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ABSTRAK 

Lilik Agustina, (2018). Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Brawijaya, Malang.  Evaluasi Program Pemberdayaan Gelandangan 

dan Pengemis (Studi di Kampung Wisata 1000 Topeng Kota Malang Tahun 2017). Dosen 

Pembimbing : Rachmad Gustomy, S.IP, M.IP dan Dr. Dra. Alifiulathin Utaminingsih, 

M.Si 

 

 Upaya penuntasan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS pada 

gelandangan dan pengemis telah di lakukan rehabilitasi sosial dengan banyak cara seperti 

melalui panti, liponsos, transit home, transmigrasi, dan lain sebagainya. Akan tetapi, upaya – 

upaya tersebut belum mampu membantu gelandangan dan pengemis dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Kementerian Sosial mengembangkan model rehabilitasi sosial melalui 

program “desaku menanti”. Program ini telah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia, salah 

satunya di Kota Malang. Penerapan di Kota Malang berbeda dengan di daerah lain, karena 

pemerintah kota Malang berinovasi dengan mengubah tempat rehabilitasi yang menjadi 

destinasi pariwisata. Akan tetapi, lokasi yang terlampau jauh dari pusat kota berakibat pada 

penerima program tidak dapat mengembangkan roda perekenomiannya. Selain itu, penerima 

program hanya mendapatkan hak tinggal tidak mendapatkan hak memiliki. Kajian ini 

menganalisis evaluasi program dengan menggunakan teori William N Dunn. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif 

evaluatif. Proses pengambilan data dengan metode wawancara, observasi, dan studi pustaka. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam karakteristik. Pertama, efektivitas. 

Pemilihan lokasi yang kurang tepat dan rendahnya semangat calon penerima program untuk 

berubah. Kedua, efisiensi. Minimnya pendamping yang ada sehingga penerima program 

kurang mendapatkan pendampingan. Ketiga, kecukupan. Pemerintah Kota Malang mampu 

dalam memecahkan permasalahan yang timbul ketika program ini diimplementasikan yaitu 

dengan melakukan inovasi terhadap tempat rehabilitasi sosial. Keempat, perataan. Anggaran 

yang di gunakan sudah dipergunakan seuai dengan rencana oleh pelaksana, tetapi belum 

dipergunakan dengan semestinya oleh penerima program. Kelima, responsivitas. Penerima 

program belum dapat mengembangkan roda perekonomian dan masih memilih sikap 

bergantung pada bantuan pemerintah. Keenam, ketepatan. Hasil dari program ini yang telah 

dicapai yaitu 10% penerima program mampu bekerja diluar wilayah rehabilitasi sosial, 23% 

penerima program bekerja di bengkel kerja, 10% penerima program tidak memiliki pekerjaan, 

40% penerima program bergantung pada pengunjung wisata, dan 17% penerima program telah 

dikeluarkan dari program. 

 

Kata Kunci : Evaluasi, Kampung wisata 1000 Topeng Kota Malang, dan pemberdayaan 

gelandangan dan pengemis. 

  



ABSTRACT 

Lilik Agustina, (2018). Government Studies Program, Faculty of Social and Political 

Sciences, Brawijaya University, Malang. Evaluation Program Begging and Beggars 

Empowerment (Study in Tourist Village 1000 Mask of Malang City Year 2017). Supervisor: 

Rachmad Gustomy, S.IP, M.IP and Dr. Dra. Alifiulathin Utaminingsih, M.Si 

The social welfare efforts of PMKS to homeless and beggars has been done by social 

rehabilitation in many ways such as through institutions, liponsos, transit home, 

transmigration, and so forth. However, these efforts have not been able to help the homeless 

and beggars to meet the needs of his life. The Ministry of Social Affairs has developed a model 

of social rehabilitation through the "my village awaits" program. This program has been 

implemented in several regions in Indonesia, one of them in Malang. Implementation in 

Malang is different from other areas, because the city government of Malang innovate by 

changing the place of rehabilitation that becomes a tourism destination. However, the location 

that is too far from the city center results in the recipient of the program not being able to 

develop the wheel of its economy. In addition, the recipient of the program only get the right 

of residence does not get the right of possession. This study analyzes program evaluations 

using William N Dunn's theory. This research uses research method with qualitative approach, 

type of evaluation research. The process of collecting data by interview method, observation, 

and literature study. The results showed that there are six characteristics. First, effectiveness. 

Inaccurate location selection and low number of potential recipients of the program to change. 

Second, efficiency. The lack of existing companions so that the recipients of the program lacked 

assistance. Third, sufficiency. Malang City Government is able to solve the problems that arise 

when the program is implemented that is by doing innovation to social rehabilitation place. 

Fourth, leveling. The budget in use has been used in accordance with the plan by the 

implementer, but has not been properly used by the program beneficiaries. Fifth, 

responsiveness. Recipients of the program have not been able to develop the wheels of the 

economy and still choose an attitude dependent on government assistance. Sixth, accuracy. 

The results of this program have been achieved: 10% of program beneficiaries are able to 

work outside the social rehabilitation area, 23% of program beneficiaries work in the 

workshop, 10% of program beneficiaries, 40% of beneficiaries depend on tourist visitors, and 

17% of program beneficiaries has been removed from the program. 

 

Keywords: Evaluation, Tourist Village 1000 Mask of Malang City, and empowerment of 

homeless and beggars.  



DAFTAR ISI 

  

HALAMAN PERSETUJUAN ....................................................................................... i  

LEMBAR  PENGESAHAN ............................................................................. ............. ii  

HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................... ............. iii  

KATA PENGANTAR ....................................................................................... ............. iv  

ABSTRAK ......................................................................................................... ............. vi  

DAFTAR ISI ...................................................................................................... ............. viii  

DAFTAR TABEL ........................................................................................................... xi  

DAFTAR GRAFIK ........................................................................................... ............. xii  

DAFTAR BAGAN ............................................................................................. ............. xiii  

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... ............. xiv  

DAFTAR ISTILAH .......................................................................................... ............. xv  

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. ............. 1  

1.1 Latar Belakang ....................................................................................... ............. 1  

1.2 Rumusan Masalah .................................................................................. ............. 12  

1.3 Tujuan Penelitian ................................................................................... ............. 12  

1.4 Manfaat Penelitian ................................................................................. ............. 13  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................... ............. 16  

2.1 Studi Terdahulu ...................................................................................... ............. 16  

2.2 Kajian Teori ........................................................................................... ............. 16  

2.2.1 Teori Kebijakan Publik .................................................................. .................. 23  

2.2.2 Teori Evaluasi ................................................................................ .................. 27  

2.2.2 Evaluasi Kebijakan ......................................................................... ................. 27  

2.2.2.1 Kriteria Evaluasi .......................................................................... ................. 29  

2.4 Alur Pikir Penelitian ............................................................................................ 33  

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................. ............. 35  

3.1 Jenis Penelitian ....................................................................................... ............. 35  

3.2 Fokus Penelitian ..................................................................................... ............. 36  

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian ................................................................. ............. 36  

3.4 Jenis Data ............................................................................................... ............. 37  

3.5 Teknik Pengumpulan Data ..................................................................... ............. 37  

3.5.1 Wawancara .......................................................................................... ............. 38  



3.5.2 Observasi ............................................................................................. ............. 39  

3.5.3 Dokumentasi ....................................................................................... ............. 41  

3.6 Teknik Analisis Data .............................................................................. ............. 42  

BAB IV DESKRIPSI PROGRAM PEMBERDAYAAN GELANDANGAN   

DAN PENGEMIS KOTA MALANG ..............................................................47  

4.1 Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis ............................................... ......... 47  

4.1.1 Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis ........................... ........... 47  

4.1.2 Payung Hukum ...................................................................................... ........... 51  

4.1.3 Kriteria Sasaran Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis  ........... 52  

4.1.4 Aktor Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis ................. ........... 54  

4.1.5 Peyelenggaraan Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di   

Kota Malang ................................................................................................... . 56  

4.1.5.1 Prinsip Dasar ............................................................................. .................... 56  

4.1.5.2 Tahap Kegiatan ........................................................................... .................. 58  

4.2 Kampung Wisata 1000 Topeng............................................................................ 62  

4.2.1 Sejarah Topeng Malang ................................................................. .................. 62  

4.2.2 Kampung Wisata 1000 Topeng ........................................................................ 64  

BAB V EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN GELANDANGAN DAN 

PENGEMIS DI KAMPUNG WISATA 1000 TOPENG KOTA MALANG TAHUN 

2017..................................................................................................... .............................. 68  

5.1Evaluasi Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis .............. .................... 68  

5.1.1 Efektivitas Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis....... .............. 68  

5.1.2 Efisiensi Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis .......... ............. 74  

5.1.3 Kecukupan Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis ...... ............. 78  

5.1.4 Perataan Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis .......... ............. 86  

5.1.5 Responsivitas Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis .. ............. 91  

5.1.6 Ketepatan Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis ........ ............. 93  

BAB VI PENUTUP ........................................................................................... ............. 96  

6.1 Kesimpulan ............................................................................................ ............. 96  

6.2 Rekomendasi ........................................................................................................ 99  

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................... 101  

LAMPIRAN  .................................................................................................................... 105  

  



 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 .. 4 

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu ................................................................................... 14 

Tabel 2.2 Metode 4 Komponen Evaluasi Program ................................................................ 24 

Table 3.1 Daftar Narasumber ................................................................................................. 29 

Tabel 4.1 Anggaran Rumah Huni Warga Binaan Sosial ....................................................... 47 

Tabel 4.2 Anggaran Jaminan Hidup ...................................................................................... 48 

Tabel 4.3 Anggaran Biaya Stimulan UEP ............................................................................. 48 

Tabel 4.4 Biaya Operasional LKS ......................................................................................... 49 

 

 

  



DAFTAR GRAFIK 

 

Grafik 1.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Indonesia Tahun 2016.. ............... 3 

Grafik 1.2 Jumlah Gepeng Kota Malang ............................................................................... 9 

Grafik 5.1 Pengunjung Kampung wisata 1000 Topeng Kota Malang ..................  ................ 65 

Grafik 5.2 Capaian Program Tahun 2017 .............................................................  ................ 75 

 

 

 

  



DAFTAR BAGAN 

 

Bagan 2.1 Komponen Kunci Model Evaluasi CIPP .............................................................. 23 

Bagan 2.2 Alur Pikir Peneliti ................................................................................................. 25 

Bagan 3.1 Analisis Data Model Interaktif ............................................................................. 32 

Bagan 4.1 Kerangka Pemikiran Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis ......... 37 

Bagan 4.2 Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis ........................................... 38 

Bagan 4.3 Proses Seleksi Penerima Program ........................................................................ 40 

Bagan 4.4 Pelaksanaan Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis ...................... 43 

Bagan 4.5 Penerapan Kampung Wisata 1000 Topeng Kota Malang..................................... 52 

  



DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 4.1 icon Kampung Wisata 1000 Topeng Kota Malang ............................................ 51 

Gambar 4.2 Peta Kampung Tematik ...................................................................................... 53 

  



DAFTAR ISTILAH 

 

 

Gelandangan : Orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya 

Pengemis : Orang yang berprofesi dengan meminta belasa kasih orang lain. 

Gepeng : Gelandangan dan pengemis 

WBS : Warga binaan sosial adalah penerima program dari program rehabilitasi 

sosial 

Rehabilitasi  sosial : Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan 

untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya 

secara wajar dalam kehidupan masyarakat 

Self-Determination :Rasa percaya bahwa individu itu bisa atau dapat mengendalikan nasibnya 

sendiri 

Efektif :Dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan) 

Setting : Pengaturan 

Icon : Penggambaran suatu objek  

LKS : Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau 

perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun 

yang tidak berbadan hukum. 

ABPN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

Liponsos  : Lingkungan Pondok Sosial yang di dalamnya menampung, membina dan 

memberdayakan orang-orang kurang beruntung seperti, Gepeng, orang 

pennyakit Jiwa, PSK, Jompo dan lain sebagainya. 

Transit home : Merupakan penanganan gepeng yang bersifat sementara sebelum 

mendapatkan pemukiman tetap yang disediakan. 

Transmigrasi : Bentuk penanganan gepeng dengan menyediakan fasilitas tempat tinggal 

baru dilokasi lain. 

Desa wisata  : Suatu bentuk integrasi antara atraksi. Akomodasi dan fasilitas 

pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat 

yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat


Desaku menanti : Program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis yang 

dilakukan secara terpadu berbasis desa, dengan menekankan 

pengembalian ke daerah asal.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengemis, gelandangan, dan orang terlantar atau biasa disebut gepeng biasanya 

banyak kita temui di pinggir jalan terutama di kota – kota besar.  Ketika berada di 

lampu merah, tempat makan kita sering menjumpai pengemis. Ketika malam hari 

kita menjumpai gelandangan tidur di sembarang tempat, seperti di depan pertokoan. 

Keberadaan gelandangan dan pengemis ini cenderung membahayakan dirinya 

sendiri dan orang lain dikarenakan menganggu ketentraman di tempar umum serta 

memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan. 

Gelandangan sendiri merupakan seseorang yang berada dalam keadaan tidak 

memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang menetap di wilayah tertentu dan hidup 

mengembara di tempat – tempat umum.1 Seseorang disebut gelandangan ketika 

seseorang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), tidak memiliki tempat 

tinggal yang tetap, menggelandang di tempat umum,  tidak memiliki penghasilan 

tetap.2 Sedangkan pengemis merupakan seseorang yang mendapatkan penghasilan 

dari hasil meminta-minta di muka umum.3 Seseorang disebut pengemis ketika 

seseorang yang mata pencaharian 

                                                           
1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, 

Gelandangan dan Pengemis pasal 1 ayat 11 
2 Ibid. 
3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, 

Gelandangan dan Pengemis pasal 12 



 
 

 

dengan bergantung pada belas kasih orang lain, berpakaian kumuh dan compang – 

camping, dan beradaa ditempat – tempat ramai.4 

Gelandangan, pengemis, dan orang terlantur yang termasuk dalam penyandang 

masalah kesejahteraan atau disebut PMKS merupakan kelompok masyarakat, 

perseorangan, keluarga yang dikarenakan suatu kesulitan atau hambatan tidak dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya. Sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan 

hidupnya yaitu kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan 

wajar. PMKS terdiri atas 26 jenis yaitu anak balita terlantar, anak terlantar, anak 

yang berhadapan dengan hukum dengan umur <18 tahun, anak jalanan, anak 

dengan kedisabilitasan (ADK), anak korban tindak kekerasan, anak yang 

memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia, penyandanga disabilitas, tuna sosial, 

gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan 

lembaga pemasayarakatan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban 

penyalahgunaan NAPZA, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja 

migran bermasalah sosial (PMBS), korban bencana alam, korban bencana sosial, 

perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial 

psikologis, komunitas adat terpencil. Pada tahun 2016 penduduk mencapai 261,1 

juta jiwa5 Dari jumlah penduduk Indonesia 2,466,673 jiwa diantaranya merupakan 

penyandang masalah kesejahteraan sosial. Berikut PMKS yang tersebar di 34 

provinsi di Indonesia. 

