah, terlibat narkoba 

ataupun keluarga yang tidak ada kesanggupan untuk membina anaknya pada usia 

sekolah. 

Peran pemerintah sebagaimana perwujudan dari Good Governance terhadap 

akuntabilitas pelayanan kesejahteraan sosial tentang standart prosedur pelayanan 

kesejahteraan sosial di dinas lingkungan pondok sosial keputih Surabaya adalah dengan 

melakukan razia, penanggulangan dan pemberdayaan gelandangan dan pengemis yang 

dilakukan oleh pihak dinas sosial bersifat kompleks dan pembelaaran mental, artinya 

bahwa sebelum diadakannya pelatihan para gepeng terlebih dahulu diberikan 

bimbingan-bimbingan, serta pelatihan keterampilan yang prosesnya adalah sebagai 

berikut: 
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5.4.1 Penanggulangan Dalam Mengatasi Gelandangan 

Gelandangan merupakan suatu permasalahan sosial yang dianggap sebagai penyakit di 

daerah Kota-kota besar di Indonesia khususnya Kota Surabaya. Gelandangan adalah 

orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan 

yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan 

pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
54

 

Gelandangan memang merupakan suatu permasalahan yang sangat penting dan 

pemerintah harus bersikap tegas dalam menangani gelandangan dan pengemis yang ada 

di setiap sudut daerah khususnya Kota Surabaya. Mengapa demikian, karena jika 

pemerintahan tidak bisa bersikap tegas dalam upaya penertiban semua gelandangan dan 

pengemis, bisa-bisa pertumbuhan mereka bisa bertambah pesat keberadaannya. 

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Erni Lutfiah, gelandangan merupakan 

orang atau individu atau kelompok yang hidup dengan keadaan norma kehidupan sosial 

yang tidak selayaknya dalam bermasyarakat secara umum, serta tidak mempunyai 

pencaharian dan tempat tinggal yang tetap dan mereka selalu berpindah-pindah dari 

tempat satu ke lingkungan tempat yang lebih padat penduduknya.
55

 Permasalahan sosial 

di Kota Surabaya terutama gelandangan mungkin untuk saat ini menurut bapak indra 

selaku kaseksi rehabilitasi anak dan tuna sosial sebagai berikut: 

“mereka sudah jarang ditemuin di jalanan Kota Surabaya, karena menurut 

beliau kami disini setiap harinya melakukan rahasia di setiap sudut Kota 

Surabaya itupun kami bekerja sama dengan kelurahan dan kecamatan 

                                                           
54

  Diakses pada dokumen Dinas Sosial menurut Departemen Sosial R.I (1992). 
55

 Wawancara dengan Ibu Erni Lutfiah sebagai: kepala UPTD Liponsos Keputih, “tentang pengertiaan 

dan definisi gelandangan di Kota Surabaya”, pada tanggal 21 maret 2016. 
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dalam memberikan informasi mengenai keberadaan gelandangan di 

lingkungan sekitar.”
56

 

Bimbingan mental bagi PMKS terutama bagi gelandangan dan pengemis ini 

dilakukan secara intensif oleh pihak dinas sosial kepada para gelandangan yang berada 

di tempat penampungan UPTD Liponsos Keputih. Bagian ini merupakan bagian yang 

sangat penting guna menumbuhkan rasa percaya diri serta spiritualitas para gelandangan 

dan pengemis. Karena pada dasarnya mereka memiliki semangat dan rasa percaya diri 

yang selama ini tersimpan jauh di dalam dirinya. Selain itu mereka juga mempunyai 

potensi yang cukup besar, hanya saja belum memiliki penyaluran atau sarana 

penghantar dalam memanfaatkan potensi-potensi tersebut.  

Bimbingan mental ini dilakukan olah Dinas sosial dan UPTD Liponsos Keputih 

dengan mendatangkan psikolog dari RSJ Lawang dan RSJ Menur. Mereka melakukan 

therapy setiap 2 minggu sekali, metode therapy yang mereka pakai adalah 

therapy  individu dan therapy kelompok. Therapy ini dilakukan disebuah ruangan yang 

biasa mereka pakai sebagai ruang pertemuan. Therapy individu ini mencoba mengorek 

tentang awal mula serta motif mereka hidup bergelandang dan mengemis, setelah itu 

mereka diberikan penyadaran serta pencerahan dalam therapy kelompok.
57

 

Pada umumnya  gelandangan dan pengemis (gepeng) yang terjaring berasal dari 

luar kota, motif mereka bermacam-macam ada yang memang tidak mempunyai 

keluarga, ada yang memang asli berprofesi sebagai pengemis, ada juga yang terpaksa 

                                                           
56

 Wawancara dengan Bapak Indra sebagai: Kaseksi rehabilitasi anak dan tuna sosial, “tentang 

keberadaan gelandangan di Kota Surabaya”, pada tanggal 23 maret 2016. 
57

 Wawancara dengan Ibu Erni Lutfiah sebagai: kepala UPTD Liponsos Keputih, “tentang bimbingan 

mental dan upaya uptd memberikan SOP yang ada terhadap gelandangan dan pengemis di Kota 

Surabaya”, pada tanggal 21 maret 2016. 
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menggelandang dan mengemis karena tuntutan hidup di kota yang sangat keras dan 

serba sulit. Tapi pada dasarnya para gelandangan dan pengemis (gepeng) sehat secara 

mental. Pemerintah Kota Surabaya untuk saat ini merasa lega, karena sedikit 

permasalahan sosial yang ada di Kota Surabaya sudah mulai bisa diatasi, meskipun 

pemerintah sangat kuwalahan untuk mengatasinya. 

5.4.2 Pembinaan Pengemis 

Pengemis merupakan sebagian dari orang-orang atau gelandangan yang hidupnya atau 

bekerja mencari sesuatu penghasilan dengan cara meminta-minta, mulai dari tempat 

umum hingga kepemukiman rumah-rumah penduduk. Dengan berbagai macam alasan 

untuk mengharapkan belas kasihan orang lain dan demi mencukupi kebutuhan 

hidupnya.
58

 Keberadaan pengemis di Kota Surabaya untuk saat ini masih banyak 

dijumpai di tiap perempatan jalanan Kota Surabaya. 

