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ABSTRAK 

Penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam 

Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan Pada UPTD Liponsos Keputih”. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan-perkembangan teknologi, pemasalahan 

pertumbuhan 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 implementasi 

kebijakan pemerintah kota Surabaya dalam pelaksanaan penanganan gelandangan, pengemis dan 

anak jalanan, sehingga dapat dipakai sebagai bahan koreksi dan masukan dalam rangka 

peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial di 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. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Implementasi kebijakan yang di 

lakukan 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. 

Kata kunci: 

PMKS, Implementasi kebijakan, Kinerja, Pelayanan Kesejahteraan Sosial 
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ABSTRACT 

This research entitles “Implementation of Government Policy in The Handling of 

Surabaya City Vagrants, Beggars and Street Children in UPTD Liponsos Keputih”. 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 2013 and Perda number 2 in 2014 with the descriptive 

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

Keputih, PMKS and 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. 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. 

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. 

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

 

A. PENDAHULUAN 

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 di daerah desa dengan 

perkembangan di daerah perkotaan, 

baik melalui sektor industri maupun 

perdagangan, serta keinginan untuk 

memperoleh penghasilan yang tinggi 

merupakan faktor dari penyebab 

terjadinya urbanisasi.
1
 Keadaan seperti 

ini banyak mendorong penduduk dari 

                                                           
1
 Diakses di m.kompasiana.com, tanggal 07 

Agustus 2015, “urbanisasi permasalahan 

serius kota-kota besar di Indonesia”.  
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luar kota Surabaya untuk mencari 

keuntungan dengan maksud ingin 

mengubah kehidupannya yang kurang 

baik menjadi lebih baik lagi. 

Permasalahan sosial yang ada di 

dalam masyarakat atau Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

banyak menimbulkan beberapa kendala 

yang serius, bahkan mungkin bisa 

berdampak negatif bagi sebagian 

masyarakat umum di kota Surabaya. 

Pemerintah kota Surabaya seharusnya 

perlu memperhatikan lebih terhadap 

masyarakat yang memiliki kendala 

permasalahan sosial yang kurang baik, 

dalam hal dari sudut pandang sosial, 

ekonomi maupun dari sudut pandang 

kesejahteraan sosialnya. Maka dari itu, 

permasalahan sosial yang ada di kota 

Surabaya bisa teratasi. 

Pemerintah kota Surabaya dalam 

hal ini memberikan suatu kebijakan dan 

mendirikan suatu lembaga atau instansi 

sosial yaitu Lingkungan Pondok Sosial 

(Liponsos) Keputih yang mampu 

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. Berikut ini adalah data 

jumlah penyandang masalah 

kesejahteraan sosial (PMKS) yang 

berada di Liponsos tahun2014 - 2015: 

Tabel 1.1 

Jumlah PMKS Tahun 2014 - 2015 

Penderit

a 

Laki

-laki 

Perempua

n 

Jum

lah 

Gepeng 110 55 165 

Lansia 30 15 45 

Anjal 80 60 140 

Psikotik 290 255 545 

WTS(Wa

ria) 

– 30 30 

Jumlah   925 
Sumber data: diolah berdasarkan data dari 

Dinas Sosial 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

a. Kebijakan Publik 

Kebijakan publik adalah suatu 

keputusan politik yang melembaga dari 

pemerintahan (institutionalized political 

decision). Keputusan politik yang tidak 

pernah dilembagakan artinya, keputusan 

yang menjadi milik suatu lembaga yang 

dimana suatu keputusan yang dilakukan 

dengan cara disahkan secara hukum 

terhadap keputusan dari seorang 

pemimpin otoritarian yang menganggap 

bahwa kalau dirinya adalah Negara, 
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Hukum atau Tuhan.
2
 Penggunaan istilah 

dari suatu 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 

(foreign policy) pemerintah.
3
  

“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”.
4
 

Kebijakan adalah salah satu 

konsep yang ada di dalam ilmu politik.  