 

                                                           
4 Ibid. 
5 Badan Pusat Statistik, https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab3|accordion-

daftar-subjek1, diakses pada 15 September 2017 pukul 18:05 

https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1
https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1


 
 

 

 

Grafik 1.1 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Indonesia Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik PMKS di atas menunjukan, angka PMKS terbesar berada di provinsi 

Jawa Barat dengan jumlah 40,982 juta jiwa. Kemudian Jawa Timur dengan jumlah 

PMKS sebesar 35,367 juta  jiwa. Selanjutnya Jawa Tengah dengan jumlah 21,641 

juta jiwa. Grafik tersebut menunjukan bahwa angka PMKS terbanyak berada di 

Pulau Jawa Berikut uraian PMKS di provinsi Jawa Timur yang tersebar di 38 

Kab/Kota pada tahun 2016. 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, Data dioleh, 2018 



 
 

 

Tabel 1.1 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyandang masalah kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Timur dengan 

jumlah 35,367 juta  jiwa dari total jumlah penduduk di Jawa Timur sebesar 

No. Kab/Kota Jumlah 

PMKS 

No. Kab/Kota Jumlah 

PMKS 

1 Kab. Pacitan     9.739  20 Kab Magetan     

20.288  

2 Kab Ponorogo     

19.326  
21 Kab Ngawi     

40.107  

3 Kab Trenggalek     

44.716  
22 Kab 

Bojonegoro 

    

20.589  

4 Kab Tulungagung     7.705  23 Kab Tuban     

21.379  

5 Kab Blitar     

11.936  
24 Kab 

Lamongan 

    

12.011  

6 Kab Kediri     

23.463  
25 Kab Gresik     

71.744  

7 Kab Malang     

49.407  
26 Kab 

Bangkalan 

    5.708  

8 Kab Lumajang      9.066  27 Kab Sampang     

20.545  

9 Kab Jember     

38.069  
28 Kab 

Pamekasan 

    

21.317  

10 Kab Banyuwangi     

27.565  
29 Kab Sumenep     

10.285  

11 Kab Bondowoso     7.206  30 Kota Kediri     2.243  

12 Kab Situbondo      628  31 Kota Blitar     2.600  

13 Kab Probolinggo     

21.370  
32 Kota Malang     5.935  

14 Kab Pasuruan     8.613  33 Kota 

Probolinggo 

    7.706  

15 Kab Sidoarjo     9.101  34 Kota 

Pasuruan 

    3.490  

16 Kab Mojokerto     

26.091  
35 Kota 

Mojokerto 

    3.147  

17 Kab Jombang     7.816  36 Kota Madiun     3.089  

18 Kab Nganjuk     

19.723  
37 Kota 

Surabaya 

    

21.161  

19 Kab Madiun     

14.320  
38 Kota Batu      1.669  

Sumber : Badan Pusat Statistik, Data diolah, 2018 



 
 

 

38.847.561 jiwa pada tahun 2015. 6 Kabupaten Gresik menjadi penyubang PMKS 

terbanyak di provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 71,744 jiwa. Selanjutnya 

Kabupaten Malang yaitu sebesar 49,407 jiwa dan Kabupaten Trenggalek sebanyak 

44,716 jiwa. 

Pemerintah dalam mengurai angka penyandang masalah kesejahteraan sosial 

yang di atur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan 

sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai upaya secara terpadu, terarah, 

dan berkelanjutan dengan memberikan pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan 

setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan 

sosial, dan perlindungan sosial.7 Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini di 

prioritaskan kepada masyarakat yang termasuk dalam kriteria kemiskinan, 

ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, 

korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.8 Kriteria 

kemiskinan yaitu masyarakat yang tidak memiliki sumber mata pencaharian atau 

mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan 

dasar, mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi 

konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana, tidak mampu untuk berobat ke 

tenaga medis, tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun, hanya 

dapat menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat 

pertama, dinding rumah terbuat dari kayu/bambu/tembok dengan kualitas rendah, 

                                                           
6 Badan Pusat Statistik. http://jatim.bps.go.id/statictable/2016/04/29/330/jumlah-penduduk-dan-

laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur.html. Diakses pada 3 

Juni 2018 pukul 18:43 
7 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 2 
8 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 5 Ayat 2 

http://jatim.bps.go.id/statictable/2016/04/29/330/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur.html
http://jatim.bps.go.id/statictable/2016/04/29/330/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur.html


 
 

 

kondisi lantai terbuat dari tanah/kayu/semen, atap terbuat dari ijuk/rumbia, tidak 

memiliki penerangan tempat tinggal dari listrik, luas lantai rumah kurang dari 8m2, 

tidak mempunyai sumber air minum.9 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 penduduk miskin di 

Indonesia berjumlah 27.764.32 ribu jiwa10.  Penduduk miskin tertinggi di pulau  

Jawa di duduki Jawa Timur yaitu berjumlah 4.683.53 ribu jiwa pada tahun 2016.11 

Penanganan masyarakat miskin terhadap PMKS, salah satunya terhadap kelompok 

gelandangan dan pengemis dilakukan melalui sistem panti dan non panti yang 

dilaksanakan oleh pemerintah dengan memberikan pelayanan seperti: 1) Panti 

dengan menyediakan sarana tempat tinggal dalam satu atap yang dihuni beberapa 

keluarga, 2) Lingkungan Pondok Sosial atau disebut Liponsos dengan 

mengedepankan sistem hidup bersama di dalam lingkungan sosial selayaknya 

kehidupan masyarakat pada umumnya, 3) Transit home merupakan penanganan 

gepeng yang bersifat sementara sebelum mendapatkan pemukiman tetap yang 

disediakan, 4) Transmigrasi yaitu bentuk penanganan gepeng dengan menyediakan 

fasilitas tempat tinggal baru dilokasi lain terutama di luar Pulau Jawa, 5) 

Pemukiman merupakan bentuk penangan gelandangan dan pengemis dengan 

menyediakan tempat tinggal yang permanen di lokasi tertentu.12 

Pelayanan yang telah diberikan selama ini sudah cukup baik, akan tetapi 

pelayanan tersebut masih mengedepankan sistem panti dan belum dapat berjalan 

                                                           
9 Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan 

Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu 
10 Badan Pusat Statistik, https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab3|accordion-

daftar-subjek1, diakses pada 15 September 2017 pukul 18:34 
11 Ibid.,  
12 Pedoman Program Desaku Menanti Kota Malang Tahun 2016. 

https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1
https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1


 
 

 

optimal dalam melibatkan peran serta masyarakat. Sehingga pemerintah khususnya 

Kementerian Sosial RI mengembangkan model program rehabilitasi sosial dalam 

penanganan gelandangan dan pengemis dengan lebih mengoptimalkan sumber – 

sumber yang ada di masyarakat untuk tidak lagi mengandalkan bantuan dan fasilitas 

yang diberikan pemerintah.13 Program ini merupakan rehabilitasi sosial 

gelandangan dan pengemis melalui pengembangan model “Desakuku Menanti”. 

Program rehabilitasi sosial yang dilakukan secara terpadu berbasis desa dengan 

memberdayakan gelandangan dan pengemis untuk menjadi mandiri dan 

menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Program ini telah 

diterapkan dibeberapa daerah, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 

Kabupaten Pasuruan, Kota Padang, Kabupaten Janeponto, dan Kota Malang. 

Di Jawa Timur program ini diterapkan di dua daerah yaitu Kabupaten Pasuruan 

dan Kota Malang. Di Kabupaten Pasuruan program ini diterapkan pada tahun 2014 

berlokasi di Desa Prodo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan dengan 

jumlah mentargetkan sebanyak 35 Kepala Keluarga (KK) atau 136 jiwa sebagai 

penerima program.14 Penerapan di Pasuruan ini telah menghasilkan WBS memiliki 

pekerjaan yaitu beternak lele, beternak ayam, berjualan bakso, serta menjahit. 

Selain itu, WBS di Kabupaten Pasuruan ini mendapatkan hak milik dan hak 

menempati untuk rumah yang disediakan dari program ini. 

Kota Malang menjadi daerah ketiga yang menerapkan program desaku menanti 

ini. Jumlah PMKS di Kota Malang sebanyak 5.935 jiwa yang sebagian merupakan 

                                                           
13 Pedoman Program Desaku Menanti Kota Malang 2016 
14 Kemensos Resmikan Kampungku Mandiri Di Kabupaten Pasuruan, 

http://www.pasuruankab.go.id/berita-1664-kemensos-resmikan-kampungku-mandiri-di-kabupaten-

pasuruan.html, diakses pada 13 September 2017 pukul 10:19 

http://www.pasuruankab.go.id/berita-1664-kemensos-resmikan-desaku-mandiri-di-kabupaten-pasuruan.html
http://www.pasuruankab.go.id/berita-1664-kemensos-resmikan-desaku-mandiri-di-kabupaten-pasuruan.html


 
 

 

angka gelandangan dan pengemis dengan jumlah yang cukup tinggi di karenakan 

Kota Malang merupakan salah satu kota besar yang ada di Jawa Timur. Sehingga, 

program ini dibutuhkan untuk diterapkan di Kota Malang. Berikut merupakan 

angka gelandangan dan pengemis di Kota Malang tahun 2013 - 2016 

Grafik 1.2 

Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang Tahun 2013 – 2016. 

 

 

 

 

 

 

Grafik diatas merupakan angka gelandangan dan pengemis yang terjaring razia 

di Kota Malang. Grafik diatas menunjukan terjadi penurunan angka gelandangan 

dan pengemis pada tahun 2013 hingga tahun 2015, akan tetapi pada tahun 2016 

mengalami sedikit peningkatan. Penurunan angka gelandangan dan pengemis ini di 

dukung dengan upaya – upaya pemerintah Kota Malang yang terus melakukan razia 

yang kemudian di lakukan pembinaan. Pembinaan tersebut dilakukan dengan 

memberikan bimbingan keterampilan seperti tata boga. Akan tetapi meski sudah 

mengalami penurunan dalam angka razia gelandangan dan pengemis, pemerintah 

Kota Malang terus berupaya untuk pengentasan masalah kemiskinan khususnya 

pada PMKS yaitu gelandangan dan pengemis dengan menerapkan program “desaku 

menanti” pada tahun 2016. 
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Sumber : Dinas Sosial Kota Malang, Data diolah, 2018 



 
 

 

Program desaku menanti merupakan sebuah program pemberdayaan 

masyarakat yang diperuntukan bagi kelompok masyarakat gelandangan dan 

pengemis. Pemberdayaan masyarakat sendiri bertujuan untuk membentuk 

masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, 

bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.15 Pemberdayaan yang 

dilakukan melalui program ini dengan tujuan agar tidak ada lagi gepeng yang turun 

ke jalan untuk meminta – minta, dengan mengubah pola pikir dan perilaku agar 

tidak lagi berkeinginan hidup di jalanan.  

Penerapan program desakuku menanti di Kota Malang berbeda dengan di 

daerah lainnya dikarenakan di Kota Malang program ini di setting sebagai 

pariwisata. Hal ini menarik peneliti untuk mengetahui lebih dalam kampung wisata 

1000 topeng ini. Wisata ini menonjolkan kesenian kota Malang yaitu topeng 

Malangan. Wisata topeng ini  berada di Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru, 

Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Ketika pemberdayaan masyarakat 

dilakukan dengan memadukan pariwisata, masyarakat memiliki peran penting. 

Masyarakat subjek pembangunan kepariwisataan, masyarakat menjadi pelaku 

penting yang harus terlibat dalam perencanaan dan implementasi program.16 

Masyarakat juga sebagai penerima manfaat, masyarakat memperoleh nilai manfaat 

ekonomi dari pengembangan kegiatan kepariwisataan yang nantinya akan 

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budayanya.17 

                                                           
15 Ambar Teguh S. Kemitraan dan Model – Model Pemberdayaan. Gava Media. Yogyakarta. 2004. 

Hlm. 78 
16 Bambang Sunaryo. Kabijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata. Gava Media. Yogyakarta. 

2013. Hlm. 219 
17 Ibid.,  



 
 

 

Akan tetapi, dalam penerapannya di Kota Malang WBS tidak mendapatkan hak 

milik rumah melainkan hanya mendapatkan hak menempati. Hal ini berbeda 

dengan daerah – daerah lainnya, yang mana WBS mendapatkan hak milik dan hak 

menempati. Hambatan tersebut dikarenakan lahan yang digunakan untuk 

pembangunan lokasi rehabilitasi sosial merupakan tanah milik pemerintah Kota 

Malang, sehingga ketika pemerintah memerlukan lahan tersebut, Dinas Sosial harus 

mengembalikan. Di Kota Malang penerapan program ini telah menganggarkan 

biaya sebesar Rp 1.834.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh empat juta 

rupiah). Dengan dana tersebut, apabila nantinya lahan yang digunakan harus di 

kembalikan maka WBS harus keluar dari kampung wisata ini dan dana yang telah 

di gunakan untuk pembangunan  akan sia – sia karena hanya bersifat sementara. 

Selain itu, lokasi tempat wisata topeng terlampau cukup jauh yang memerlukan  

± 44 menit dari pusat kota Malang berdampak pada jumlah pengunjung wisata. Di 

sisi lain, untuk berkunjung ke lokasi ini belum adanya akses transportasi umum 

yang dapat masuk sampai ke kampung wisata sehingga masyarakat hanya dapat 

menggunakan kendaraan pribadi. Lokasi kampung wisata ini terkenal dengan 

daerah rawan begal (pencuri di jalanan), jalanan yang sepi dan pelosok. Selain 

hambatan pada lokasi, minimnya sarana dan prasana yang ada di kampung wisata 

1000 topeng, berakibat kurang menariknya kampung wisata 1000 topeng sebagai 

tujuan wisata. Dengan adanya persoalan diatas, berdampak  pada pendapatan 

gepeng. Apabila kampung wisata sepi pengunjung maka pendapatan WBS akan 

minim. Hal ini menimbulkan kekhawatiran untuk warga binaan kembali lagi turun 

ke jalan untuk mengemis dan menggelandang..   



 
 

 

Dari beberapa hambatan dalam  pemberdayaan gelandangan dan pengemis di 

kampung wisata 1000 topeng selama awal program di terapkan sampai pada tahun 

2017. Menarik peneliti untuk meneliti terkait program dan wisata ini guna 

mengetahui seberapa jauh program pemberdayaan ini telah terlaksana. Sampai 

mana program ini telah terlaksana, yang mana tujuan program ini ialah untuk 

mengatasi masalah kesejahteraan sosial yang dikhususkan pada gelandangan dan 

pengemis, memandirikan kehidupan gelandangan dan pengemis khususnya untuk 

dapat mengangkat roda perekonomian mereka. Setelah gelandangan dan pengemis 

mengikuti program ini, apakah sudah sejahtera dan menjadi masyarakat yang 

mandiri, serta dengan adanya wisata kampung 1000 topeng ini apakah mampu 

meningkatkan roda perekonomian WBS. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk 

melakukan evaluasi terhadap penerapan program pemberdayaan gepeng ini. 

Evaluasi program sendiri merupakan upaya untuk mengetahui seberapa jauh 

kegiatan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan sehingga dapat 

diketahui tingkat keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan.18 Dengan 

dilakukannya evaluasi, akan diketahui capaian program desaku menanti yang 

diterapkan di Kota Malang. Sehingga peneliti dalam penelitian ini mengangkat 

judul  Evaluasi Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di 

Kampung Wisata 1000 Topeng di Kota Malang Tahun 2017. 

                                                           
18 Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan 

Publik. Bandung : Alfabeta. 2017. Hlm. 272 



 
 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan peneliti diatas, maka rumusan 

dalam penelitian skripsi ini : 

1. Bagaimana evaluasi program pemberdayaan gelandangan dan pengemis di 

kampung wisata 1000 topeng tahun  2017 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian terkait pemberdayaan gelandangan dan pengemis di Kota Malang 

ialah : 

1. Untuk memberikan masukan dan mengetahui evaluasi program 

pemberdayaan gelandangan dan pengemis dari kriteria efektifitas guna 

mengetahui hasil yang telah dicapai dalam pemberdayaan gelandangan dan 

pengemis di kampung wisata 1000 topeng kota Malang tahun 2017. 

2. Untuk memberikan masukan dan mengetahui evaluasi inovasi program 

pemberdayaan gelandangan dan pengemis dilihat dari kriteria efisiensi 

untuk mencari tahu manfaat dan seberapa banyak usaha untuk mencapai 

sebuah hasil dari program pemberdayaan gelandangan dan pengemis di 

kampung wisata 1000 topeng kota Malang tahun 2017 

3. Untuk memberikan masukan dan mengetahui evaluasi program 

pemberdayaan gelandangan dan pengemis dari kriteria kecukupan, kriteria 

ini digunakan guna melihat sejauh mana program pemberdayaan 

gelandangan dan pengemis di kampung wisata 1000 topeng kota Malang 

tahun 2017 mampu memecahkan permasalahan  secara akurat. 