Gelandangan dan pengemis memang beberapa orang menganggap itu sama, tapi 

dari pihak dinas sosial dan instansi UPTD Liponsos Keputih membedakan mana itu 

gelandangan dan mana itu pengemis.
59

 Pihak Dinas Sosial dan UPTD Liponsos Keputih 

memberikan beban mental buat pengemis supaya kedepannya bisa menjadi yang lebih 

baik lagi dengan cara memberikan sosialisasi dan pembelajaran keterampilan seperti 

menjahit, daur ulang benda-benda sekitar yang bisa dipakai untuk melatih mereka agar 

kedepannya bisa memiliki gambaran bahwa masih banyak pekerjaan dan usaha yang 

                                                           
58

 Wawancara dengan Ibu Erni Lutfiah sebagai: kepala UPTD Liponsos Keputih, “tentang definisi 

pengemis di Kota Surabaya”, pada tanggal 21 maret 2016. 
59

 Wawancara dengan Bapak Indra sebagai: Kaseksi rehabilitasi anak dan tuna sosial, “tentang 

keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Surabaya”, pada tanggal 23 maret 2016. 
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menjadikan mereka jauh lebih baik lagi dari pada menjadi gelandangan dan pengemis, 

selain itu juga diberikan bimbingan mental yang dapat mereka terapkan kalau yang 

mereka lakukan itu bisa berdampak negatif.
60

 

Pemerintah Kota Surabaya seharusnya lebih disiplin lagi dalam melakukan razia 

untuk menanggulangi keberadaan pengemis yang ada. Dalam persoalan melakukan 

razia oleh satuan polisi pamong praja yang setiap harinya dilakukan razia secara rutin, 

tetap masih ada juga pengemis berkeliaran. Razia yang dilakukan oleh pihak Dinas 

sosial yang bekerjasama dengan satuan polisi pamong praja. Operasi penangkapan ini 

dilakukan setiap harinya dengan sasaran razia keseluruh jalanan Kota Surabaya. 

Dalam pengamatan peneliti, ketika polisi dan satpol PP melakukan razia, para 

PMKS berusaha untuk kabur dengan berlari untuk menghindari dari kejaran para polisi 

dan satpol pp. ditegaskan bahwa pengakuan dari Bapak Sutik pada waktu terkena razia 

di daerah bambu runcing, beliau tertangkap saat sedang mengemis disebuah ruko dan 

beliau kabur dengan melompati pagar di depan ruko tersebut: 

“Aku asline gak kabur mas, aku cuman kaget ae lha kok moro-moro onok 

polisi ambek satpol pp teko ngejar-ngejar aku, yo aku langsung mlayu 

mas… aku males urusan ambek ngonoan iku”.
61

 

Dampak umum dari adanya fenomerna pengemis adalah masalah ketertiban dan 

keamanan di daerah perkotaan. Dengan berkembangnya jumlah pengemis maka diduga 

akan memberikan peluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban yang pada 

akhirnya akan mengganggu stabilitas masyarakat sehingga pembangunan dapat ikut 
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terpengaruh. Untuk gelandangan dan pengemis yang mempunyai keluarga, mereka akan 

dikembalikan dengan catatan dari pihak keluarga untuk datang dan menjemput di UPTD 

Liponsos Keputih Kota Surabaya. 

5.4.3 Pengawasan dan Pengendalian Bagi Anak Jalanan 

Anak adalah tumpuan harapan masa depan dan nasib bangsa bagi kehidupan yang akan 

datang, karena itu kualitas anak dalam hal ini sangat ditentukan oleh proses dan bentuk 

perlakuan terhadap anak di masa kini terhadap lingkungan sekitar maupun lingkungan 

keluarga. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya sebagai anak, tumbuh, 

berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan 

diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan disetiap individunya. 

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa, 

calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi 

terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang 

dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Hal ini juga berlaku bagi anak 

jalanan yang mempunyai hak-hak yang sama dengan anak pada umumnya. Peningkatan 

jumlah anak jalanan merupakan masalah yang harus segera diatasi, terkait jumlah anak 

jalanan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Khususnya di Kota Surabaya yang 

merupakan bagian kota terbesar di Indonesia. 

Kajian tentang anak jalanan dan upaya untuk mengatasi fenomena anak jalanan  

yang selama ini dilakukan lebih banyak difokuskan pada kondisi kemiskinan orang tua 

dan rendahnya ketrampilan yang dipunyai anak. Asumsi dibalik kebijakan tersebut 

adalah dengan meningkatkan ekonomi keluarga dengan sendirinya keluarga akan 
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mampu membiayai kehidupanya sehingga anak-anak tidak perlu lagi bekerja di jalanan. 

Sementara dengan meningkatkan kemampuan anak jalanan mereka dapat dialihkan 

untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau pekerjaan yang tidak berada di jalanan. 

Asumsi ini mengabaikan kenyataan bahwa ketrampilan yang diberikan kepada anak 

jalanan ternayata tidak mampu membantu mencari pekerjaan karena jenis pekerjaan 

yang  tersedia tidak cocok dengan jenis ketrampilan yang dipelajari. 

Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai bagian dari Pemerintah Kota Surabaya yang 

bergerak untuk menangani permasalahan anak jalanan mencatat bahwa jumlah anak 

jalanan di Kota Surabaya sempat mengalami penurunan jumlahnya pada tahun 2010. 

Menurut Bapak Indra selaku kaseksi rehabilitasi anak dan tuna sosial menyatakan 

bahwa salah satu penyebab penurunan jumlah tersebut disebabkan oleh karena 

berlakunya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan 

Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Surabaya yang melarang 

memberikan uang kepada anak jalanan di Kota Surabaya beberapa tahun terakhir. 