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 

                                                           
2
 Riant Nugroho (2012), Public Policy, Jakarta: 

Elex Media Komputindo, hlm. 11. 
3
 Solichin Abdul Wahab (2011), Pengantar 

Analisis Kebijakan Publik, Malang: UMM 

Press, hlm. 15. 
4
 Daniel Mazmanian and Paul A. Sabatier 

(1983). Implementation and Public Policy. 

Glenview, III: Scott, Foresman. p: 20. 

sebuah kebijakan dalam mencapai 

tujuan tertentu. Secara garis besar dapat 

dikatakan bahwa suatu fungsi dari 

implementasi adalah untuk membentuk 

suatu hubungan yang memungkinkan 

tujuan-tujuan dari kebijakan publik itu 

sendiri sebagaimana diwujudkan dari 

bentuk outcome (hasil akhir) kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh suatu 

pemerintahan. 

b. Implementasi Kebijakan Publik 

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 yang ditentukan atau 

bisa melalui dari formulasi kebijakan 

derivate atau turunan dari kebijakan 

publik tersebut.
5
 

Dengan demikian kita dapat 

memahami bahwa implementasi model 

Grindle adalah pemahamannya yang 

komprehensif mengenai suatu konteks 

                                                           
5
 Riant Nugroho (2012), Public Policy, Jakarta: 

Elex Media Komputindo, hlm. 674. 
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kebijakan, khususnya yang menyangkut 

dengan implementatornya, penerima 

implementasi dan arena dari konflik 

yang mungkin terjadi di antara para 

aktor implementasi serta kondisi-

kondisi sumberdaya dan implementasi 

kebijakan  yang diperlukan.
6
 Jadi inti 

dari 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. 

Dalam suatu proses, dimana dari 

implementasi kebijakan model Merille 

S Grindle, peneliti menghubungkan 

mulai pendekatan dari suatu 

perencanaan permasalahan yang ada, 

sebagaimana pengambilan keputusan 

pada kebijakan pemerintah seperti 

dalam hal pendekatan top down dan 

pendekatan bottom up. 

C. METODE PENELITIAN 

Metode adalah cara evaluasi, 

analisis, dan seleksi berbagai alternatif 

                                                           
6
 Riant Nugroho (2012), Public Policy, Jakarta: 

Elex Media Komputindo, hlm. 691. 

cara atau teknik, metode digunakan 

untuk melakukan penelitian ilmiah.  

Metode penelitian adalah sebuah cara 

untuk melakukan suatu penelitian 

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.  

Pendekatan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan suatu 

metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Metode 

penelitian kualitatif sering disebut 

dengan metode penelitian naturalistik 

karena penelitiannya dilakukan pada 

kondisi secara nyata/alamiah (natural 

setting).  
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Penelitian ini mengambil suatu 

metode penelitian kualitatif sebagai 

metode penelitian yang sekiranya dapat 

digambarkan melalui sudut pandang 

deskriptif kualitatif dengan tujuan 

pemecahan masalah yang sudah ada 

saat ini. Hal ini, melatarbelakangi 

sebagaimana bentuk dari metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif bisa untuk menganalisis 

tentang suatu implementasi kebijakan 

Perda dan Perwali sebagai dasar dari 

penanganan gelandangan, pengemis dan 

anak jalanan yang ada di kota Surabaya. 

D. PEMBAHASAN 

A. Implementasi Kebijakan dari 

Pemerintah Kota Surabaya 

Terhadap Gelandangan, Pengemis 

dan Anak Jalanan di Kota 

Surabaya 

Pada permasalahan mengenai 

gelandangan, pengemis dan anak 

jalanan di Kota Surabaya, di dalam 

suatu pemerintahan kota sangat 

berpengaruh keberadaannya mengenai 

implementasi kebijakan yang diberikan 

oleh pemerintahan kota Surabaya itu 

sendiri. Ketika suatu pemerintahan 

dapat menetapkan suatu bentuk 

demokratisasi sebagai keputusan dan  

kebijakan publik, maka seluruh 

kehidupan bersama bisa berubah. 