 
 

 

4. Untuk memberikan masukan dan memperoleh hasil evaluasi program 

pemberdayaan gelandangan dan pengemis dari kriteria perataan, melalui 

kriteria ini akan diketahui apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan 

kelompok-kelompok yang berbeda dalam pemberdayaan gelandangan dan 

pengemis di kampung wisata 1000 topeng kota Malang tahun 2017 

5. Untuk memberikan masukan dan memperoleh hasil evaluasi program 

pemberdayaan gelandangan dan pengemis dari kriteria responsivitas, 

kriteria ini digunakan untuk menilai hasil dari adanya program sudah 

memuaskan dan sesuai kebutuhan dari masyarakat dan kelompok-kelompok 

yang terlibat dalam program pemberdayaan gelandangan dan pengemis di 

kampung wisata 1000 topeng kota Malang tahun 2017. 

6. Untuk memberikan masukan dan mengetahui evaluasi program 

pemberdayaan gelandangan dan pengemis dari kiteria ketepatan, dari 

kriteria ini diharapkan dapat memaparkan apakah hasil dari program 

pemberdayaan gelandangan dan pengemis di kampung wisata 1000 topeng 

kota Malang tahun 2017 telah banyak memberikan manfaat, berguna dan 

bernilai bagi masyarakat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditulis diatas, maka manfaat yang 

diharapkan dari proses penelitian sebagai berikut : 

1. Memperoleh hasil evaluasi dari aspek efektivitas terhadap program 

pemberdayaan gelandangan dan pengemis di kampung wisata 1000 topeng 

Kota Malang tahun 2017. 



 
 

 

2. Memperoleh hasil evaluasi dari aspek efisiensi terhadap program 

pemberdayaan gelandangan dan pengemis di kampung wisata 1000 topeng 

Kota Malang tahun 2017 

3. Memperoleh hasil evaluasi dari aspek kecukupan terhadap program 

pemberdayaan gelandangan dan pengemis di kampung wisata 1000 topeng 

Kota Malang tahun 2017 

4. Memperoleh hasil evaluasi dari aspek perataan terhadap program 

pemberdayaan gelandangan dan pengemis di kampung wisata 1000 topeng 

Kota Malang tahun 2017. 

5. Memperoleh hasil evaluasi dari aspek responsivitas terhadap program 

pemberdayaan gelandangan dan pengemis di kampung wisata 1000 topeng 

Kota Malang tahun 2017 

6. Memperoleh hasil evaluasi dari aspek ketepatan terhadap program 

pemberdayaan gelandangan dan pengemis di kampung wisata 1000 topeng 

Kota Malang tahun 2017 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini, peneliti menjelaskan mengenai tinjauan pustaka terkair penelitian 

terhadulu yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan fokus peneliti. Bab ini 

juga akan menjelaskan terkait teori penelitian yang digunakan peneliti untuk 

analisis permasalahan. Selain itu, bab ini membahas mengenai alur pikir penilitian 

yang digunakan sebagai kerjangka atau pijakan teoritik dalam penelitian skripsi. 

Selain itu alur pikir ini digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti 

alur penelitian dalam skripsi ini. 

 

2.1 Studi Terdahulu 

 Dalam mengerjakan penelitian ini, peneliti membutuhkan reverensi terkait 

hasil – hasil penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang 

peneliti lakukan. Hal tersebut digunakan sebagai acuan peneliti dalam 

memfokuskan pembahasan. Reverensi ini juga digunakan untuk melengkapi hasil 

penelitian terhadulu serta ataupun membahas fokus yang berbeda. Dalam 

penyajikan penelitian terdahulu dengan mengklasifikasikan berdasarkan judul 

penelitian, metode penelitian, titik pembeda dengan penjelasaan singkat mengenai 

penelitian terdahulu sebagai berikut : 

 Ariya Akbarian, dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Program 

Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Melalui Pendidikan Kecakapan Hidup 

di Panti Sosial Bina Karya Yogyakarta”. Penelitian ini mengangkat terkait 



 
 

 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,    pemberdayaan gelandangan dan pengemis 

melalui pendidikan kecakapan hidup. Pemberdayaan yang dilakukan dengan 

memberikan pelatihan pertanian, menjahit, pertukangan bangunan, pertukangan 

kayu, ketrampilan las. Hasil dari pemberdayaan ini warga binaan di kirim 

transmigrasi ke Kalimantan dan di tampung oleh perusahaan – perusahaan yang 

telah bekerja sama. 

 Andre Pane Sixwanda, dalam penelitian skripsinya yang berjudul 

Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus di 

UPTD Liponsos Sidokare). Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, 

menganalisis dan menginterprestasikan tentang pemberdayaan tersebut.  Fokus 

penelitian ini pada bimbingan keterampilan, bimbingan agama, bimbingan sosial 

dan bimbingan fisik. Penelitian ini menunjukan pemberdayaan gelandangan dan 

pengemis melalui bimbingan yang telah dilakukan mampu meingkatkan 

kesejahteraan gelandangan dan pengemis beserta keluarganya setelah keluar dari 

UPTD Liponsos Sidokare. 

 Iis Sudiyanti dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat (Gelandangan dan 

Pengemis) Dalam Bidang Keterampilan Pengelolaan Kedelai Di Panti Sosial Bina 

Karya Penghudi Luhur Bekasi”. Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan pada 

program pengolahan kedelai. Dalam penelitian ini pemberdayaan gelandangan dan 

pengemis dengan memberikan keterampilan pengelolaan kedelai dapat merubah 

sikap setelah mengikuti program pemberdayaan tersebut dengan mau belajar untuk 

bekerja keras tidak lagi bekerja instan dengan menjadi gelandangan dan pengemis. 



 
 

 

 Rina Rohmaniyati, dengan judul “Pemberdayaan Gelandangan dan 

Pengemis (Gepeng) Melalui Usaha Kegiatan Ekonomi Produktif (UEP) di Lembaga 

Sosial Hafara, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Usaha Ekonomi Produktif 

(UEP) memberikan pelatihan keterampilan dan keuntungan dari hasil memperjual 

belikan hasil dari perikanan berupa ikan lele, warung, dan pertanian berupa buah – 

buahan, sayuran, serta tanaman obat – obatan. 

 Rayanis Maria Ulfa, dengan judul Program Pelayanan dan Rehabilitasi 

Sosial Bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Balai Rehabilitasi 

Sosial Mardi Utomo Semarang Tahun 2011 – 2014. Penelitian ini berfokus pada 

proses pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap GEPENG pada Balai Rehabilitasi 

Sosial Mardi Utomo Semarang Tahun 2011 – 2014 dengan merujuk pada peraturan 

Guberbur Nomor 111 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2013 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan penelitian ini, hasil dari pemberdayaan ini yaitu 

diberikannya pelayanan akomodasi berupa pemenuhan kebutuhan sehari – hari, 

bimbingan rehabilitasi social dengan memberikan keterampilan kepada gepeng, 

bimbingan resosialisasi dengan melibatkan gepeng dalam  mengelola Warung 

Sosial, dan memberikan bimbingan lanjut dengan melakukan kunjungan kepada 

mantan (eks) gepeng yang telah di lakukan bimbingan sebelumnya. 

 Fauzi Zeen Alkaf, dengan judul “Bimbingan Bagi Gelandangan dan 

Pengemis Dalam Menumbukan Self-Determination di Panti Sosial Bina Karya 

(PSBK) Yogyakarta. Penelitian ini berfokus pada proses tahapan, bentuk – bentuk, 

serta implementasi dalam menumbuhkan self-determination pada gepeng melalui 



 
 

 

program yang diberikan berupa keterampilan pertanian, pertukangan bangunan atau 

batu, pertukangan las, pertukangan kayu, keterampilan menjahit, keterampilan 

olahan pangan, dan keterampilan kerajinan tangan. Dalam penelitian ini, bimbingan 

yang diberikan telah menghasilkan motivasi diri untuk hidup mandiri dan 

menumbuhkan kesadaran dalam mengembangkan potensi diri mantan (eks) 

gelandangan dan pengemis. 

 Adhe Akbar, dengan judul Evaluasi Program Pemberdayaan Eks 

Penyandang Tuna Sosial (Gelandangan dan Pengemis) Pada Dinas Sosial dan 

Pemakaman Kota Pekanbaru Tahun 2015. Penelitian ini berfokus pada evaluasi 

program dengan menggunakan teori evaluasi milik William N. Dunn. 

Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru pada 

eks tuna sosial dengan kegiatan keterampilan sol sepatu bagi laki – laki dan tata 

boga bagi perempuan tetapi setelah mendapat keterampilan, eks tuna sosial terjaring 

razia kembali. Hasil dari penelitian ini yaitu pencegahan yang masih belum 

maksimal karena masih banyak masyarakat yang belum mendapat sosialisasi 

peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2018 tentang ketertiban sosial. 

Usaha yang dilakukan sebenarnya sudah baik dengan melibatkan berbagai macam 

instirusi lembaga yaitu SATPOL PP dan Kepolisian Daerah Kota Pekanbaru. 

Sedangkan dalam rehabilitasi sosial masih kurang maksimal karena dilakukan 

hanya dalam waktu 3-7 hari saja, dengan waktu tersebut untuk melakukan pelatihan 

dan pembinaan kurang efektif. Kurangnya pengawasan pemerintah kepada eks tuna 

sosial yang mendapatkan bantuan modal usaha, sehingga usaha mereka tidak 



 
 

 

dijalankan hanya bersifat sementara dan kemudian mereka memilih kembali 

menggelandang dan mengemis. 

Berdasarkan deskripsi penelitian terdahulu diatas yang telah dijelaskan secara 

singkat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.1 

Daftar Penelitian Terdahulu 

No Judul Metode 

Penelitian 

Pembeda Hasil 

Penelitian 

1. Program 

Pemberdayaa

n 

Gelandangan 

dan Pengemis 

Melalui 

Pendidikan 

Kecakapan 

Hidup di Panti 

Sosial Bina 

Karya 

Yogyakarta 

(Ariya 

Akbarian) 

Deskriptif 

Kulalitatif 

- Lokasi Penelitian  

- Berfokus pada 

program 

pemberdayaan 

melalui pendidikan 

kecakapan hidup. 

Pemberdayaan 

warga binaan di 

kirim 

transmigrasi ke 

Kalimantan dan 

di tampung oleh 

perusahaan – 

perusahaan 

yang telah 

bekerja sama 

2. Pemberdayaa

n 

Gelandangan 

dan Pengemis 

Di Kabupaten 

Sidoarjo, 

Studi Kasus di 

UPTD 

Liponsos 

Sidokare 

(Andre Pane 

Sixwanda) 

Deskriptif 

Kualitatif 

- Lokasi Penelitian 

- Fokus penelitian pada 

bimbingan 

keterampilan, agama, 

fisik, dan sosial. 

Pemberdayaan 

gelandangan 

dan pengemis 

melalui 

bimbingan yang 

telah dilakukan 

mampu 

meingkatkan 

kesejahteraan 

gelandangan 

dan pengemis 

beserta 

keluarganya 

setelah keluar 

dari UPTD 

Liponsos 

Sidokare. 

3. Pemberdayaa

n Masyarakat 

(Gelandangan 

Deskriptif 

Kualitatif 

- Lokasi penelitian 

- Pemberdayaan 

berfokus pada 

Keterampilan 

pengelolaan 

kedelai dapat 



 
 

 

dan 

Pengemis) 

Dalam Bidang 

Keterampilan 

Pengolahan 

Kedelai di 

Panti Sosial 

Binaka Karya 

Panghudi 

Luhur Bekasi 

(Iis Sudiyanti) 

keterampilan 

pengolahan kedelai. 

merubah sikap 

dengan mau 

belajar untuk 

bekerja keras 

tidak lagi 

bekerja instan 

dengan menjadi 

gelandangan 

dan pengemis 

4. Pemberdayaa

n 

Gelandangan 

dan Pengemis 

(GEPENG) 

Melalui Usaha 

Kegiatan 

Ekonomi 

Produktif 

(UEP) di 

Lembaga 

Sosial Hafara, 

Bantul, 

Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta 

(Rina 

Rohmaniyati) 

Deskriptif 

Kualitatif 

- Lokasi penelitian 

- Penelitian berfokus 

pada Usaha Kegiatan 

Ekonomi Produktif 

(UEP) 

Setelah 

mendapatkan 

pemberdayaan 

warga binaan 

memperjual 

belikan hasil 

dari perikanan 

berupa ikan lele, 

warung, dan 

pertanian 

berupa buah – 

buahan, 

sayuran, serta 

tanaman obat – 

obatan 

5. Program 

Pelayanan dan 

Rehabilitasi 

Sosial Bagi 

Pengemis, 

Gelandangan 

dan Orang 

Terlantar di 

Balai 

Rehabilitasi 

Sosial Mardi 

Utomo 

Semarang 

Tahun 2011 – 

2014 (Rayanis 

Maria Ulfa) 

Deskrptif 

Kualitatif 

- Lokasi penelitian 

- Penelitian berfokus 

pada proses 

pelayanan dan 

rehabilitasi pada 

gepeng. 

Diberikannya 

pelayanan 

akomodasi 

berupa 

pemenuhan 

kebutuhan 

sehari – hari, 

bimbingan 

rehabilitasi 

social dengan 

memberikan 

keterampilan 

kepada gepeng, 

bimbingan 

resosialisasi 

dengan 

melibatkan 



 
 

 

gepeng dalam  

mengelola 

Warung Sosial, 

dan 

memberikan 

bimbingan 

lanjut dengan 

melakukan 

kunjungan 

kepada mantan 

(eks) gepeng 

yang telah di 

lakukan 

bimbingan 

sebelumnya. 

 

6. 

 

Program 

Keterampilan 

Bagi 

Gelandangan 

dan 

PengemisUnt

uk 

Menumbuhka

n Self-

Determination 

Di Panti 

Sosial Bina 

Karya (PSBK) 

Yogyakarta 

(Fauzi Seen 

Alkaf) 

Deskriptif 

Kualitatif 

- Lokasi penelitian 

- Penelitian Berfokus 

pada perubahan sikap 

mandiri atau self-

determination 

gelandangan dan 

pengemis melalui 

program 

keterampilan. 

Bimbingan 

yang diberikan 

telah 

menghasilkan 

motivasi diri 

untuk hidup 

mandiri dan 

menumbuhkan 

kesadaran 

dalam 

mengembangka

n potensi diri 

mantan (eks) 

gelandangan 

dan pengemis. 

7. Evaluasi 

Program 

Pemberdayaa

n Eks 

Penyandang 

Tuna Sosial 

(Gelandangan 

dan 

Pengemis) 

Pada Dinas 

Sosial dan 

Pemakaman 

Kota 

Pekanbaru 

Penelitian 

Kualitatif  . 

Lokasi Penelitan 

Teori evaluasi yang 

digunakan milik 

William N. Dunn 

Program 

pemberdayaan eks 

tuna sosial dengan 

kegiatan 

keterampilan sol 

sepatu dan tata boga. 

Hasil Evaluasi 

pencegahan 

yang masih 

belum 

maksimal. 

Usaha yang 

dilakukan 

sebenarnya 

sudah baik 

dengan 

melibatkan 

berbagai macam 

instirusi 

lembaga yaitu 



 
 

 

Tahun 2015. 

(Adhe Akbar)  

SATPOL PP 

dan Kepolisian 

Daerah Kota 

Pekanbaru. 

Sedangkan 

dalam 

rehabilitasi 

sosial masih 

kurang 

maksimal 

karena 

dilakukan hanya 

dalam waktu 3-

7 hari saja. 