Peningkatan jumlah anak jalanan di Kota Surabaya disebabkan oleh beberapa faktor, 

Bapak Indra menyatakan bahwa: 

“Faktor utama yang menyebabkan anak melakukan aktivitas seperti 

mengamen, meminta-minta di jalan adalah faktor ekonomi, dimana 

keluarganya tidak mampu dalam membiayai anaknya. Oleh karena itu 

orang tuanya menyuruh anaknya ke jalan untuk memperoleh penghasilan 

guna membantu kebutuhan ekonomi keluarga karena berdasarkan hasil 

rekapan tiap bulannya yang saya lakukan, setiap orang tua anak jalanan 

mempunyai 5-7 orang anak”.
 62
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Anak jalanan adalah seseorang yang masih belum dewasa (secara fisik dan 

phsykis) yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dengan melakukan 

kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan uang guna mempertahankan hidupnya yang 

terkadang mendapat tekanan fisik atau mental dari lingkungannnya. Umumnya mereka 

berasal dari keluarga yang ekonominya lemah. Anak jalanan tumbuh dan berkembang 

dengan latar belakang kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan 

dan hilangnya kasih saying sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku 

negatif.
63

 

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia khususnya Kota Surabaya 

merupakan persoalan yang kompleks, sebagaimana telah diklarifikasi dengan Keppres 

nomor 36 tahun 1990, menyatakan bahwa karena belum matangnya fisik dan mental 

anak-anak, maka mereka memerlukan perhatian dan perlindungan yang khusus untuk 

masa depan mereka. Mereka harus dilindungi, dijamin hak-haknya sehingga tumbuh 

kembang mereka kedepannya menjadi manusisa dewasa yang bermanfaat, beradab dan 

bermasa depan cerah. Begitu pula sekiranya anak jalanan yang memerlukan perhatian 

dan perlindungan terhadap hak-haknya sebagai anak bangsa, untuk memperoleh 

pendidikan sesuai dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi bahwa setiap warga 

Negara berhak mendapatkan pengajaran.
64

 

Melihat isi dari pasal 31 ayat 1 UUD 1945 tersebut sangat bertolak belakang 

dengan yang dialami oleh anak jalanan. Mereka hamper tidak mendapatkan haknya 
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untuk mendapatkan pengajaran, ironisnya ditengah pendidikan bagi anak jalanan yang 

terabaikan, pemerintah justru berencana mendirikan gedung baru yang megah dengan 

alasan “kinerja”. Seperti akan lebih bijak lagi apabila dana tersebut digunakan 

untukmendirikan sekolah untuk anak jalanan, memberikan upah bagi pengajar dan 

menyediakan sarana belajar mengajar untuk mereka. Akan tetapi di balik hal tersebut 

banyak yang kita lihat karena kepedulian masyarakat Indonesia khususnya Kota 

Surabaya masih peduli terhadap pendidikan yang justru ambisi mereka sangat tinggi. 

Hal ini dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang mengabdikan diri sebagai pengajar 

di lembaga yang telah didirikan. 

Karakteristik anak jalanan menurut UPTD Liponsos Keputih terbagi menjadi 

dua, yaitu: Ciri fisik: Warna kulit kusam, rambut kadang gimbal dan kemerahan, 

Kebanyakan berbadan kurus, Pakaian yang tidak terurus. Ciri psikis: Mobilitas tinggi, 

acuh tak acuh, penuh kecurigaan, sangat sensitive berwatak keras, kreatif, semangat 

hidup tinggi, berani tanggung resiko, mandiri. Penghasilan yang diperoleh dari bekerja 

sebagai anak jalanan sangat tinggi mencapai Rp.20.000-Rp.50.000 per hari. Jumlah 

tersebut sangat menggiurkan bagi para orang tua yang selama ini mempunyai anak yang 

bekerja sebagai anak jalanan. Bahkan dalam kasus yang peneliti jumpai, banyak  

keluarga yang mempekerjakan 4 orang anaknya sebagai anak jalanan. Oleh karena itu 

para orang tua dan anak akan berpikir untuk beralih pekerjaan dengan membandingkan 

jumah pendapatan yang akan diperolehnya dan beban pekerjaan yang akan 

dikerjakanya. Bekerja sebagai anak jalanan relatif lebih mudah dibandingkan dengan 

pekerjaan lain yang dapat dimasuki oleh anak jalanan. 



94 
 

Apabila hal tersebut masih menjadi pertimbangan orang tua dan anak yang 

bekerja sebagai anak jalanan, maka bantuan dan ketrampilan apapun tidak akan dapat 

menarik untuk berpindah dari pekerjaan sebagai anak jalanan. Oleh karena itu harus 

dicari upaya lain yang tidak hanya berfokus pada keluarga inti dan peningkatan 

ketrampilan anak tetapi juga melibatkan keluarga luas dan meningkatkan harga diri 

orang tua dan anak dimata masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan kedua pendekatan  yaitu individual blame approach dan system blame 

approach untuk  mengatasi masalah anak jalanan. 

 Studi pendahuluan yang pernah dilakukan terhadap peran keluarga luas 

menunjukan bahwa kebanyakan anak jalanan masih mempunyai saudara di kampung 

meskipun jarang ditemui lagi. Bantuan dari keluarga luas masih ada meskipun secara 

insidentil, Orang Tua masih mau memberikan bantuan kepada keluaga yang berkunjung 

kerumahnya. Ketidakmampuan Orang Tua atau keluarga lainya lebih disebabkan oleh 

kondisi kemiskinanya bukan karena hubunganya dengan keluarga yang sudah tidak 

baik. Oleh karena itu penanganan anak jalanan harus juga melibatkan masyarakat, 

Orang Tua, dan keluarga luas lainya yang masih terikat didalam suatu tempat tinggal 

atau lingkungannya. Keluarga luas anak jalanan dan institusi lokal dimana keluarga luas 

anak jalanan berasal perlu diberdayakan agar mampu mengatasi permasalahan ekonomi 

keluarga anak jalanan. 