Kehidupan secara simultan menjadi 

bagian dari ekstrapolasi dari kebijakan 

itu sendiri.
7
 

Dalam perumusan dari suatu 

permasalahan sebuah kebijakan dan 

pengimplementasian suatu kebijakan, 

maka hendaknya juga mengutamakan 

suatu kepentingan dari masyarakat dan 

pribadinya sendiri. 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. karena seperti 

                                                           
7
 Riant Nugroho (2012), Public policy, Jakarta: 

Elex Media Komputindo, hlm 29. 
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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 atau semacam razia yang 

mengidentifikasi para PMKS yang 

sedang beroperasi di jalanan, adakah 

aktifitas yang dilakukan PMKS tersebut 

ada yang mengkoordinir mereka. 

a. Fungsi Penyelenggaraan Sosial 

Keberhasilan dalam 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. 

Adapun sebagian pandangan 

memang berasumsi bahwa yang 

namanya persoalan PMKS akan dapat 

selesai dengan sendirinya. masyarakat 

makin sejahtera dan diberi keleluasaaan 

untuk mengatur dirinya sendiri. Tetapi, 

agar program dari 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 yang terkait untuk 

melakukan langkah-langkah koordinasi, 

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 
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guna untuk mencegah sebelum 

terjadinya pelanggaran. 

2. Rehabilitatif 

Pengendalian sosial yang berupaya 

dalam pemulihan pada suatu keadaan 

sebelumnya, missal seperti rehabilitiatif 

merupakan wadah atau tempat bagian 

dari pengendalian sosial yang diberian 

oleh UPTD liponsos keputih bagi 

PMKS yang baru terjaring razia oleh 

satuan polisi pamong praja. 

3. Represif 

Pengendalian sosial berdasarkan sifat, 

merupakan suatu tindakan pengendalian 

sosial yang dilakukan setelah terjadinya 

suatu pelanggaran. 

4. Pengembangan 

Pengembangan merupakan suatu usaha 

untuk meningkatkan daya kemampuan 

teknis, teoritis, konseptual dan moral 

bagi PMKS yang sesuai dengan apa 

yang diberikan UPTD Liponsos Keputih 

melalui pendidikan dan pelatihan di 

hari-hari tertentu. 

5. Perlindungan 

Perlindungan dalam hal ini adalah 

Dinas Sosial dan Instansi UPTD 

Liponsos Keputih memberikan suatu 

pengayoman kepada PMKS dan kepada 

hak asasi manusia yang dirugikan orang 

lain dan perlindungan tersebut diberikan 

kepada masyarakat dan PMKS agar 

mereka dapat memberikan aspirasi dari 

semua hak-hak yang diberikan. 

b. Faktor Penyebab Pertumbuhan 

dan Hambatan dari PMKS 

(Gelandangan, Pengemis dan Ank 

jalanan) 

Meluasnya suatu perkembangan 

jumlah PMKS di Kota Surabaya selain 

karena tekanan kemiskinan dan 

urbanisasi berlebih, sebenarnya juga 

berkaitan dengan banyak faktor yang 

berpengaruh. Analisis dari penulis 

menemukan suatu 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. sehingga pada 

perkembangannya kemudian memicu 

terjadinya arus urbanisasi berlebih. 
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2. Kemampuan kota Surabaya untuk 

menyediakan fasilitas publik dan 

lapangan pekerjaan relatif terbatas, 

sehingga akibat yang terjadi 

kemudian penduduk yang migrasi 

cenderung mengembangkan kegiatan 

produktif di sektor nonformal, sektor 

informal. 

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 

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 

perekonomian yang tidak stabil dan 

modernisasi pertanian. 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. 

B. 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 di lapangan 

yang masing-masing mempunyai tujuan 

serta karakter yang berbeda-beda. 