 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Teori Kebijakan Publik  

Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan 

kebijakan publik (public policy) dalam literatur-literatur ilmu politik. Definisi 

kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye menyatakan bahwa : 

“kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah 

mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu 

(whatever government choose to do or not to do)”.1 

 

Sementara itu, menurut William N Dunn kebijakan publik merupakan 

pedoman yang berisi nilai – nilai dan norma – norma yang mempunyai kewenangan 

untuk mendukung tindakan – tindak pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya. 

Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli di atas, maka dapat dikemukakan 

bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh 

pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah 

                                                           
1 Thomas R. Dye Dalam Syafii, Inu Kencana, 2006. Ilmu Administrasi Publik (revisi). Jakarta: 

Rineka Cipta. Hlm. 105 



 
 

 

pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan 

masalah atau problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik 

sangat perlu adanya karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang 

harus merumuskan tindakan-tindakan untuk masyarakat. 

2.2.1.1 Tahap Kebijakan Publik 

Tahap atau proses di dalam kebijakan publik merupakan sebuah proses yang 

bersifat kompleks karena melibatkan banyak proses yang harus dikaji. William N 

Dunn membagi tahap kebijakan publik menjadi lima tahap, sebagai berikut :2 

1. Tahap Penyusunan Agenda 

Sejumlah aktor yang dipilih dan diangkat untuk merumuskan masalah-

masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi 

terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, karena tidak 

semua masalah menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik. Pada 

akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus 

kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, 

sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula 

masalah karena alasan-alasan tertentu yang ditunda untuk waktu yang lama.  

2.  Tahap Formulasi Kebijakan 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh 

para aktor pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian 

                                                           
2 Dunn William. N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press. 

Hlm. 24 - 25 

 



 
 

 

didefinisikan untuk kemudian dicari solusi pemecahan masalah terbaik. 

Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan 

kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Sama halnya dengan 

perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam 

tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat 

dipilih sebagai tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap 

ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan 

masalah tersebut. 

3. Tahap Adopsi Kebijakan 

Berbagai macam alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para aktor 

perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut 

diadopsi untuk tindakan lebih lanjut dalam kebijakan publik dengan dukungan 

dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan 

peradilan. 

4.  Tahap Implementasi Kebijakan 

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatam elit, jika 

program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program 

kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus 

diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah di 

tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh badan-badan 

pemerintah yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap 

implementasi ini muncul berbagai kepentingan yang akan saling bersaing. 

Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana 



 
 

 

(implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para 

pelaksana. 

5.  Tahap Evaluasi Kebijakan 

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, 

hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah 

mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk 

meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang 

dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau 

kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik 

telah meraih dampak yang diinginkan. 

Dari uraian di atas mengenai tahapan pembuatan kebijakan publik, maka dapat 

dimengerti bahwa dalam perumusan kebijakan publik tidaklah mudah. Mengingat 

banyaknya masalah-masalah yang ada dalam masyarakat tentunya juga 

membutuhkan pemecahan masalah yang tepat dan sesuai untuk kondisi masyarakat 

yang ada. Oleh karena itu dalam menentukan kebijakan para aktor harus benar-

benar mengkaji dengan tepat sehingga tidak merugikan masyarakat. Berikut 

penjelasan singkat tahap – tahap kebijakan  publik yang telah di kemukakan 

William N Dunn. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gambar 2.1 

Tahap Kebijakan Publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Teori Evaluasi 

2.2.2 Evaluasi Kebijakan 

Di dalam evaluasi kebijakan, Wayne Parsons menjelaskan bahwa evaluasi 

kebijakan merupakan pemeriksaan yang objektif, sistematis dan empiris terhadap 

efek dari kebijakan dan program publik terhadap target dari segi tujuan yang ingin 

dicapai.3 Dalam melakukan evaluasi kebijakan, Wayne Parson membagi tipe 

evalausi kebijakna menjadi dua tipe yaitu : Pertama, Evaluasi formatif merupakan 

                                                           
3 Parson, Wayne. 2001. Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta : 

Prenada Media. Hlm. 24 

Sumber : Dunn William. N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. 

Yogyakarta: Gadjah Mada Press. Hlm 25 

,  



 
 

 

evaluasi yang dilakukan ketika sebuah kebijakan tau program sedang 

diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan 

implementasi program tersebut. pada evaluasi ini untuk memonitor cara dimana 

sebuah program dikelola dan diatur untuk mengahsilkan umpan balik yang bisa 

berfungsi untuk meningkatkan proses implementasi. Kedua, Evaluasi sumatif 

merupakan evaluasi untuk mengukur bagaimana suatu kebijakna atau program 

secara aktual berdampak pada permasalahan yang ditangani. Membandingkan 

sebelum dan sesudah, membandingkan dampak masukan terhadap satu kelompok 

dengan kelompok lain.  

Sedangkan William N Dunn mendefinisikan evaluasi kebijakan yakni : 

“secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran 

(appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment), kata – kata 

yang menyatakan usaha untuk mengenalisis hasil kebijakan dalam arti 

satuan nilainya. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai 

nilai atau manfaat hasil kebijakan”4 

Menurutnya, terdapat beberapa fungsi dalam melakukan evaluasi kebijakan, antara 

lain :5 

1)  evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja 

kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat 

dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan 

seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya perbaikan kesehatan) dan target 

tertentu telah tercapai. 

                                                           
4 Dunn William. N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press. 

Hlm 609 
5 Ibid, Hlm. 611 



 
 

 

2)  evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai 

yang mendasari tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan 

secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan masalah yang 

dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analis dapat 

menguji alternative sumber nilai (misalnya, kelompok kepentingan dan 

pegawai negeri, kelompok-kelompok klien) maupun landasan mereka dalam 

berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, sosial, substantif). 

3)  evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan 

lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang 

tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada 

perumusan ulang masalah kebijakan, misalnya dengan menunjukkan bahwa 

tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang 

pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan 

menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu 

dihapus dan diganti dengan yang lain. 

2.2.2.1 Kriteria Evaluasi 

William N Dunn membagi 6 (enam) tipe kriteria yang digunakan dalam 

melakukan evaluasi kebijakan, antara lain :6 

1. Efektivitas 

Pada kriteria ini digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan atau 

program yang telah diterapkan telah berhasil mencapai target ataupun tujuan yang 

                                                           
6 Ibid,. Hlm. 430 



 
 

 

ingin dicapai. Kriteria ini diukur melalui nilai produk atau nilai moneternya. 

Apabila suatu kebijakan tidak mampu memecahkan masalah yang di hadapi setelah 

pelaksanaan kegiatan kebijakan publik tersebut maka kebijakan tersebut dapat 

dikatakan gagal. Dalam mengevaluasi kriteria efektifitas program ini dengan 

mempertanyakan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai ? 

Di dalam kriteria ini terdapat hubungan antara output dengan tujuan yang 

berarti semakin besar kontribusi output terhadap suatu pencapaian tujuan, maka 

semakin efektif pula program tersebut. Maka  efektivitas suatu kebijakan atau 

program dapat di ukur melalui standar  terpenuhinya sasaran dan tujuan yang akan 

dicapai, serta menunjukan sejauhmana  suatu organisasi melaksanakan program dan 

fungsinya secara optimal.  

2. Efisiensi 

Pada kriteria ini untuk mencari tahu perbandingan antara input, output, dan 

outcome dari suatu kebijakan atau program. Kriteria ini menekankan pada usaha 

yang digunakan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu dengan 

menentukan perhitungan biaya per unit produk atau program. Apabila kebijakan 

atau program dengan menggunakan biaya terkecil maka kebijakan tersebut dapat 

dikatakan efisien. Dalam mengevaluasi  kriteria efisiensi program dengan 

mempertanyakan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil 

yang diinginkan ? Pertanyaan ini mencakup biaya, manfaat, perbandingan antara 

biaya dengan manfaat. 

3. Kecukupan 



 
 

 

Pada kriteria ini untuk melihat sejauh mana kebijakan atau program dapat 

memecahkan permasalah secara tepat melalui kebijakan atau program. Kriteria ini 

menekankan pada hubungan antara kebijakan alternatif dan hasil yang diharapkan. 

Dalam mengevaluasi kriteria kecukupan program dengan mempertanyakan 

seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan suatu masalah? 

Kecukupan dalam hal ini ialah apabila suatu kebijaan atau program telah 

mencapai tujuan dan mencukupi dalam berbagai hal. Kriteria ini berhubungan 

dengan efektivitas dengan memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat 

memuaskan kebutuhan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. 

4. Perataan 

Pada kriteria ini untuk mengetahui apakah biaya dan manfaat dari kebijakan 

atau program yang telah diterapkan terdistribusi secara merata kepada setiap aktor 

atau kelompok yang terlibat. Kriteria ini berhubungan dengan usaha yang telah 

dilakukan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat untuk 

mendukung suatu kebijakan atau program. Dalam mengevaluasi kriteria perataan 

program dengan mempertanyakan apakah penggunaan biaya dan manfaat telah 

dipergunakan secara merata ? 

5. Responsivitas 

Pada kriteria ini untuk menilai hasil dari kebijakan atau program yang 

diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan dan nilai dari kelompok-kelompok yang 

terlibat dalam kebijakan atau program tersebut. Kriteria ini mempertanyakan 

apakah kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan perataan secara nyata 

mencerminkan kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu. 



 
 

 

Dalam mengevaluasi kriteria responsivitas program dengan mempertanyakan 

apakah hasil dari suatu kebijakan atau program telah mencukupi kebutuhan 

masyarakat ? 

6. Ketepatan 

Pada kriteria ini untuk menilai apakah hasil atau tujuan dari kebijakan yang 

diterapkan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Kriteria ini menekankan 

pada nilai dari tujuan program dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan 

kebijakan. Dalam mengevaluasi krieteria ketepatan program dengan 

mempertanyakan apakah hasil dari tujuan kebijakan atau program telah benar – 

benar bernilai ? 

Berikut merupakan pertanyaan kunci berdasarkan enam kriteria evaluasi 

William N. Dunn : 

Tabel 2.2 

Kriteria Evaluasi William N. Dunn 

Tipe kriteria Pertanyaan Kunci 

Efektifitas Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai? 

Efisiensi Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan? 

Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam 

memecahkan masalah? 

Perataan  Apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan dengan merata 

kepada kelompok-kelompok yang berbeda? 

Responsivitas Apakah hasil kebijakan mencukupi kebutuhan, preferensi pada 

kelompok-kelompok tertentu? 

Ketepatan  Apakah hasil atau yang diinginkan benar-benar bernilai? 

Sumber: Dunn William. N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. 

Yogyakarta: Gadjah Mada Press. Hlm 610 

 



 
 

 

Dari keenam krieteria diatas, dalam melakukan evaluasi terhadap suatu 

program harus melakukan penilaian secara objektif dan sistematis terhadap 

pelaksanakan kebijakan tersebut. Pendekatan tersebut akan membantu dalam 

menjelaskan enam kriteria evaluasi yang akan menjadi acuan dalam melakukan 

penelitian terkait evaluasi suatu kebijakna atau program. 

2.4 Alur Pikir Penelitian 

Untuk memudahkan dalam penelitian mulai dari mencari data, proses 

analisis dan memaparkan hasil analisis maka peneliti membuat alur pikir penelitian. 

Berdasarkan dari pemaparan terkait latar belakang, fokus penelitian, rumusan 

masalah hingga teori dan konsep yang digunakan peneliti, maka peneliti 

menentukan alur pikir sebagai berikut: 

 

  



 
 

 

Bagan 2.2 

Alur Pikir Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Kampung Wisata 1000 

Topeng Kota Malang 

Hal menarik & permasalahan : 

1. Tempat rehabilitasi sosial di setting sebagai tempat destinasi wisata 

2. WBS hanya mendapatkan hak menempati, tidak mendapatkan hak 

milik rumah 

3. Pengunjung wisata yang terus mengalami penurunan berdampak 

pada pendampatan WBS. 

Evaluasi Kebijakan William N Dunn : 

Efektivitas: Pemilihan lokasi yang kurang tepat dan rendahnya semangat calon 

WBS untuk berubah. 

Efisiensi: Minimnya pendamping yang ada sehingga WBS kurang 

mendapatkan pendampingan. 

Kecukupan: Pemerintah Kota Malang sudah mampu dalam memecahkan 

permasalahan yang timbul ketika program ini di implementasikan yaitu dengan 

melakukan inovasi terhadap tempat rehabilitasi sosial. 

Perataan : Anggaran yang dikeluarkan sudah di pergunakan sesuai dengan 

rencana oleh pelaksana program. Akan tetapi belum di pergunakan dengan 

semestinya oleh penerima program. 

Responsivitas : WBS belum dapat mengembangkan roda perekonomian dan 

masih memiliki sikap bergantung pada bantuan pemerintah 

Ketepatan: 10% WBS mampu bekerja diluar wilayah, 23% WBS bekerja di 

bengkel kerja, 10% WBS tidak memiliki pekerjaan, 40% WBS bergantung 

pada pengunjung wisata, dan 17% WBS telah keluar karena kedapatan 

mengemis di jalan. 
 

Dari keenam kriteria evaluasi diatas, capain program pemberdayaan gelandangan dan 

pengemis di kampung wisata 1000 Topeng Kota Malang belum dapat berjalan maksimal 

dengan hasil WBS yang memiliki pekerjaan pasti belum mencapai lebih dari 50%. 

Sumber : Olahan dari Peneliti, 2017 



 
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini peneliti membahas mengenai metode yang digunakan dalam 

melaksanakan penelitian. Metode penelitan berkaitan dengan jenis penelitian, fokus 

dan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

serta sistematika penelitian. Jenis data pada penelitian ini terdiri dari data primer 

dan data sekunder yang didapatkan melalui wawancara, studi pustaka dan 

dokumentasi. 

3.1 Jenis Penelitian 

 Dalam penelian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan 

pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif evaluatif. Metode penelitan 

kualitatif menurut Bogdan dan Taylor ialah prosedur penelitian berupa kata – kata 

tertulis atau ucapan serta dapat mengamati perilaku dari suatu subjek yang nantinya 

menghasilkan data deskriptif.1 Dengan penelitian ini agar dapat memperoleh data 

secara alamiah dan bukan merupakan hasil rekayasa karena tidak ada variabel lain 

yang mengkontrol. 

 Sementara menurut Flick, definisi penelitian kualitatif  merupakan 

keterkaitan spesifik pada studi hubungan social yang berhubungan dengan fakta 

dari pluralisasi dunia kehidupan. 2  Dengan tujuan diterapkan untuk melihat dan 

                                                           
1 Bogdan & Taylor Dalam Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik, 

PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2014, Hlm. 82 
2 Ibid, Hlm. 81 



 
 

 

memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan 

fakta secara apa adanya 

Sedangkan penelitian deskriptif merupakan suatu gambaran secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai hubungan antara fenomena yang diselidiki.3 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan evaluatif, dengan maksud 

mengumpulkan data tentang pelaksanaan suatu kebijakan atau program.4 Penelitan 

evaluatif pada dasarnya terpusat pada rekomendasi akhir yang menegaskan bahwa 

suatu obyek evaluasi dapat dipertahankan, ditingkatkan, diperbaiki atau bahkan 

diberhentikan sejalan dengan data yang diperoleh. 

 Berdasarkan beberapa pengertian mengenai penelitian kualitatif 

diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

mengamati fenomena yang dialami oleh subyek dan objek penelitian yang nantinya 

menghasilkan data deskriptif.  

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian digunakan penulis untuk membatasi ruang lingkup penelitian 

agar terstruktur dan tidak melenceng dari fokus utama. Fokus peneliti yaitu pada 

evaluasi program pemberdayaan gelandangan dan pengemis di kampung wisata 

1000 topeng di Kota Malang pada tahun 2017. Evaluasi program dilakukan dengan 

berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan milik William N Dunn. 