Budaya malu terhadap sesuatu yang dianggap aib perlu ditumbuhkan dan 

diperluas tidak hanya sebatas anak gadis yang  belum bersuami, rumah yang rusak, dan 

keluarga yang meninggal yang tidak dapat dikuburkan sehingga diharuskan untuk 
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menjual harta dirinya sebagaimana menjadi gelandangan, pengemis dan tetapi juga 

menelantarkan anak sebagai anak jalanan yang harus dianggap sebagai aib keluarga. 

Tabel 5.4.3 Jumlah Pekerja Anak Jalanan di Kota Surabaya 

Jumlah Pekerja Anak di Jalanan Kota Surabaya 

Tahun 2008 s/d 2013 Tahun 

Jumlah Pekerja Anak di 

Jalanan 

2008 1.276 

2009 285 

2010 80 

2011 45 

2012 286 

2013 356 
Sumber: Data Primer dari dinas sosial hasil wawancara dengan bapak indra tanggal 23 Maret 2016 

Dari tabel di atas, bisa dilihat bahwa jumlah pekerja anak di jalanan kota 

Surabaya 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2008-2013 ini mengalami naik turun 

jumlahnya, dari tahun 2008-2011 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2012 jumlah 

pekerja anak di jalanan kota Surabaya mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2011 

yang berjumlah 45, tahun 2012 menjadi 286 dan seterusnya pekerja anak di jalanan. 

Kenaikan pekerja anak di kota Surabaya pada tahun 2012 ini menimbulkan pertanyaan 

tentang bagaimana implementasi atau pelaksanaan Peraturan Daerah yang di buat oleh 

Pemerintah Kota Surabaya tentang penyelenggaraan perlindungan anak yaitu Perda 

Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 yang didalamnya telah mengatur mengenai upaya 

perlindungan yang diberikan kepada pekerja anak pada pekerjaan sektor informal yang 

tercantum pada pasal 18 ayat (4).
65
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Untuk menekan jumlah anak jalanan diperlukan upaya-upaya berupa pengadaan 

program-program yang dapat menyentuh seluruh anak jalanan. Program tersebut 

bertujuan agar anak jalanan tidak lagi menggantungkan hidupnya di jalan. Bapak Indra 

menambahkan bahwa Untuk menekan peningkatan jumlah anak jalanan pada tahun 

2014 nanti maka Dinas Sosial akan melakukan beberapa program secara rutin, seperti 

membuat 10 posko anak jalanan. Posko tersebut masing-masing diletakkan di sekitar 

lampu merah di Kota Surabaya yang berfungsi memberikan pelatihan dan pengajaran 

serta menangkap anak jalanan untuk dimasukkan ke panti sosial di Liponsos agar 

dilakukan pembinaan. Ini bertujuan agar tidak ada lagi anak jalanan melakukan aktivitas 

di sekitar lampu merah yang dapat mengganggu pengguna jalan.  

Selain itu Dinas Sosial rutin melakukan patroli keliling sebanyak 2-4 kali 

seminggu di Kota Surabaya, bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 

PP), kepolisian dan staf dinas sosial guna menangkap anak jalanan agar tidak lagi 

melakukan aktivitas di jalan. Data anak jalanan di atas sangat memprihatinkan. Anak 

jalanan yang semestinya sekolah dan berada di rumah dengan menikmati hak-haknya 

sebagai anak pada umumnya, karena keadaannya membuatnya harus turun ke jalan. 

Tidak hanya itu tak jarang anak jalanan melakukan tindak pidana (berkonflik hukum) 

yang membutuhkan perlindungan khusus. terdapat pembinaan yang dilakukan oleh 

Dinas Sosial Kota Surabaya terhadap anak jalanan baik berkaitan dengan keterampilan 

melalui pelatihan teknis maupun berkaitan dengan upaya perubahan sikap anak terhadap 

pekerjaannya melalui kegiatan ceramah agama ataupun siraman rohani. Kegiatan yang 

berkaitan dengan keterampilan pada dasarnya disesuaikan dengan keinginan atau bakat 
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anak jalanan tersebut, yang terungkap dari hasil identifikasi setelah anak jalanan 

berhasil dijaring. Kegiatan tersebut antara lain keterampilan menyetir mobil, 

keterampilan sablon, servis eletronik, dan servis heandpone.
66

 

Lama pembinaan melalui pelatihan keterampilan tersebut adalah 15 hari setiap 

angkatan atau setiap kegiatan. Kegiatan dilakukan satu kali dalam setahun sehingga 

setiap akan melakukan pembinaan, Dinas sosial mengawalinya dengan kegiatan razia 

atau penjaringan anak jalanan, dan bagi anak jalanan yang sudah mendapatkan pelatihan 

tidak akan dimasukkan lagi dalam kegiatan berikutnya. Pendeknya waktu yang 

dialokasikan untuk pembinaan tersebut disadari tentu tidak akan dapat menjamin 

terjadinya perubahan sikap anak jalanan terhadap pekerjaannya. Namun untuk sebagian 

kecil juga terdapat anak jalanan yang berhasil dibina, dimana mereka dapat melakukan 

kegiatan yang lebih baik seperti menyetir mobil (bawa angkot), bekerja di tempat sablon 

ataupun di tempat servis elektronik. 

Bagi anak lainnya yang tidak memperoleh pekerjaan akan kembali ke jalan 

dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Sesuai dengan pedoman yang 

sudah diberikan oleh Departemen Sosial tentang pembinaan anak jalanan melalui rumah 

singgah, setiap rumah singgah melakukan pola pembinaan yang relative sama, yaitu 

melakukan pembinaan dalam bentuk pemberian bantuan beasiswa bagi anak sekolah 

(dalam bentuk pemberian alat-alat sekolah dan pakaian seragam), pelatihan 

keterampilan, pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha (dalam bentuk barang) 

bimbingan dan konseling, bantuan kesehatan, dan ceramah agama. 
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Setelah dilakukan pembinaan selama 15 hari, maka setiap anak diharapkan 

mampu untuk mengembangkan keterampilannya di tempat lain. Tidak ada upaya 

lanjutan yang dilakukan oleh Dinas Sosial setelah anak mendapat pembinaan atau 

pelatihan tersebut. Dengan bekal yang sudah diberikan, setiap anak akan berusaha 

sendiri untuk mencari pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang sudah diberikan. 