Berkaitan dengan kepentingan-

kepentingan yang berpegaruh terhadap 

implementasi kebijakan, dengan kata 

lain bahwa didalam pelaksanaan 

kebijakan banyak melibatkan suatu 

kepentingan-kepentingan yang dapat 

mempengaruhi dari isi kebijakan itu 

sendiri serta bagaimana tingkat suatu 

kepentingan-kepentingan tersebut ada.  

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 
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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 dapat 

dikatakan kurang berhasil atau tidak 

berjalan dengan baik. 

Sikap pemerintah kota Surabaya 

dalam menyikapi permasalahan PMKS 

dengan berdasarkan dari implementasi 

kebijakan Perda dan Perwali yang sudah 

ditetapan harus lebih disiplin lagi dalam 

menyikapinya. Dinas Sosial yang ada di 

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 itu sendiri. 

jadi dapat diartikan bahwa didalam 

perumusan dari kebijakan itu sendiri 

maupun pengimplementasian dari suatu 

kebijakan tidak hanya 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 

C. Peranan UPTD Liponsos Keputih 

Kota Surabaya 

UPTD Liponsos Keputih 

terletak  di Jl Keputih Tegal 32 

Surabaya adalah suatu Instansi yang di 

bawah naungan Dinas Sosial kota 

Surabaya, Liponsos ini berusaha 

memberikan Pelayanan Kesejahteraan 

Sosial kepada 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. 
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Kegiatan tersebut menitik 

beratkan pelayanan bagi 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 fungsinya dan untuk 

memenuhi kebutuhan minimum baik 

jasmani, rohani maupun sosial. 

Pelayanan kesejahteraan sosial di UPTD 

Liponsos Keputih menganut prinsip 

sebagai berikut: 

1. Setiap pelayanan didasarkan pada 

hak asasi manusia dan keunikan 

kebutuhan dengan konsekuensi 

keanekaragaman pelayanan baik 

jenis maupun jangka waktunya. 

2. Menghargai PMKS sebagai manusia 

seutuhnya yang perlu dihargai dan 

dihormati sebagaimana layaknya 

seperti masyarakat pada umumnya 

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. 

a. 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.
8
 

                                                           
8
  Diakses pada dokumen Dinas Sosial menurut 

Departemen Sosial R.I (1992). 
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Bagian ini merupakan bagian 

yang sangat penting berguna untuk 

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. 

b. Pembinaan Pengemis 

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. 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 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. 

c. Pengawasan dan Pengendalian 

Bagi Anak Jalanan 

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 mampu membiayai kehidupanya 

sehingga anak-anak tidak perlu lagi 

bekerja di jalanan. 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 
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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 yang 

melakukan aktivitas di sekitar lampu 

merah. Anak jalanan yang semestinya 

sekolah dan berada di rumah dengan 

menikmati hak-haknya sebagai anak 

pada umumnya, karena keadaannya 

membuatnya harus turun ke jalan. 

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 anak 

jalanan tersebut, yang terungkap dari 

hasil identifikasi setelah anak jalanan 

berhasil dijaring. 

D. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisa dan pembahasan 

yang telah dijabarkan oleh peneliti 

maka dapat disimpulkan: 

1. Implementasi kebijakan pemerintah 

dalam memberikan suatu faktor yang 

mendukung dalam menyelesaikan 

permasalahan terhadap penanganan 

gelandang, pengemis dan anak 

jalanan pada Dinas Sosial dan UPTD 

Liponsos Keputih  Kota Surabaya 

untuk saat ini masih kurang efektif.  

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 
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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. 

Saran 

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. Penelitian selanjutnya, diharapkan 

peneliti yang baru sekiranya dapat 

memetakan perolehan suara dari 

masing-masing partai pada setiap 

Kecamatan atau setiap dapil di kota 

Kediri pada saat pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden dan dijelaskan 

secara rinci dan detail.  

2. Penelitian selanjutnya sekiranya 

dapat mengambil moment serta 

kejadian ataupun peristiwa yang 

sedang berlangsung ketika akan 

melakukan penelitian tersebut 

dengan lebih baik lagi.
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