                                                           
3 Suprayogo. Imam dan Tobroni. 2001. Metodologi Penelitian Sosial Agama. Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya. Hlm. 136 
4 Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. 

Hlm. 37 



 
 

 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di kampung wisata 1000 Topeng yang berada di 

Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang 

yang merupakan tempat tinggal atau tempat dilakukannya pemberdayaan 

gelandangan dan pengemis yang terjaring. Selain di tempat wisata, penelitian 

dilakukan di Dinas Sosial Kota Malang sebagai lembaga pemerintah yang 

menangani gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Malang. Pemberdayaan 

gelandangan dan pengemis di kampung wisata ini merupakan bentuk atau program 

baru dalam penanganan pengentasan gelandangan dan pengemis yang ada di Kota 

Malang, sehingga menjadi daya tarik begi peneliti untuk mengambil lokasi 

penelitian di tempat kampung wisata 1000 topeng. Waktu penelitian di lakukan 

mulai 23 Oktober 2017 – 13 April 2018. Dilakukan 2 hari dalam satu minggu 

dengan kurun waktu 3 jam dalam satu hari. 

 

3.4 Jenis Data 

 Dalam pelaksanaan penelitian, diperlukan beberapa komponen dalam 

mengulas hasil penelitian tersebut. Data disini merupakan salah satu komponen 

penting dalam mengkaji suatu penelitian. Adapun jenis data yang peneliti gunakan 

dalam penelitan ini, terdapat dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun 

penjelasan dari kedua jenis data tersebut, sebagai berikut : 

a. Data Primer  

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung 

dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan 



 
 

 

data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer dalam 

penelitian ini adalah kepala dan pegawai Pemerintah Kota Malang, warga atau 

gelandangan dan pengemis yang bertempat tinggal di kampung wisata 1000 topeng. 

Pengambilan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

observasi yakni peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan 

aktivitas individu di lokasi penelitian. Hasil dari observasi ini dapat berupa catatan 

atau rekaman yang selanjutnya dapat dijadikan data dalam pembahasan penelitian. 

Selain itu data primer juga dilakukan dengan mempersiapkan  daftar pertanyaan 

bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan opini informan yakni melalui 

wawancara. Melakukan wawancara dalam penelitian ini yakni melakukan dengan 

bertatap muka (face to face) dengan informan.    

b. Data Sekunder 

Data sekunder atau data tangan ke dua adalah data yang diperoleh lewat 

pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Dalam 

penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen publik seperti buku, 

jurnal, artikel, Peraturan Daerah Kota Malang, data resmi Dinas Sosial Kota Malang 

dan data lain yang berkaitan dengan pemberdayaan gelandangan dan pengemis 

Kota Malang, serta data yang berkaitan dengan kampung wisata 1000 topeng. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Kecermatan dalam teknik pengumpulan data sangat mempengaruhi 

objektifitas dalam penelitian. Untuk itu diperlukan ketelitian agar pemilahan data 

sesuai dengan ketentuan penelitian yang berlaku. Adapun cara yang peneliti 

lakukan dalam memperoleh data sebagai berikut : 



 
 

 

3.5.1 Wawancara 

  Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dan data dari narasumber atau 

informan yang memiliki informasi terkait fokus penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. Wawancara merupakan bentuk proses dari pengumpulan data primer yang 

dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber. Menurut Kartono, 

Wawancara ialah suatu proses tanya jawab secara lisan atau percakapan yang 

diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 

yang berhadap – hadapan secara fisik.5 

Wawancara memiliki dua tipe wawancara yaitu terstruktur dan tidak 

terstruktur.6 Wawancara terstruktur digunakan dengan menggunakan instrument 

pedoman wawancara yang sudah ditetapkan pertanyaan dan runtunannya yang 

nantinya diajukan kepada informan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur, tidak 

menggunakan pedoman wawancara, pertanyaan yang diajukan lebih bersifat 

fleksibel tapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara penelitian. Dalam hal ini, 

peneliti memilih melakukan wawancara dengan menggunakan tipe wawancara 

terstruktur. Peneliti akan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan di 

ajukan kepada informan sehingga nantinya akan mendapatkan informasi yang 

diinginkan. Dalam melakukan wawancara nantinya peneliti akan menggunakan alat 

bantu yang dapat mempermudah peneliti dalam melaksanakan tanya jawab seperti 

tape recorder, buku daftar pertanyaan, dan lain sebagainya. 

                                                           
5 K. Kartono. Pengantar Metodologi Research Sosial. Penerbit Alumni. Bandung. 1980. Hlm. 171 
6 Imam Gunawan, Op.Cit, Hlm. 162 



 
 

 

Sedangkan untuk menemukan narasumber yang memiliki informasi 

terdapat beberapa teknik dalam menentukan informan yaitu secara snowball 

sampling, purposive sampling,  dan redundancy sampling. Peneliti nantinya akan 

menggunakan teknik purposive sampling. Dengan teknik ini sebelum melakukan 

wawancara, peneliti menentukan target narasumber terlebih dahulu. Terdapat jenis 

golongan informan dalam sebuah penelitian, yaitu antara lain:7 

1. Informan Kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki 

berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, 

2. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi 

sosial yang di teliti, 

3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi 

walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang di teliti. 

Setelah menentukan informan peneliti membagi informasi menjadi dua jenis 

yaitu pelaksana program dan penerima program. Berikut beberapa daftar 

narasumber yang akan menjadi informan bagi peneliti : 

Tabel 3.1 

Daftar Narasumber 

No Nama Jabatan  

1. Heri Kepala Seksi Tuna Sosial 

Dinas Sosial Kota Malang 

Pelaksana 

Program 

2. Putri Staff Bidang Rehabilitasi 

Sosial Dinas Sosial Kota 

Malang 

3. Meta Pendamping LKS Insan 

Sejahtera 

4. Satria Pendamping dari Dinas 

Sosial Kota Malang 

5. Triari WBS 

6. Heri WBS Penerima 

Program 

7. Sunarti WBS 

8. Ningsih WBS 

9. Fera WBS 

                                                           
7 Bagong Suyanto dan Sutinah, 2010, “Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan”, 

Jakarta; Kencana, Hlm. 228 



 
 

 

10. Kartini WBS 

11. Ana WBS 

12. Poniem WBS 

13. Riska Pengunjung  

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Berdasarkan data narasumber diatas, peneliti memiliki tujuh informan sebagai 

narasumber untuk melakukan wawancara dilapangan. Informan yang dipilih 

tentunya berdasarkan kebutuhan penelitian yang akan dilakukan untuk 

mendapatkan informasi – informasi yang lengkap dari sumber yang dipercaya. Heri 

dan Meta sebagai informan kunci dari pelaksana program dan Heri sebagai 

informan kunci dari penerima program. karena yang mengetahui dan memiliki 

berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Selanjutnya Putri, 

Satria, dan WBS lainnya sebagai informan utama karena merupakan mereka yang 

terlibat langsung dalam program pemberdayaan gelandangan dan pengemis di 

kampung wisata 1000 topeng kota Malang. Kemudian pengunjung wisata sebagai 

informan tambahan. 

3.5.2 Observasi 

  Observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, 

mencatat fenomena yang muncul, serta mempertimbangkan hubungan antar aspek 

dalam fenomena tersebut.8 Menfaat observasi dalam penelitian kualitatif diperlukan 

untuk:9 

                                                           
8 Imam Gunawan, Op.Cit, Hlm. 143 
9 Ibid, Hlm. 144 



 
 

 

a. Apabila informasi yang diperoleh kurang meyakinkan maka peneliti dapat 

melakukan pengamatan sendiri secara langsung untuk mengecek kebenaran 

tersebut. 

b. Terkadang informan sering ragu – ragu dalam memberikan informasi terhadap 

peneliti, untuk itu diperlukan pengamatan untuk menghilangkan keraguan 

informasi yang didapatkan. 

c. Pengamatan digunakan peneliti mencatat peristiwa yang berkaitan dengan 

pengetahuan yang relevan maupun pengetahuan yang diperoleh dari data. 

Peneliti menggunakan observasi dalam melakukan penelitian dengan 

melakukan pengamatan terhadap Dinas Sosial dalam melakukan pemberdayaan 

pada gepeng. Peneliti juga melakukan pengamatan terhadap para gepeng dalam 

melakukan kegiatan sehari – hari ketika tidak lagi menjadi gepeng tetapi sebagai 

warga kampung wisata topeng. Sehingga nantinya akan membantu peneliti dalam 

penelitian hasil penelitian berdasarkan data yang valid. 

3.5.3 Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti selanjutnya ialah 

teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan proses pembuktian yang 

didasarkan atas jenis sumber apapun, baik bersifat tulisan, lisan, gambar, dan lain 

sebagainya..Dokumen dalam penelitian digunakan sebagai data pelengkap dari data 

utama yang diperoleh dari wawancara dan observasi. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Setelah peneliti memperoleh semua data, peneliti melakukan analisis data. 

Analisis data merupakan kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokan, 



 
 

 

memberi tanda, serta mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan 

berdasarkan fokus penelitian.10 Analisis data kualitatif dimulai pada saat peneliti 

memulai penelitian dengan memilah data, sehingga data yang dipilah dapat 

membantu untuk dipahami dengan mudah. Dalam menggunakan teknik analisis 

data, peneliti menggunakan model analisis interaktif (interactive model of 

analysisst) yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermas. Analisis data model 

interaktif Miles dan Huberman adalah sebagai berikut : 

Bagan 3.1 

Analisis Data Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:   Miles dan Huberman (1992), Dalam Djam’an Satori dan Aaan 

Komarian. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : 

Alfabeta. Hlm.218 

Analisis data interaktif Miles dan Huberman memiliki empat tahap. Tahap 

pertama yaitu pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti melakukan pendekatan 

dan menjalin hubungan dengan subyek penelitian, informan penelitian, dan 

                                                           
10 Imam Gunawan, Op.Cit, Hlm. 209 



 
 

 

melakukan observasi dilapangan. Hal ini bagian dari proses pengembilan data yang 

kemudian akan diproses dan dianalisis. 

 Tahap kedua, reduksi data. Analisis data melalui reduksi data dilakukan 

ketika peneliti mulai melakukan penelitian, yang mana peneliti mendapatkan 

banyak data dan beragam. Melalui tahap ini nantinya data lebih di terinci 

berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum dan difokuskan pada hal – 

hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah – milah berdasarkan 

konsep atau tema akan memberikan gambaran yang tajam terkait hasil pengamatan. 

Hal ini juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data tambahan dari data 

sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan. 

Tahap ketiga, penyajian data. Teknik penyajian data dalam penelitian 

kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik,  bagan, 

bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya untuk 

mempermudah dan memahami yang sedang terjadi. Penyajian data ini juga 

berfungsi dalam merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami. 

Tahap keempat, penarikan kesimpulan / verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, apabila tidak ditemukan bukti – bukti yang 

kuat akan merubah kesimpulan awal tersebut. Tetapi apabila kesimpulan awal di 

dukung dengan temuan bukti – bukti yang dikuat saaa peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian dapat menjawab 

rumuskan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian 



 
 

 

kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada, temuan yang dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas dan 

menjadi jelas. Ketiga tahapan diatas, analilis data yang telah diperoleh merupakah 

hasil proses interaksi antara ketiga tahapan analisis, sertamerupakan suatu proses 

siklus sampai dengan aktivitas penelitian selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB IV 

DESKRIPSI PROGRAM PEMBERDAYAAN GELANDANGAN DAN 

PENGEMIS KOTA MALANG 

 

4.1 Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis 

Pada bab ini akan menjelaskan program pemberdayaan gelandangan dan 

pengemis yang di terapkan oleh Kementerian Sosial RI di Kota Malang. Pada bab 

ini juga akan menjelaskan Kampung Wisata 1000 Topeng Kota Malang. 

4.1.1 Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis 

Penuntasan masalah kesejahteraan sosial jalanan yaitu gelandangan dan 

pengemis telah mendapat perhatian dari pemerintah baik pusat maupun daerah. 

Pemerintah melakukan rehabilitasi sosial sebagai upaya untuk pengentasan 

permasalahan gelandangan dan pengemis yang selama ini telah dilakukan melalui 

beberapa upaya, seperti dilakukan melalui panti, Liponsos, Transit home, dan 

transmigrasi.  Kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan dengan tujuan agar gepeng 

mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mendapatkan nafkah yang 

memadai tanpa meminta – minta pada orang lain. Akan tetapi tidak sedikit dari 

mereka belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan sandang, 

papan, pangan, kesehatan, dan sosial. Hal tersebut dapat disebabkan beberapa 

keterbatasan yang dimiliki gelandangan dan pengemis seperti terbatasnya 

pengalaman, terbatasnya pendidikan, terbatasnya modal, terbatasnya moral, dan 

keterbatasan keterampilan. Keterbatasan ini didasarkan hambatan pada kultur, 

natur, dan struktur di kelompok masyarakat ini. Pemerintah mengembangkan upaya 

dalam upaya penuntasan kemiskinan pada kelompok gelandangan dan  pengemis 



 
 

 

melalui model rehabilitasi sosial yang akan dijelaskan pada melalui kerangka 

pemikiran berikut. 

Bagan 4.1 

Kerangka Pemikiran Program Pemberdayaan Gelandangan dan 

Pengemis 

 

 

Program ini di dukung dengan kekuatan dari pemerintah Provinsi/Kabupaten 

Kota, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

yang di dalam mencakup rehabilitatif, jaminan sosial, pemberdayaan, dan 

perlindungan sosial bagi gelandangan dan pengemis. Rehabilitatif merupakan usaha 

– usaha yang terorganisir meliputi usaha – usaha penyantunan, pembertian latihan 

dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah – 

daerah pemukiman baru melalui transmigtasi maupun ke tengah – tengah 

masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut. Pemberdayaan semua upaya yang 

diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial 

mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Perlindungan 

Sumber : Pedoman Program Kampungku Menanti Kota Malang 2016 



 
 

 

sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani 

risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Sehingga dengan demikian para 

gelandangan dan pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak 

sesuai dengan martabat manusia. 

Kegiatan pemberdayaan ini, gelandangan dan pengemis ditampung dalam suatu 

kampung sebagai tempat rehabilitasi sosial yang bertujuan menjadikan 

gelandangan dan pengemis menjadi manusia mandiri. Program ini berhasil secara 

maksimal apabila memenuhi lima indikator yaitu : 1) Gelandangan dan pengemis 

nantinya mempunyai usaha mandiri untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya 

sehari – hari tanpa harus mengemis dan menggelandang kembali. 2) Berubahnya 

tingkah laku dengan tidak lagi menjadi gelandangan dan pengemis. 3) 

Meningkatnya kepercayaan diri dan harga diri, kepercayaan bahwa gelandangan 

dan pengemis mampu hidup mandiri tanpa dari hasil meminta belas kasih dari orang 

lain dan memiliki harga diri untuk tidak meminta – minta dan menggelandang. 4) 

Meningkatnya peran aktif di masyarakat, mampu berinteraksi dengan baik dan 

meningkatkan partisipasi di lingkungannya. 5) Mempunyai tempat tinggal tetap, 

setelah menjalani kegiatan program ini diharapkan gelandangan dan pengemis 

dapat memiliki tempat tinggal tetap sehingga tidak mengkontrak dan 

menggelandang kembali. Berikut penjelasan singkat terkait tujuan program 

pemberdayaan gelandangan dan pengemis melalui model kampungku menanti yang 

akan dijelaskan dalam bagan berikut. 
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Program pemberdayaan gelandangan dan pengemis yang di rancang 

Kementerian Sosial RI di terapkan di beberap daerah di Indonesia yaitu Kabupaten 

Pasuruan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Padang, Kota Malang, Kabupaten 

Janeponto. Sebelum program ini di implementasikan di daerah – daerah tersebut. 