Sempitnya peluang kerja yang tersedia tentu menjadi kendala utama bagi anak jalanan 

untuk bisa memperoleh pekerjaan. Bagi anak yang memperoleh pelatihan menyetir 

mobil biasanya lebih punya peluang karena setelah selesai pelatihan mereka langsung 

diberikan SIM (Surat Izin Mengemudi). Dengan berbekal SIM tersebut anak jalanan 

dapat menjadi sopir angkutan kota sebagai pekerjaannya. Sedangkan untuk anak lainnya 

yang memperoleh pelatihan elektronik atau sablon akan bergantung pada ketersediaan 

lowongan pekerjaan di perusahaanperusahaan terkait, dan itu tidak cukup mudah untuk 

memperolehnya. Sementara untuk buka usaha sendiri, pemerintah tidak menyediakan 

dana untuk memulai usaha. 

Bimbingan ketertiban ini diisi oleh Satpol PP yang  dilakukan 1 bulan sekali, 

dengan tujuan memberikan pengarahan tentang tata tertib lalu lintas, serta peraturan di 

jalan raya, sehingga para gelandangan, pengemis dan anak jalanan tidak lagi berkeliaran 

dijalan raya, karena keberadaan mereka di jalanan sangat mengganggu keamanan serta 

ketertiban lalu lintas. Dalam proses bimbingan ketertiban ini biasanya dari pihak dinas 

sosial dan UPTD Liponsos Keputih memberikan penjelasan seperti halnya arahan 

terhadap gelandangan, pengemis dan anak jalanan dan bahkan mendatangkan 

narasumber dari pihak Satpol PP atau pihak kepolisian setempat untuk memberikan 
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suatu program dan sosialisasi terhadap para gelandangan, pengemis dan anak jalanan 

tersebut.
67

 

Menurut Bapak Indra meskipun para gelandangan dan pengemis (gepeng) sudah 

diberikan bimbingan ketertiban setiap 1 bulan sekali mereka masih tetap saja 

melanggar, buktinya banyak diantara para gelandangan dan pengemis (gepeng) yang 

keluar masuk Liponsos, artinya setelah mereka terjaring razia dan kemudian 

dikeluarkan ternyata setelah diadakan razia lagi, mereka terjaring lagi.
68

 Bimbingan 

kesehatan dari Dinas Kesehatan kota Surabaya dilakukan 1 bulan sekali, hal ini 

bertujuan untuk memberikan penyadaran kepada mereka tentang pentingnya kesehatan, 

baik kesehatan tubuh maupun lingkungan. Mereka juga diberikan penyuluhan tentang 

bahaya AIDS serta bagaimana proses berkembangnya penyakit tersebut.  

Sebelum pihak dinas kesehatan melakukan bimbingan kesehatan, terlebih dahulu 

para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) diberikan fasilitas penanganan 

kesehatan yaitu pemeriksaan kesehatan bagi mereka yang sedang sakit. Kemudian 

kegiatan bimbingan kesehatan dimulai dengan penyadaran tentang pentingnya 

kesehatan badan atau jasmani. Mulai dari hal kecil seperti pentingnya mandi, gosok gigi 

dan memakai pakaian bersih.
69

 Melihat selama ini kehidupan di jalanan yang sangat 

keras dan serba tidak sehat, para gelandangan dan pengemis (gepeng) tentu masih 

merasa kesulitan untuk menerapkan gaya hidup sehat sehingga apa yang diperoleh 
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dalam bimbingan kesehatan tidak diterapkan sepenuhnya dalam kehidupan mereka di 

Liponsos, ini juga terlihat pada lingkungan Liponsos yang sangat kotor dan kumuh, 

mereka sama sekali tidak peduli akan hal itu dan terkesan acuh tak acuh terhadap 

lingkungan sekitar, bahkan para wanita tuna susila (WTS) yang tertampung di Liponsos 

juga masih belum memahami  betul tentang bahaya seks bebas yang merupakan pemicu 

penyakit  AIDS.  

Pihak dinas kesehatan beserta dinas sosial selalu berusaha untuk tetap 

menyadarkan mereka tentang pentingnya kesehatan. Usaha-usaha tambahanpun mereka 

lakukan diantaranya adalah mengadakan olah raga setiap pagi seperti senam dan lari 

pagi, kegiatan ini dimulai pada pukul 06.00 wib dipimpin oleh pegawai dinas sosial 

secara bergantian. Dan ternyata usaha ini lebih berhasil dibandingkan dengan 

memberikan ceramah-ceramah dalam bimbingan kesehatan. 

Akan tetapi setelah diberikan bimbingan dan sosialisasi mengenai kesehatan yang 

diberikan oleh  pihak UPTD Liponsos Keputih, gelandangan dan pengemis setelah 

mendapatkan bimbingan kesehatan mulai rajin membersihkan diri, yang dulunya kalau 

mandi harus dipaksa dan dimandikan, sekarang mereka sudah mau mandi sendiri, dan 

setiap ada kerja bakti membersihkan  Liponsos mereka banyak yang ikut. 

Bimbingan  Keagamaan dilakukan secara intensif oleh pihak dinas sosial, guna 

untuk menguatkan kembali spiritualitas para gelandangan dan pengemis. Kegiatan 

mereka antara lain adalah yasinan setiap hari kamis malam jum’at, ngaji rutin setiap hari 

rabu dan kamis untuk PMKS laki-laki. Untuk PMKS perempuan setiap hari jum’at dan 

sabtu. Dari setiap kegiatan tersebut diselingi dengan siraman rohani. Sedangkan untuk 
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gepeng Kristen, mereka diberikan pembinaan setiap hari selasa oleh gereja Betani dan 

Gereja persatuan masyarakat kota. 

Bimbingan Pendidikan pada anak jalanan mungkin ini tidak terlihat sebagai 

sesuatu yang penting. Para anak jalanan lebih memilih untuk mencari uang 

dibandingkan dengan bersekolah, karena dorongan kebutuhan hidup mereka yang 

mewajibkan mereka untuk mencari uang untuk dapt bertahan hidup. Maka dari itulah 

pendidikan yang didapat oleh anak jalanan sangatlah rendah dan dapat dikatakan anak 

jalanan ini tidak mendapatkan pendidikan secara baik sesuai konvensi hak anak-anak 

yang dicetuskan oleh PBB (Convention On The Rights of The Child), sebagaimana telah 

diklarifikasikan dengan Keppres nomor 36 tahun 1990, menyatakan bahwa karena 

belum matangnya fisik dan mental anak-anak, maka mereka memerlukan perhatian dan 

perlindungan. Begitu pula kiranya anak jalanan yang memerlukan perhatian dan 

perlindungan terhadap hak-haknya sebagai anak bangsa untuk memperoleh pendidikan 

dengan baik sesuai dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa 

setiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. 

Dalam menangani para PMKS diperlukan kesabaran ekstra karena mereka 

terbiasa hidup keras dijalanan sehingga pembawaan merekapun kasar. Dalam kegiatan 

ini tidak ada unsur paksaan, bagi yang ingin mengikuti mereka dipersilahkan dan bagi 

yang tidak ingin ikut mereka diperbolekan tetap diam di ruangan. Sejalan dengan 

komitmen nasional untuk melakukan transformasi dan reformasi disegala bidang, 

dewasa ini di Indonesia dituntut untuk dapat membentuk kemitraan antara pemerintah 

dengan swasta dan masyarakat madani secara nyata yang terlibat dalam berbagai upaya 
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kolaborasi dalam segala bidang, antaralain dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan, pengendalian program pembangunan dan pelayanan publik, maupun dalam 

rangka pengelolaan bersama prasarana dan sarana pubik antara pemerintah, swasta dan 

masyarakat.
70

 

Salah satu aktualisasi nilai dari prinsip-prinsip Good Governance adalah 

Transparansi. Aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan 

keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Sehingga berdasarkan uraian di atas pelayanan 

yang diberikan oleh dinas sosial terhadap PMKS serta pandangan pemerintah kota 

Surabaya dalam perspektif Good Governance, maka telah sesuai dengan harapan bahwa 

sasaran pokok dari sebuah pemerintahan yang baik adalah terwujudnya 

penyelenggaraan pemerintahan yang: professional, berkepastian hukum, transparan, 

akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN; peka dan tanggap terhadap 

segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan 

pertanggungjawaban publik dan integritas pengabdian dalam mengemban misi 

perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegar 

Apa yang diamati peneliti, hasil wawancara dengan Bapak Azis dan Bapak Indra 

telah sesuai dengan pendapat Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu 

pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu communication, resource, 

disposition or attitudes dan bureaucratic structures. Komunikasi berkenan dengan 

bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik dan sikap serta 

tanggapan dari pihak yang terlibat. Resources berkenaan dengan ketersediaan 
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sumberdaya pendukung, khususnya sumberdaya manusia. Hal ini berkenan dengan 

kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif.
71

 

Disposition berkenaan dengan kesediaan dari implementor untuk carry out 

kebijakan publik tersebut kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan 

komitmen untuk melaksanakan kebijakan. struktur birokrasi berkenaan dengan 

kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan 

publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation 

karena struktur ini menjadikan proses implementasi jauh dari efektif.  

Lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan 

penelitian sesuai dengan kondisi subyek yag sebenarnya atau sesuai kenyataan, 

dimaksudkan untuk memperoleh data dan informan yang bisa menunjang terselesainya 

penelitian ini. Pada lokasi peneltian ini harus disesuaikan dengan pembahasan dan 

persoalan yang akan diteliti sehingga hasil yang akan diperoleh dapat tercapai secara 

maksimal. Peneliti menetapkan lokasi penelitian di kota Surabaya lebih jelasnya di 

UPTD Liponsos Keputih. Dalam hal ini secara keseluruhan lokasi yang sengaja dipilih 

peneliti karena selain keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki, peneliti ingin 

mengkaji secara mendalam permasalahan tentang pelayanan kesejahteraan sosial di 

tempat tersebut. 

Kota Surabaya dipilih sebagai lokasi penelitian dengan petimbangan yaitu 

merupakan slaah satu pusat kota yang memiliki banyak kendala mulai dalam hal 

perekonomian, sosial, budaya, politik, kesenjangan sosial termasuk PMKS yang 
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menarik untuk diteliti serta untuk mendapatkan suatau pemecaha masalah dan jalan 

keluar dari permasalahan mengenai gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang 

masih marak, sehingga lingkunag sekitar bisa berpengaruh dengan adanya PMKS dan 

jika dilihat bisa menjadi wabah buat yang lainnya.  

Berharap dalam hal pelayanannya bisa mudah diterima dan dalam 

pengimplikasikannya berjalan secara baik. Hak-hak asasi anak terlantar dan anak 

jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti 

tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan 

Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the 

Child (Konvensi tentang hak-hak anak). Di Indonesia, untuk mewujudkan hak-hak anak 

telah dikeluarkan UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU tersebut menjelaskan bahwa anak berhak 

untuk tumbuh kembang secara wajar serta memperoleh perawatan, pelayanan, asuhan 

dan perlindungan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak. 