Pemerintah daerah harus memenuhi beberapa kriteria yang diberikan oleh 

Kementerian Sosial. Berikut kriteria sasaran program pemberdayaan gelandangan 

dan pengemis. 
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4.1.2 Payung Hukum 

Berikut merupakan payung hukum pembentukan dan pelaksanaan program 

pemberdayaan gelandangan dan pengemis di Kota Malang: 

1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28 H, Dan Pasal 34. 

2. Undang – Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 

3. Undang – Undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 

Pusat Dan Daerah. 

4. Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. 

5. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan 

Gelandangan Dan Pengemis. 

6. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. 

7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 

8. Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 1983 Tentang Koordinasi 

Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis. 

9. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas 

Pembangunan Nasional Tahun 2010. 

10. Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang 

Berkeadilan 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 51 Tahun 2007 Tentang Pembangunan 

Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat. 

12. Peraturan Menteri Sosial RI No. 06B/HUK/2010 Tentang Penyelenggaraan 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di 50 Kabupaten Daerah Tertinggal. 



 
 

 

13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan 

Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis. 

4.1.3 Kriteria Sasaran Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis 

Kriteria sasaran pelaksanaan program pemberdayaan bagi gelandangan dan 

pengemis ini terbagi menjadi dua kriteria yaitu kriteria lokasi dan penerima 

manfaat. Berikut penjelasan dari kedua kriteria tersebut : 

1. Lokasi 

Pemilihan lokasi tempat dilakukannya rehabilitasi sosial bagi gelandangan 

dan pengemis dilakukan melalui proses dengan mempertimbangkan kriteria 

yang telah diberikan oleh Kementerian Sosial RI. Kriteria dalam pemilahan 

lokasi tersebut yaitu : 1) Tanah berasal dari tanah hibah atau bukan merupakan 

tanah milik orang lain, 2) Tanah mempunyai yang cukup luas dan mempunyai 

struktur tanah yang baik untuk pembangunan rumah bagi WBS, 3) Masyarakat 

sekitar dapat menerima keberadaan WBS. Dengan beberapa kriteria pemilihan 

lokasi tempat rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis akan memberikan 

kenyamanan bagi mereka sehingga mereka tidak berfikir untuk kembali turun ke 

jalan nantinya. Berbeda dengan di daerah lain yang lokasi yang digunakan 

merupakan tanah dari hibah, pemilihan lokasi di kota Malang tanah yang 

digunakan bukan berasal dari tanah hibah karena kota Malang tidak memiliki 

tanah hibah. Sehingga tanah yang digunakan merupakan tanah milik pemerintah 

kota Malang yang di pinjamkan kepada Dinas Sosial untuk mempergunakannya 

sebagai lokasi rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis. 

2. Penerima Manfaat 



 
 

 

Dinas Sosial bersama dengan Kementerian Sosial RI dalam memilih siapa 

yang akan menerima program ini dipilih berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan. Tidak semua yang disebut gelandagan dan pengemis dapat menerima 

program ini. Pemilihan penerima manfaat ini dilakukan melalui beberapa proses. 

Berikut penjelasan proses pemilihan penerima program pemberdayaan 

gelandangan dan pengemis di Kota Malang. 
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Menentukan penerima program pemberdayaan gelandangan dan pengemis 

di Kota Malang sendiri terbagi dalam beberapa proses tahapan yang akhirnya 

menerima 40 KK WBS sebagai penerima program. Sebelum menentukan 40 

penerima tersebut Dinas Sosial melakukan pendataan calon WBS, pendataan ini 

terbagi menjadi dua yaitu dari hasil razia yang dilakukan Dinas Sosial dengan turun 

Sumber : Olahan Peneliti, 2018 



 
 

 

kejalan dan menangkap gelandangan dan pengemis yang kedapatan sedang dijalan.  

Selain dari hasil razia, beberapa dari mereka mendaftar ke Dinas Sosial setelah 

mengetahui adanya program ini. Setelah pendataan dilakukan oleh Dinas Sosial, 

Kementerian Sosial bersama dengan Dinas Sosial menyeleksi secara langsung 

calon WBS yang telah terdaftar. Seleksi ini mengacu pada kriteria penerima yang 

telah ditetapkan Kementerian Sosial RI, yaitu : 1 

 1) Tidak memiliki tempat tinggal permanen atau mengkontrak.  

2) Kelompok umur dibawah 59 Tahun. 

3) Menjadi gepeng karena keterpaksaan,  

4) Memiliki motivasi untuk berubah,  

5) Berkeluarga,  

6) Masih Produktif.  

Setelah melalui tahap penyeleksian, terpilih 120 KK calon WBS yang 

selanjutnya di seleksi kembali menjadi 80 KK calon WBS. Akhirnya terpilih 40 KK 

yang terdiri dari 188 WBS  sebagai penerima program rehabilitas sosial ini.  

4.1.4 Aktor Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis 

Pelaksanaan program pemberdayaan gelandangan dan pengemis di Kota Malang 

melibatkan beberapa aktor atau pelaku, antara lain : 

1. Kementerian Sosail Republik Indonesia 

Kementerian Sosial merupakan aktor yang menkampungin pelaksanaan program 

dalam mengembangkan modal rehabilitasi sosial yaitu program kampungku 

menanti. Program ini telah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. 

                                                           
1 Pedoman Program Kampungku Menanti Kota Malang 2016 



 
 

 

Kemeneteian Sosial RI turut serta dalam menentukan penerima program dengan 

menyeleksi calon – calon yang telah direkomendasikan oleh Dinas Sosail. Jadi, 

Kementerian Sosial menjadi penentu utama penerima program sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan. 

2. Pemerintah Kota Malang 

Pemerintah Kota Malang sebagai pelaksana program dan menyediakan lahan 

untuk tempat rehabilitasi sosal tersebut. Lahan yang digunakan merupakan 

lahan pemerintah Kota Malang. Pelaksanaan program dinaugi oleh Dinas 

Sosial Kota Malang yang bertugas penyeleksi awal calon penerima program 

atau WBS. Bertugas memberikan pelatihan – pelatihan dan mendampingi 

WBS. Dinas Sosial Kota Malang juga sebagai aktor yang menkampungin atau 

menciptakan inovasi tempat rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis 

menjadi kampung wisata 1000 topeng Kota Malang.  

3. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Insan Sejahtera Kota Malang 

Kementerian Sosial RI bekerja sama dengan LKS Insan Sejahtera Kota Malang 

sebagai pendamping WBS bersama dengan Dinas Sosial Kota Malang. LKS 

menjadi penanggung jawab sebagai pendamping di lapangan bagi WBS.  

4. Gelandangan dan Pengemis Kota Malang 

Gelandangan dan Pengemis menjadi sasaran pelaksanaan program kampungku 

menanti. Setelah tahap seleksi, dipilih 40 KK sebagai penerima program atau 

WBS. Dalam pelaksanaan program ini WBS mendapatkan beberapa bimbingan 

dan biaya hidup. WBS yang telah terpilih harus berkomitmen untuk tidak turun 

ke jalan lagi untuk mengemis dan menggelandang. 



 
 

 

4.1.5 Peyelenggaraan Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di 

Kota Malang 

4.1.5.1 Prinsip Dasar 

Dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis 

mlalui pengembangan model program desaku menanti, pelaksana program 

hendaknya berpegang pada prinsip – prinsip pekerjaan sosial, sebagai berikut :2 

1. Prinsip umum : 

a. Individualisasi 

Setiap gelandangan dan pengemis tidak disamaratakan begitu saja, akan tetapi 

haris dipahami secara khusus sesuai dengan keunikan pribadi dan masalah 

mereka masing – masing. 

b. Pengehargaan terhadap harkat dan martabat 

Gelandangan dan pengemis sebagai manusia untuk diterima dan dihargai sebagai 

pribadi yang utuh dalam kehidupan masyarakat (bersosialisasi kembali ke 

masyarakat) 

c. Penerimaan 

Prinsip ini mengedepankan upaya dan perlakuan terhadap gelandangan dan 

pegnemis secara apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka 

sebagai manusia biasa. Demikian juga gelandangan dan pengemis diberi 

kesempatan yang sama seluas- luasnya untuk mengembangkan diri dan 

berperanserta dalam berbagai aktivitas kehidupan tanpa membedakan suku, 

agama, ras dan golongan. 

                                                           
2 Pedoman Program Desaku Menanti Kota Malang Tahun 2016 



 
 

 

2. Prinsip khusus 

a. Partisipasi 

Gelandangan dan pengemis beserta orang terdekatnya diikutsertakan dan 

dapat berperan optimal dalam upaya pelayanan dan rehabilitasinya kembali 

ke masyarakat. 

b. Rehabilitasi berbasis desa 

Penanganan gelandangan dan pengemis melalui program rehabilitasi sosial 

lebih di titik berakan pada fungsi preventif, perlindungan dan pemberdayaan 

yang lebih mengedepankan sumber daya dan potensi yang ada di desa. 

c. Kapasitas kelembagaan lokal 

Jaringan dan keterlibatan kelembagaan lokal yang ada di desa diarahkan depat 

memberikan dukungan materi maupun non materi untuk meningkatkan 

keberhasilan program ini. 

d. Keluarga sebagai pelaku 

Program ini meyakini bahwa keluarga kekuatan basis dan pelaku utama 

perogram ini baik keluarga dari para gelandangan dan pengemis maupun 

keluarga lainnya. 

e. Potensi modal sosial 

Program ini mendorong penguatan nilai – nilai, norma, kepercayaan serta 

jairngan sosial yang sudah ada di desa. 



 
 

 

4.1.5.2 Tahap Kegiatan 

Pelaksanaan program pemberdayaan gelandangan dan pengemis di Kota Malang 

dalam melaksanakan kegiatannya terbagi menjadi dua tahap yaitu tahap persiapan 

dan tahap pelaksanaan. Berikut penjelasan tahap kegiatan program : 

1. Tahap persiapan 

Pada tahap ini terbagi atas beberapa kegiatan, antara lain : 

a. Koordinasi, sosialisasi, dan konsultasi 

Kegiatan ini merupakan upaya menjalin kerja sama dalam bentuk penyampaian 

informasi mengenai rehabilitasi sosial luar panti guna memperoleh dukungan 

data dan sumber yang mendukung pelayanan rehabilitasi sosial luar panti. Pihak 

yang menjadi sasaran pada kegiatan ini yaitu : 

- Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Dinas Sosial Kota Malang 

- Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 

- Tokoh masyarakat/ tokoh agama 

- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 

- Instansi lain yang diperlukan 

b. Mengajukan proposal 

Pemerintah Provinsi dan pemerintah kota Malang mengajukan proposal serta 

kesanggupan untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial gepeng melalui 

pengembangan model desaku menanti. Kesenggupan menyediakan lahan 

rehabilitasi sosial dan menyediakan infrastruktur jalan, sarana ibadah, dan listrik. 

c. Usulan data calon penerima manfaat  



 
 

 

Pemerintah daerah mengusulkan data calaon penerima manfaat sesuai dengan 

persyaratan yang telah ditetapkan sesuai sasaran kegiatan. 

d. Verifikasi, pengolahan data dan seleksi 

Kegiatan ini dilakukan oleh tim Kementerian Sosial dengan melakukan upaya 

pengenalan, memahami masalah calon penerima program dan menetapkan 

penerima program. 

Seleksi calon penerima program pemberdayaan gelandangan dan pengemis telah 

menetapkan 188 jiwa sebagai WBS. Setelah ditetapkan penerima program, Dinas 

Sosial melakukan sosialisasi pada masyarakat sekitar tempat rehabilitasi, dengan 

tujuan agar nantinya WBS tidak menemui hambatan dalam melaksanakan 

kehidupan sosialnya dengan masyarakat sekitar. Setelah dilakukannya seleksi WBS 

dan sosialisasi pada masyarakat sekitar pelaksanaan program kampungku menanti 

di Kota Malang mulai diterapkan, tepatnya pada 25 Maret 2016. Penerapan program 

ini dimulai dengan penempatan batu pertama oleh Menteri Sosial RI. Selanjutnya 

akan di jelaskan pada bagan berikut. 

Bagan 4.4 

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Olahan Peneliti, 2018 



 
 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan ini dilakukan Dinas Sosial dan LKS sebagai pelaksana program 

dengan melaksanakan kegiatan berupa bimbingan yang diberikan meliputi 

beberapa aspek yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Bimbingan fisik, sosial, dan mental yang telah lolos tahap seleksi diberikan 

bimbingan fisik yang diarahkan pada pengenalan cara – cara hidup sehat agar 

kondisi fisik dalam keadaan selalu sehat, hal ini tentu bertujuan untuk 

mengubah pola hidup wbs sebelumnya yang acuh terhadap kesehatan mereka. 

Bimbingan mental dengan menuntun mereka untuk menjadi seseorang yang 

memahami diri sendiri dan orang lain, dengan memperdalam ilmu agama, cara 

berfikir positif, dan keinginan untuk menjadi orang yang lebih baik dan 

berprestasi. Bimbingan sosial mengarahkan wbs agar hidup dengan kerukunan 

dan kebersamaan hidup bermasyarakat, sehingga nantinya dapat meningkatkan 

kesadaran dan tanggung jawab sosial yang baik dilingkungan keluarga maupun 

di lingkungan masyarakat. 

2. Bimbingan keterampilan 

Warga binaan sosial diberikan bimbingan keterampilan yang bertujuan untuk 

memberikan lapangan pekerjaan baru sesuai dengan keterampilan dan minat 

wbs. Bimbingan keterampilan diberikan oleh Dinas Sosial bersama dengan 

LKS. Beberapa keterampilan yang diterima wbs yaitu keterampilan membuat 

topeng, keterampilan membuat  telor asin, makanan ringan seperti keripik, 

rengginang, rempeyek. 

 



 
 

 

 

3. Bantuan stimulan UEP 

Warga binaan sosial telah mendapatkan bimbingan keterampilan sebelumnya 

yang selanjutnya diberikan bantuan stimulan untuk mengembangkan dan 

menerapkan keterampilan yang telah dipelajari. Bantuan stimulan ini diberikan 

dengan menerapkan usaha sesuai dengan keterampilan wbs agar wbs merasa 

nyaman dan lebih terpacu untuk mengembangkan usaha mereka sesuai 

keinginannya. Bantuan ini dibiayai langsung oleh Kementerian Sosial. 

4. Jaminan hidup 

Ketika warga binaan sosial tidak lagi melakukan kegiatannya dijalanan dengan 

mengikuti kegiatan yang telah diberikan Dinas Sosial, wbs mendapatkan 

jaminan hidup yang dibiayai Kementerian Sosial yang bersumber dari biaya 

APBN. Jaminan hidup ini diberikan sampai dengan para wbs diperkitakan 

sudah dapat hidup mandiri dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dari 

hasil usaha yang telah mereka terapkan. Pemberian jadup ini diberikan selama 

3 bulan awal wbs menempati tempat rehabilitasi sosial. 

5. Pengembalian anak – anak ke sekolah 

Bimbingan diberikan kepada anak – anak usia produktif sekolah untuk kembali 

aktif dalam kegiatan belajar secara utuh disekolah formal. Tidak sedikit anak – 

anak yang sebelumnya tidak melakukan kegiatan sekolahnya secara utuh 

seperti jarang masuk sekolah, setelah sekolah beberapa dari mereka ikut turun 

ke jalan untuk mengemis bersama orang tua mereka. Bimbingan pengembalian 

anak – anak ke sekolah ini untuk merubah pemikiran anak – anak sebelumnya 



 
 

 

agar lebih maju, tidak berfikir untuk melanjutkan atau meniru profesi orang tua 

mereka sebelumnya dengan momotivasi mereka secara penuh agar menjadi 

pelajar secara utuh. Bimbingan ini juga didukung dengan pemberian peralatan 

sekolah yang meliputi seragam, sepatu, tas,  buku, alat tulis.  