Berkaitan dengan undang-undang di atas maka pembinaan perlu dilakukan untuk 

memberikan keterampilan kepada anak jalanan supaya mereka tidak berkeliaran di jalan 

lagi dan agar setelah pembinaan keterampilan itu selesai mereka bisa membuka usaha 

sendiri dan tentunya dengan modal usaha dari pemerintah khususnya dari Dinas Sosial. 

Secara umum pembinaan itu sendiri disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola 

kehidupan yang direncanakan untuk mengasah bakat yang telah dimiliki. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dijabarkan oleh peneliti maka dapat 

disimpulkan: 

1. Implementasi kebijakan pemerintah dalam memberikan faktor pendukung seperti 

halnya memberikan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan suatu 

kebijakan yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan terhadap penanganan 

gelandang, pengemis dan anak jalanan pada Dinas Sosial dan UPTD Liponsos 

Keputih  Kota Surabaya untuk saat ini masih kurang efektif. Strategi kebijakan yang 

diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya juga masih kurang tepat dan belum sesuai 

dengan situasi dan perkembangan kondisi kota Surabaya untuk saat ini dan 

kedepannya. Di dalam pelaksanaanya masih banyak kendala-kendala yang masih 

kurang begitu baik, dari kondisi gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang 

datang dari berbagai daerah luar kota Surabaya dalam kurun waktu yang lama masih 

terus bertambah setiap harinya. Disamping itu peran Dinas sosial dan peran UPTD 

Liponsos Keputih selama ini belum dapat mengurangi jumlah pmks tersebut. 

Memang pada beberapa tahun kemarin peredaran gelandangan, pengemis dan anak 

jalanan sudah tidak ada, tetapi untuk saat ini para gelandangan, pengemis dan anak 

jalanan masih saja bermunculan bahkan di beberapa titik tertentu masih banyak 

yang berkeliaran. 
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2. Dari bentuk implementasi kebijakan pemerintah sesuai apa yang ada di lapangan, 

bahwa pemerintah mengeluarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 

2013 tentang “Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial Keputih Pada Dinas Sosial 

Kota Surabaya dan juga Perda Nomor 2 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat dalam hal menangani gelandangan, pengemis dan anak 

jalanan masih terdapat kendala atau hambatan, dikarenakan kinerja dari pegawai 

sendiri masih kurang sehingga dalam penerapan implementasi kebijakan yang ada 

tidak bisa berjalan dengan semestinya. Masih banyak gelandangan, pengemis dan 

anak jalanan yang masih berkeliaran sedangkan pada tempat penampungan masih 

terdapat kelebihan jumlah PMKS yang ditampung di penampungan UPTD Liponsos 

Keputih Surabaya. Sebagai instansi pemerintah yang memiliki hubungan dengan 

pelayanan kesejahteraan sosial telah memberikan aspek prosedur pelayanan 

kesejahteraan sosial kurang baik. Dengan cara mengefektifkan proses sosialisasi ke 

masyarakat serta melakukan penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan anak 

jalan yang nakal atau berbuat kriminal, maka dari itu untuk dilakukannya 

pembinaan guna mendapatkan rekomendasi secara resmi untuk mencari pekerjaan 

yang legal sehingga dapat menjadikan mereka memiliki kepribadian yang lebih baik 

lagi. 

6.2 Saran 

Dalam implementasi kebijakan pemerintah kota Surabaya dalam penanganan 

gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang kurang berhasil dalam 
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pengimplementasikannya di lapangan maka peneliti mengajukan usulan berupa saran-

saran dengan harapan dapat dijadikan masukan bagi Pemkot Kota Surabaya guna 

melakukan pembenahan agar kedepannya dapat berjalan dan mempunyai manfaat lebih 

baik terhadap pemerintahan kota dan masyarakat Surabaya. Adapun saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah hendaknya lebih meningkatkan kinerjanya dan selalu melakukan 

sosialisasi dalam memberikan suatu pemahaman seberapa besar pengaruh kinerja 

pelayanan kesejahteraan sosial pada unit pelaksanaan teknis dinas lingkungan 

pondok sosial keputih Surabaya terhadap penanganan masalah PMKS dari sudut 

pandang pelayanan kesejahteraan sosial dalam implementasi Perwali nomer 22 tahun 

2013 dan Perda nomer 2 tahun 2014 baik melalui sosialisasi yang setidaknya mudah 

dimengerti oleh masyarakat dan khususnya PMKS yang berada di penampungan. 

2. UPTD Liponsos Keputih hendaknya mengetahui prosedur pelayanan yang baik saat 

berinteraksi dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sesuai dengan 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2013 tentang “Standar Operasional 

Prosedur Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Lingkungan Pondok Sosial Keputih Pada Dinas Sosial Kota Surabaya dan Perda 

Nomer 2 Tahun 2014 dari hal cara mendidik maupun proses awal sampai akhir para 

penghuni di Liponsos dan pemerintah dalam pengimplementasikannya menambah 

jumlah pegawai yang ada di UPTD Liponsos Keputih guna untuk mempercepat 

penanganan PMKS yang masih banyak berkeliaran di wilayah tertentu. 

 



108 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku : 

Agustino, Leo (2006), Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Arikunto. 

Budiardjo, Miriam (2008), Dasar-dasarIlmuPolitik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama. 

Ignatius, Suharto, dkk (2004), Perekayasaan Metodologi Penelitian. Yogyakarta: 

ANDI. 

Moleong, Lexy J (2011), Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi. Bandung: 

Remaja Rosdakarya. 

Nugroho, Riant (2012), Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan dan 

Manajemen Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo. 

Sugiyono (2001), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

Wahab, Solichin Abdul (2011), Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UMM 

Press. 

Widodo, Joko (2012), Analisis Proses Implementasi Kebijakan Publik. Malang: Bayu 

Media Publishing.  

Winarno, Budi (2002), Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Med Press. 

Buku Bahasa Inggris: 

Mazmanian, Daniel and Sabatier, Paul A. (1983), Implementation and Public Policy. 

Glenview, III: Scott, Foresman. 

 



109 
 

Dokumen Resmi dan Undang-Undang : 

Peraturan Walikota Surabaya (2013), Nomor 22 Tentang Standar Operasional Prosedur 

Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok 

Sosial Keputih Pada Dinas Sosial Kota Surabaya. 

Undang-Undang Negara Republik Indonesia (1999), Nomor 39 Tentang Hak Asasi 

Manusia 

Undang-Undang Negara Republik Indonesia (2009), Nomor 11 Tentang Kesejahteraan 

Sosial 

Peraturan Pemerintah (2012), Nomor 39 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 

Peraturan Walikota Surabaya (2013), Nomor 3 Tentang Organisasi Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial Keputih pada Dinas Sosial Kota Surabaya 

Peraturan Daerah Kota Surabaya (2011), Nomor 6 Tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Anak 

Jurnal: 

Isfihana, Dewi Rulyani (2010), Penanganan Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) di 

Liponsos Keputih Oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel Surabaya. 

Azwari, Riza (2008), Pemberdayaan Anak Jalanan di Lembaga Sosial Hafara 

Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta. 

Afifudin, Mokhamad (2008), Pembinaan Anak Jalanan Di Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. Universitas Pembangunan 

Nasional Surabaya 



110 
 

Mustahidin (2004), Pembinaan Mental Terhadap Anak Jalanan Di Yayasan Setara 

Kota Semarang. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 

Internet : 

Berita Jatim, (2014), “Daya Tampung Liponsos Keputih Overload”, 

m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/202817/daya_tampung_liponsos_keputih_o

verload, di akses 3 April 2014. 

Detik, (2015), “Selain Perda, Ini Yang Buat Jalanan Surabaya Bersih Dari Pengemis”, 

m.detik.com/news/berita/2950954/selain-perda-ini-yang-buat-jalanan-surabaya-

bersih-dari-pengemis, di akses 24 Juni 2015. 

  



111 
 

Pertanyaan Penelitian: 

DINAS SOSIAL: 

1. Bagaimana proses penangkapan gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang 

dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dan UPTD Liponsos Keputih? 

2. Apakah terdapat perbedaan dalam hal penangkapan dengan Satpol PP? 

3. Dalam pelayanannya selama di dalam ruang lingkup Dinas Sosial dan Liponsos 

Keputih Surabaya, apakah terdapat kesulitan yang dialami? 

4. Selama menjalani proses pendataan mengenai gelandangan, pengemis dan anak 

jalanan apakah terdapat kendala yang dihadapi? 

5. Di dalam Dinas Sosial apakah benar suatu kesejahteraan sosial bagi penyandang 

masalah kesejahteraan sosial bisa dikatakan sejahtera selama proses 

berlangsung? 

6. Apa faktor pendukung dari pemerintah kota Surabaya dalam menanggapi 

permasalahan PMKS yang semakin bertambah banyak? 

7. Berapa total gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang ada di Dinas Sosial? 

8. Bagaimana pemerintah Kota Surabaya menyikapi hal ini ketika di penampungan 

sudah melebihi batas yang sudah tersedia? 

UPTD Liponsos Keputih: 

1. Menurut anda kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan 

sosial di lingkungan pondok sosial itu bagaimana standar yang bisa dikatakan 

sejahtera bagi PMKS? 
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2. Bagaimana pemerintah menyikapi hal tersebut, jika banyak penghuni Liponsos 

yang bukan berasal dari wilayah kota Surabaya sendiri? 

3. Pandangan pemerintah kota Surabaya mengenai PMKS seperti apa? 

4. Benarkah banyak penghuni liponsos di pulangkan ke tempat asal mereka? 

5. Bagaimana pemerintah menyikapi hal yang semakin banyak penghuni Liponsos 

sehingga terjadi penumpukan PMKS di Liponsos Keputih Surabaya? 

6. Apakah selama ini para PMKS bisa dikatakan sejahtera kalau menurut UUD 

Perwali no 22 tahun 2013? 

7. Bagaimana Kondisi Lingkungan di Penampungan UPTD Liponsos Keputih 

sendiri? 

PMKS: Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan 

1. Apakah selama di penampungan bapak/ibu diperlakukan dengan baik oleh 

pekerja yang ada di penampungan sini? 

2. Dulu waktu terjaring oleh Satpol pp bapak/ibu diperlakukan seperti apa? 

3. Apakah ada kekerasan ketika waktu dipenampungan? 

4. Pernahkan bapak/ibu pernah kabur saat petugas menjaring ketika sedang 

beroperasi di jalanan? 

5. Bagaimana kondisi penampungan di UPTD Liponsos sini? 

6. Apa yang diberikan oleh petugas ketika bapak/ibuk berada di penampungan? 
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LSM: 

1. Bagaimana pendapat anda tentang pemerintah kota Surabaya dalam menanggapi 

gelandangan, pengemis dan anak jalanan? 

2. Apakah selama ini belum terlaksana mengenai pendidikan anak jalanan yang 

katanya gratis yang diberikan oleh pemerintah kota Surabaya? 

3. Bagaimana tindakan anda jika anak didik anda terjaring oleh razia? 

4. Menurut anda kebijakan pemerintah selama ini sudah berjalan dengan baik atau 

tidak? 

5. Selama ini apakah anak didik anda pernah mengalami kekerasan di lingkungan 

penampungan, ketika salah satu dari mereka terjaring razia? 
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LAMPIRAN FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto Ruangan Utama UPTD Liponsos Keputih 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Foto Pendidikan yang diberikan oleh LSM khusus bagi Anak Jalanan di Terminal Joyoboyo 
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Foto Sosialisasi Bagi Anak Jalanan yang diberikan Oleh Dinas Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foto Pengajar Anak Jalanan dari Sukarelawan LSM pada Lokasi Terminal Joyoboyo 
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Foto Keseharian Gelandangan dan Pengemis Saat Istirahat Makan Siang di Dinas Sosial 

Kota Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Anak Jalanan yang Mengikuti Program Pendidikan Gratis di Taman Bungkul 

 

 