4.2 Kampung Wisata 1000 Topeng 

4.2.1 Sejarah Topeng Malang 

Kampung wisata 1000 topeng terletak di Kampung Baran, Kelurahan 

Tlogowaru, Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang. Diperlukan waktu ± 44 

menit dari pusat kota Malang untuk mencapai wisata ini. Wisata ini berawal sebagai 

tempat rehabilitasi sosial dalam pengentasan gelandangan dan pengemis. 

Pemerintah Kota Malang menkampungin tempat ini menjadi kampung wisata 

dengan tujuan untuk dapat membantu perekonomian WBS. Kampung wisata ini 

mengangkat konsep Topeng Malangan sebagai ikon wisata. Hal ini bermula 

dikarenakan pada tahun 2017 kota Malang ramai dengan kampung tematik seperti 

kampung warna – warni, kampung 3D, kampung sanan, dan lain sebagainya. 

 Topeng Malangan merupakan kebudayaan yang berasal dari sekitar dataran 

tinggi Malang. Berawal dari salah satu Kerajaan Kanjuruhan dengan rajanya yang 

terkenal yaitu Raja Gajayana pada abad ke-8 M.3 Pada masa Raja Gajayana dikenal 

Wayang Topeng untuk hiburan rakyat dan rajanya. Cerita – ceritanya masih 

memakai cerita – ceirta india seperti Ramayana dan Mahabharata karena pada mas 

itu masa Hindu masuk ke tanah Jawa. Akan tetapi semenjak masa pemerintahan 

Raja Airlangga dari kerajaan Kahuripan, kesenian topeng ini diubah untuk lebih 

                                                           
3 Musthofa Kamal. Wayang Topeng Malangan. Jurnal Online. Vol. 8 No. 1 Juni 2010. Hlm. 54 



 
 

 

mendekati kebudayaan asli dan seni tari. Topeng digunakan untuk membantu 

fleksibiliyas penari karena waktu itu sulitu mendapatkan riasan. Saat kekuasaan 

kertanegari dari kerjaan Singosari, wayang topeng diganti ceritanya menjadi cerita 

Panji. Hal ini digunakan untuk legitimasi kekuasaan oleh Kertenegara. Panji yang 

didalamnya mengisahkan kepahlawanan dan kebesaran kesatria – kesatria Jawa 

terutama masa Jenggala dan Kadiri.   

Pada masa Islam masuk ke Jawa, para Wali menggunakan pendekatan dengan 

wayang topeng dengan menampilkan kisah marwoyo sunat dan juga cerita menak 

atau menakjinggo sebagai tanda masuknya Islam ke Jawa. Namun di daerah Breh 

Wetan termasuk daerah Singosari tidak bergitu terpengaruh oleh budaya Islamisasi 

sehingga cerita panji dalam wayang topeng tetap kuat di hati masyarakat. dalam 

perkembangannya, topeng ini dikenal sebagai Topeng Malangan dikarenakan 

berasal dari sekitar Malang bagian selatan. Macam- macam topeng Malangan 

sendiri ada 76 karakter dibagi menjadi empat pertokohan yaitu antagonis, 

protagonis, abdi, dan binatang.4 Selain itu ada lima warna dasar yang mempunyai 

makna seperti Merah artinya Berani. Putih artinya Suci, Hitam berarti Bijaksana, 

Hijau Kedamaian, dan Biru yaitu adil. Berawal dari belajar tari topeng yang di 

dapatnya, Serun salah satu penari dari Pakisaji Malang mengembangkan tari di 

daerahnya hingga diturunkan ke anak cucunya yaitu Kiman lalu ke Karimun. Tahun 

1935, Karimun selain menari juga membuat sendiri Topeng Malangannya.5 

                                                           
4 Ibid  
5 Ibid  



 
 

 

Dengan latar belakang budaya topeng malangan sebagai identitas Kota Malang, 

Pemerintah Kota Malang melestarikan budaya ini melalui kampung wisata. Hal ini 

bertujuan selain untuk melestarikan budaya Kota Malang juga sebagai usaha untuk 

menarik wisatawan diluar Kota Malang. Selain itu, tempat wisata ini merupakan 

program pemerintah dalam memberdayakan gelandangan dan pengemis di Kota 

Malang yang di setting sebagai wahana wisata yaitu kampung wisata 1000 topeng. 

4.2.2 Kampung Wisata 1000 Topeng 

Kampung wisata 1000 topeng diresmikan dengan dua patung raksasa Topeng 

Malangan yaitu Panji Asmoro Bangun dan Dewi Sekartaji. Kedua topeng ini 

sebagai ikon utama kampung wisata topeng. Selain topeng raksasa  terdapat patung 

– petung kecil disekitar wisata. 

Gambar 4.1 

Icon kampung wisata 1000 topeng Kota Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampung wisata 1000 topeng ini merupakan inovasi Dinas Sosial Kota Malang 

yang menjadikan tempat rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis. Inovasi ini 

bermula ketika awal pelaksanaan program kampungku menanti yang tidak berjalan 

Sumber : Dokumentasi peneliti, 2018 



 
 

 

secara efektif. Lokasi yang cukup jauh dari pusat kota, wilayah yang sepi 

mengakibatkan rehabilitasi sosial tidak berjalan sepenuhnya. WBS kesulitan 

mendapatkan pemasukan. Mereka harus ± 44 menit ke pusat Kota Malang untuk 

dapat memasarkan dagangan mereka. Sehingga mereka menaikan harga diatas rata 

– rata untuk memenuhi biaya transportasi. Akibatnya penghasilan yang mereka 

dapatkan sangat minim, hanya dapat memenuhi biaya transportasi setiap harinya. 

Dinas Sosial Kota Malang melakukan inovasi setelah adanya beberapa kendala 

yang dihadapi WBS. Inovasi dengan menjadikan tempat rehabilitasi sosial sebagai 

tempat wisata. Sehingga WBS tidak perlu keluar untuk memasarkan produk 

mereka. Berikut penjelasan singkat terbentuknya kampung wisata 1000 topeng 

yang diakan dijelaskan ke dalam bagan sebagai berikut. 

Bagan 4.5 

Penerapan Kampung Wisata 1000 topeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahun 2016 Kota Malang tengah gencar dengan wisata tematik seperti 

Kampung warna – warni, kampung 3D, dan lain sebagainya. Agar dapat menarik 

Sumber : Olahan Peneliti, 2018 



 
 

 

minat wisatawan, Dinas Sosial menjadikan tempat rehabilitasi sosial tersebut 

menjadi kampung tematik dengan tema topeng malangan. Topeng malangan 

merupakan sejarah budaya Kota Malang yang perlu di budidayakan sehingga tidak 

luntur oleh perkembangan zaman. Dipilihlah kampung 1000 topeng Kota Malang 

sebagai salah satu kampung tematik yang ada di Kota Malang. Dengan ada 

banyaknya kampung tematik yang terbagi dalam beberapa bagian daerah di Kota 

Malang agar wisatawan dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Malang. 

Gambar 4.2 

Peta Kampung Tematik Kota Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peta diatas, merupakan 11 kampung tematik yang tersebar di lima 

kecamatan di Kota Malang. Di kecamatan Lowokwatu terdapat kampung sejarah, 

di kecamatan Sukun terdapat kampung putih dan kampung kramat. kecamatan 

blimbing memiliki kampung patung, kampung budaya, dan kampung 3G, di 

Sumber : MalangTimes.com, http://MalangTimes.com  

http://malangtimes.com/


 
 

 

kecamatan klojen terdapat kampung warna – warni dan kampung biru. Selanjutnya 

kecamatan Kedung Kandang memiliki kampung wisata 1000 topeng dan kampung 

sinau. 

Kampung tematik ini didirikan atas seruan Walikota Malag yang 

menghimbau kampung - kampung yang ada di Kota Malang menjadi kampung 

wisata. Tujuannya untuk mengembangkan pariwisata di Kota Malang, selain itu 

untuk mengembangkan perekonomian masyarakat kota Malang. Diantara kampung 

tematik yang ada di Kota Malang, kampung wisata 1000 Topeng merupakan satu - 

satunya kampung wisata tematik yang merupakan tempat rehabilitasi sosial bagi 

gelandangan dan pengemis.   

 

 

 

 



 
 

 

BAB V 

EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN GELANDANGAN DAN 

PENGEMIS DI KAMPUNG WISATA 1000 TOPENG KOTA MALANG 

TAHUN 2017 

 

1.1 Evaluasi Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis 

Pemerintah dalam memberantas penyandang masalah kesejahteraan sosial 

(PMKS) yaitu gelandangan dan pengemis terus mengembangkan model 

penanganan. Kementerian Sosial RI mengembangkan rehabilitasi sosial bagi 

gelandangan dan pengemis melalui program kampungku menanti yang diterapkan 

di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Kota Malang. Setiap kebijakan 

atau suatu program diperlukan evaluasi di dalamnya untuk penilaian dan 

memberikan informasi untuk program kedepannya. Disini peneliti akan 

mengevaluasi program pemberdayaan gelandangan dan pengemis di Kota Malang 

dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N Dunn yang terdiri dari 

enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan 

ketepatan. Berikut penjelasan lebih lanjut yang akan dibahas dalam sub bab 

dibawah ini. 

5.1.1 Efektivitas Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis 

Pada kriteria ini digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program 

yang telah diterapkan berhasil mencapai target atau tujuan yang indin di capai. 

Pemerintah dalam menerapkan suatu program atau kebijakan dikarenakan adanya 

permasalahan yang harus ditangani. Kebijakan tersebut dengan tujuan untuk 

menuntaskan permasalahan yang ada. Program pemberdayaan gelandangan dan 



 
 

 

pengemis melalui program desaku menanti yang di terapkan Kementerian Sosial RI 

diterapkan di beberapa daerah di Indonesia bertujuan untuk menangani masalah 

kesejahteraan sosial khususnya bagi pengemis dan gelandangan melalui rehabilitasi 

sosial secara terpadu, sehingga mereka dapat mandiri dan menjalankan fungsi 

sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Program ini menargetkan keberhasilan 

program apabila berubahnya tingkah laku WBS dengan tidak kembali menjadi 

gelandangan dan pengemis, meningkatnya kepercayaan diri dan harga diri WBS, 

mampu berfungsi secara sosial dengan mempunyai usaha mandiri, meningkatnya 

peran aktif di masyarakat, dan mempunyai tempat tinggal tetap. 

Program ini diterapkan di Kota Malang dikarenakan kota Malang menjadi salah 

satu kota dengan jumlah gelandangan dan pengemis yang cukup tinggi. Seperti 

penjelasan dari Bapak Udin berikut : 

“..ya cukup tinggi di Malang ini soalnya kan disini cukup banyak pendatang 

dari daerah – daerah itu, jadi gepeng yang ada di Malang ini sebenernya 

banyak dari pendatang juga gak semua asli dari Malang. Nah orang – orang 

juga banyak yang ngasih – ngasih di jalanan itu jadi bikin gepeng itu betah 

kan.”1 

 

Kota Malang merupakan salah satu kota yang cukup berkembang di Jawa Timur 

dengan tumbuhnya pusat kegiatan ekonomi seperti pasar, perumahan, industri, 

perumahan, pusat hiburan, pusat pendidikan. Situasi ini menarik sebagian orang 

untuk datang ke kota untuk mengembangkan perekonomiannya. Sebagian dari 

orang ini berhasil dengan kesuksesannya, tetapi ada sebagian orang yang tidak 

dapat mengembangkan dirinya yang kemudian dengan keadaan terpaksa agar dapat 

                                                           
1 Wawancara dengan Udin Staff Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang, 27 Februari 2018 di 

Kantor Dinas Sosial Kota Malang 



 
 

 

memenuhi kebutuhan hidupnya mereka berprofesi menjadi gelandangan dan 

pengemis. Pemerintah berupaya untuk merubah masyarakat yang sebelumnya 

berprofesi sebagai gelandangan dan pengemis untuk tidak melakukan profesi 

tersebut, mereka dapat bekerja secara normal tanpa harus meminta belas kasih 

orang lain, serta menjalani kehidupan yang lebih sehat, aman, dan nyaman.  

Penerima calon WBS diseleksi oleh Dinas Sosial bersama dengan 

Kementerian Sosial dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial 

yaitu tidak memiliki tempat tinggal permanen atau mengkontrak, kelompok umur 

dibawah 60 Tahun,  menjadi gepeng karena terpaksa, memiliki motivasi untuk 

berubah.  Dinas Sosial menyeleksi calon – calon WBS yang nantinya akan 

ditentukan Kementrian Sosial sebagai WBS atau penerima program. Gelandangan 

dan pengemis yang masuk dalam calon penerima program merupakan gelandangan 

dan pengemis dari hasil razia di jalanan yang di lakukan Dinas Sosial dan beberapa 

mendaftar menjadi calon penerima program. Akan tetapi beberapa gelandangan dan 

pengemis yang di razia tidak sepenuhnya berkeinginan mengikuti program ini. 

“...ya kepeksan (terpaksa) mbak asline(sebenernya) soale(karena) kena razia, 

jadi mau gak mau ya harus mau”2 

Tanggapan target dari program ini tidak sepenuhnya siap dengan program 

pemerintah yang mereka ikuti. Berbeda dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu 

memiliki motivasi untuk berubah. Dari 40 KK, ada 3 KK yang mendaftar sebagai 

penerima program yang bukan dari hasil razia. Penerapan suatu program akan 

                                                           
2 Wawancara dengan Ibu Sunarti. WBS. 30 Januari 2018 di Kampung wisata 1000 topeng kota 

Malang 



 
 

 

berhasil secara maksimal apabila di dukung oleh seluruh pihak yang terlibat. 

Apabila penerima manfaat tidak mendukung program, bagaimana program tersebut 

dapat berjalan sedangkan penerima manfaatlah yang melaksanakan atau aktor 

utama program tersebut. Minimnya dukungan WBS juga dikarenakan kurun waktu 

yang diberikan Dinas Sosial untuk menempati tempat tinggal selama 5 tahun. Hal 

ini dikarenakan tanah yang digunakan merupakan tanah milik pemerintah Kota 

Malang, sehingga sewaktu – waktu dapat diminta kembali. Oleh karena itu Dinas 

Sosial memberikan  motivasi target selama 5 tahun bagi WBS untuk dapat memiliki 

tempat tinggal tetap. WBS mendapatkan hak tinggal tanpa memiliki hak milik, 

berbeda dengan daerah lain yang WBS mendapatkan hak milik dan hak tinggal. Hal 

inilah yang menjadi WBS pesimis dalam mendukung program ini. Bagi WBS, 5 

tahun bukanlah waktu yang lama untuk mereka dapat memiliki rumah tetap tanpa 

tidak lagi mengkontrak.  

“gak ada targetnya cuma semacam motivasi selama 5 tahun supaya bisa 

rumah tetap sendiri. Tapi ya buat apa kalau cuma 5 tahun, kalau nanti gak 

bisa punya rumah sendiri ya balik kontrak lagi, kalau gak bisa ngontrak ya 

jadi ngelandang lagi. Apalagi jaraknya jauh dari kota, pelosok kita kayak di 

asingkan”3 

 

Program pemberdayaan gelandangan dan pengemis melalui program desaku 

menanti sebagai pengembang rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di 

rancang dengan baik dengan menyediakan tempat tinggal, lapangan pekerjaan baru, 

mengembangkan masyarakat agar tidak lagi berprofesi sebagai gelandangan dan 

pengemis. Akan tetapi dengan waktu 5 tahun, WBS merasa waktu yang diberikan 

                                                           
3 Wawancara dengan Bapak Heri. WBS. 30 Januari 2018. Di Kampung wisata 1000 topeng kota 

Malang 



 
 

 

terlalu singkat untuk mereka dapat memiliki tempat tinggal tetap. Alasan lain 

minimnya dukungan atau keterlibatan gelandangan dan pengemis yaitu jauhnya 

jarak tempat rehabilitasi sosial dari pusat kota, mereka berfikir bahwa mereka 

dijauhkan dan di asingkan karena tempatnya yang cukup pelosok. Sehingga mereka 

khawatir akan merasa sulit untuk mengembangkan perekonomiannya jika hanya di 

wilayah tersebut. 

Tujuan dari pemberdayaan pada gelandangan dan pengemis adalah untuk 

menjadi manusia mandiri baik dari segi perekonomian, perilaku atau pola pikir, dan 

kehidupan sosialnya. Sampai pada saat ini WBS belum dapat dikatakan mandiri 

dalam perekonomiannya karena ketika mereka sudah dilepaskan dari bantuan 

mereka belum bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya. Perubahan perilaku atau 

pola pikir WBS juga belum dapat dikatakan berubah, WBS masih tergantung dan 

meminta bantuan pada Dinas Sosial maupun LKS. Ketika peneliti melakukan 

penelitian dan mewawancari, WBS mengungkapkan : 

“kalau warga sini kalau mau di wawancara gitu susah mbak banyak yang 

gamau. Pikirnya mereka percuma wawancara – wawancara gaono (tidak ada) 

duite (uangnya).”4 

“kalau kesini lagi bawa sembako ya mbak, nanti kalau mau zakat kesini aja”5 

Berdasarkan wawancara diatas, WBS menunjukan sikap yang masih berharap 

untuk diberi orang lain bukan hanya pada bantuan pemerintah. Artinya, WBS belum 

dapat merubah sikapnya untuk bergantung belas kasih pada orang lain. Padahal 

melalui program ini dengan tujuan merubah gelandangan dan pengemis yang 

                                                           
4 Ibid. 
5 Wawancara dengan Ibu Karti WBS. 30 Januari 2018. Di Kampung wisata 1000 topeng kota Malang 

 



 
 

 

dulunya bergantung pada belas kasih untuk menjadi masyarakat yang mandiri tanpa 

meminta belas kasih orang lain. 

Program ini juga bertujuan merubah WBS dalam kehidupan sosialnya, 

seperti kehidupan yang sehat, rukun antar warga. Nyatanya sejauh ini WBS masih 

kurang merawat lingkungan kampung wisata 1000 topeng. Mereka akan 

membersihkan lingkungannya apabila mendaptkan imbalan, seperti yang dijelaskan 

Bapak Heri berikut. 

“ya biasanya saya suruh bantu bersih – bersih lingkungan sekitar itu 

setidaknya ada uang rokok.”6 

Selain itu, kehidupan sosial yang kurang rukun, beberapa warga berselisih 

paham seperti yang diungkapkan Bapak Heri : 

“beberapa warga disini itu kurang rukun, sifat siriknya masih tinggi. Misal 

lihat warga yang deket sama Bu Meta (pendamping) dia tau temennya itu 

dipinjami uang, itu sirik sudah warga yang lain.”7 

Suatu program dapat dikatakan berhasil apabila tujuan atau kebutuhan yang 

ditargetkan telah terpenuhi dengan keefektifan biaya, menafsirkan hasil terhadap 

pengeluaran sumber daya dan sejauh mana rencana operasional dilaksanakan 

dengan baik dan efektif. Sejauh ini pemberdayaan gelandangan dan pengemis yang 

dilakukan melalui program ini belum sepenuhnya berhasil dikarenakan WBS yang 

masih belum bisa dikatakan mandiri seperti tujuan awal pemberdayaan ini untuk 

menjadikan WBS menjadi manusia mandiri. 

                                                           
6 Wawancara dengan Bapak Heri Kepala Sesi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang. 6 Maret 

2018. Di Kantor Dinas Sosial Kota Malang 
7 Wawancara dengan WBS Bapak Heri. 30 Januari 2018 Di Kampung wisata 1000 topeng kota 

Malang 



 
 

 

“Kalau selama satu tahun ini ya diarani berubah masih jauh, Cuma berapa 

persen perubahannya. Warga masih berfikiran untuk mengharapkan bantuan 

tok (saja). Kesadaraannya warga disini masih kurang, masih mengharapkan 

bantuan.”8 

Sejalan dengan ungkapan Bu Putri : 

“bagi saya mungkin sekarang belum bisa kita ukur maksimal. Masih jauh 

mungkin 40% belum lah, memang mereks yang dijalan sudah tidak dijalan, 

meskipun ada beberapa yang kucing-kucingan turun kejalan tapi akhirmya 

kita keluarkan”9 

Jadi, program pemberdayaan gelandangan dan pengemis ini belum mampu 

mencapai target dan tujuan yang ingin di capai. WBS masih kedapatan kembali 

turun ke jalan. Kesadaran WBS yang masih rendah mengakibatkan program ini 

tidak dapat berjalan sesuai baik. 

5.1.2 Efisiensi Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis 

Kriteria ini digunakan untuk mencari tahu seberapa banyak usaha yang 

diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.. Penerapan program desaku 

menanti di Kota Malang ini sebelum diterapkan, Kementerian Sosial RI 

memberikan beberapa kriteria selain kriteria untuk calon penerima program yaitu 

kriteria penyediaan lahan untuk tempat rehabilitasi sosial. Lahan tersebut dapat 

berupa tanah hibah atau tanah milik pemerintah Kota Malang. Dalam hal ini, 

pemerintah Kota Malang menggunakan tanah milik pemerintah yang artinya 

nantinya WBS tidak dapat hak milik atas tanah tersebut melainkan dapat hak tinggal 

saja.  

                                                           
8 Wawancara dengan Ibu Meta. Pendamping LKS Insan Sejahtera. 23 Maret 2018. Di Kampung 

wisata 1000 topeng kota Malang 
9 Wawancara dengan Ibu Putri Staff Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang. 24 Januari 2018. 

Di Kantor Dinas Sosial Kota Malang 



 
 

 

“Cuma kelemahan disana adalah lahan milik pemkot berarti lahan itu bukan 

lahan bebas tapi bisa digunakan untuk apapun jadi apapun yang kita lakukan 

disana harus melalui proses perizinan dan suatu ketika pemkot membutuhkan 

lahan itu harus memberikan tanah itu kembali karena itu adalah asetnya 

pemkot, berbeda dengan daerah lain disana mereka mendapat tanah hibah 

sehingga tanah itu bisa dimiliki warga, kalau kita kan pinjam pakai seperti 

hak guna bangunan. Suatu ketika pemkot akan kita kembalikan, tapi batasan 

waktu itu berapa lama kita masih mengupayakan pendekatan kepada BPKAD 

dan pemkot.”10 

Berdasarkan wawancara tersebut yang berarti apabila tanah tersebut di ambil 

kembali oleh pemerintah kota Malang, WBS harus meninggalkan tempat tinggal 

mereka dan mencari tempat tinggal baru. WBS harus membuka pekerjaan baru di 

tempat tinggalnya nanti atau mencari pekerjaan baru. Hal ini dapat 

mengindikasikan WBS turun ke jalanan untuk mengemis lagi apabila nantinya 

mereka tidak mendapatkan pekerjaan baru atau tidak dapat memenuhi kebutuhan 

kehidupan mereka. Dengan adanya kendala ini, pemerintah Kota Malang belum 

menyediakan lokasi alternatif yang dapat dijadikan tempat rehabilitasi sosial 

nantinya apabila lahan ini di ambil alih. Seharusnya sebelum program ini di 

terapkan di Kota Malang, Kementerian Sosial dapat meninjau terlebih dahulu 

terkait lahan yang digunakan, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan 

nantinya. Apabila memang pemerintah Kota Malang tidak memiliki tanah yang 

dapat digunakan sebagai tempat rehabilitasi sosial, Kementerian Sosial tidak 

mengimplementasikan program ini di Kota Malang. . 

Penerapan program ini telah melibatkan beberapa aktor yaitu Kementerian 

Sosial RI, Pemerintah Kota Malang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan 

                                                           
10 Wawancari dengan Ibu Putri Staff Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang. 24 Januari 2018. 

Di Kantor Dinas Sosial Kota Malang 



 
 

 

para Warga Binaans Sosial (WBS). Dinas Sosial dan LKS memiliki peranan penting 

sebagai pendamping yang dapat membentuk perubahan WBS. Sebelum 

pendamping melakukan pendampingan pada WBS, mereka mendapatkan 

sosialisasi dari Kementerian Sosial terkait pendampingan yang akan mereka 

lakukan nantinya. Akan tetapi, pendamping yang ada dirasa masih kurang karena 

pendamping yang ada hanya lebih berfokus pada pendampingan ekonomi. 

Kurangnya pendampingan pada aspek lain seperti sosial, agama, pola pikir dan 

perilaku. Seperti yang diungkapkan oleh Putri : 

“Seharusnya di setiap program ada satu pendamping untuk seterusnya 

meskipun ketika terjadi pergantian pimpinan, pendamping tersebut dapat 

mendampingi seterusnya. Program ini merehabilitasi warga binaan meliputi 

aspek ekonomi, sosial, agama, pola pikir dan perilaku. Akan tetapi 

Kementerian Sosial menunjuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yaitu 

Insan Sejahtera sebagai pendamping warga binaan disana. Pendamping yang 

ditunjuk hanya menyediakan satu sebagai pendamping ekonomi, sedangkan 

aspek yang lainnya tidak ada pendamping yang khusus memberikan 

pendampingan pada aspek tersebut. Sehingga tentu kurangnya atau minimnya 

pendampingan yang diperoleh warga binaan.”11 

Tujuan dari program ini selain bertujuan agar WBS menjadi manusia mandiri, 

dengan memiliki usaha sendiri, tidak kembali menjadi gelandangan dan pengmis, 

memiliki kepercayaan diri dan harga diri, berperan aktif di masyarakat. Diperlukan 

pembelajaran atau pengetahuan agar WBS dapat menjadi manusia mandiri tidak 

hanya pada tingkat perekonomiannya saja, tetap juga pada pola pikir dan perilaku 

agar mampu meningkatkan kepercayaan diri, harga diri, dan berperan aktif di 

masyarakat sehingga tidak berkeinginan untuk kembali mengemis dan 

                                                           
11 Wawancara dengan Bapak Heri Kepala Sesi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang. 27 

Februari 2018. Di Kantor Dinas Sosial Kota Malang 



 
 

 

menggelandang. Pendamping berperan aktif untuk dapat merubah WBS, apabila 

tidak ada pendamping yang berfokus pada perubahan pola pikir dan perilaku maka 

WBS akan pesimis untuk dapat merubah pola pikir mereka. Akan lebih baik apabila 

pemerintah menjalin kerjasama dengan lebih banyak melibatkan LKS sebagai 

pendamping program. Dengan bekerjasama dengan LKS yang maungi pada aspek 

- aspek yang lebih spesifik, sehingga WBS mendapatkan bimbingan dari segala 

aspek tidak hanya pada aspek ekonomi seperti saat ini.  

Program pemberdayaan gelandangan dan pengemis ini memberikan bimbingan 

keterampilan, bimbingan fisik, bimbingan sosial, bantuan stimulan UEP, jaminan 

hidup, dan pengembalian anak – anak ke sekolah. Ketika proses pembangunan 

rumah, WBS mendapatkan bimbingan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) selama 

60 hari. Setelah mendapatkan bimbingan ini  nantinya ketika WBS sudah 

menempati tempat rehabilitasi sosial mereka sudah dapat menerapkan bimbingan – 

bimbingan yang telah diberikan. 

Jadi pada kriteria efisiensi ini, pemberdayaan gelandangan dan pengemis di 

Kota Malang terdapat beberapa hambatan. Pertama, hambatan pada lokasi atau 

lahan yang dijadikan sebagai tempat rehabilitasi sosial yang merupakan lahan 

miliki pemerintah kota Malang, sehingga WBS hanya bisa memiliki hak tinggal 

saja. Kedua, minimnya tenaga pendamping yang ada hanya pendamping pada aspek 

ekonomi saja, sehingga mengakibatkan minimnya pendampingan yang diperoleh 

WBS. 



 
 

 

5.1.3 Kecukupan Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis 

Kriteria ini dugunakan untuk melihat sejauh mana kebijakan atau program 

mampu memecahkan masalah yang ada secara tepat atau akurat. Penerapan 

program desaku menanti ditujukan sebagai program rehabilitasi sosial 

pemberdayaan gelandangan dan pengemis. Lokasi rehabilitasi sosial yang ada di 

kota Malang bertempat di Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedung 

Kandang, Kota Malang. Program ini menyediakan tempat tinggal, bimbingan 

keterampilan, bimbingan fisik, bimbingan sosial, bantuan stimulan UEP, jaminan 

hidup, dan pengembalian anak – anak ke sekolah. Penerapan program dengan 

memberikan bantuan stimulan kepada WBS untuk menerapkan bimbingan 

keterampilan yang telah diberikan. WBS mengimplementasikan dana tersebut 

untuk berjualan miniatur topeng, keripik, pangsit, dan lain sebagainya. 

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Insan Sejahtera sebagai pendamping 

WBS, pendampingan dilakukan sebelum WBS menempati tempat rehabilitasi 

sosial dan setelah mereka menghuni tempat rehabilitasi sosial. Pendampingan 

dilakukan setiap hari senin – jum’at. Melakukan pendampingan kepada WBS 

tidaklah mudah karena WBS merupakan orang – orang dengan berbagai macam 

karakter. 

“banyak karakter kita menjadikan satu ruang lingkup warga itu pasti ada 

warga berbeda jadi gimana kita menyatukan mereka. Dari tingkat 

pendidikan mereka, dari penyampaian kita tidak semua paham maksud dan 

tujuan kita, gak semua orang informasi yang kita sampaikan terserap.”12 

                                                           
12 Wawancara dengan Bapak Satria. Pendamping WBS. 23 Maret 2018. Di Kampung wisata 1000 

topeng Kota Malang 



 
 

 

Hambatan pendamping ketika menyampaikan informasi, tidak semua WBS 

mampu menyerap dan paham dengan informasi tersebut. Faktor pendidikan WBS 

yang rendah menjadi faktor minimnya pengetahuan yang mereka miliki. 

Pendamping LKS maupun Dinas Sosial terus berupaya dan mendorong WBS agar 

mampu menerapkan bimbingan – bimbingan yang mereka berikan untuk diterapkan 

dengan baik. 

  Akan tetapi, setelah mereka mulai mengimplementasikan keterampilan 

yang mereka dapatkan dengan berdagang dengan modal pelatihan yang telah di 

dapatkan, mereka hanya dapat memasarkan dagangannya di wilayah mereka. 

Dengan lingkup yang kecil berakibat pada lambannya perkembangan roda 

perekonomian WBS. Semua WBS berjualan tetapi pembeli hanya dari WBS itu 

sendiri. Dengan adanya hambatan ini, Dinas Sosial berupaya agar perkonomian 

WBS dapat berjalan mengajak WBS untuk keluar dari lingkup mereka untuk 

memasarkan dagangannya dengan memasarkan di wilayah pusat kota. Setelah 

memasarkan dagangannya ke pusat kota, perekonomian WBS masih belum bisa 

meningkat. Berdasarkan wawancara, WBS tidak bisa memasarkan dagangan 

mereka di pusat kota dikarenakan : 

“..dari segi harga kebanyakan mahal padahal kalau disini kue bisa Rp 2000,00 

sudah laku tapi mereka bisa mentarget sampai Rp 4.000 – Rp 5.000, kita tanya 

loh kenapa segini, kalau kita ngambil untung terlalu banyak nanti malah gak 

laku”13 

 

Harga yang ditargetkan WBS yang melebihi harga pasar di pusat kota 

menjadikan dagangan mereka tidak laku. WBS sudah cukup jauh ke pusat kota 

                                                           
13 Wawancara dengan Ibu Putri. Staff Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang. 24 Januari 

2018. Di Kantor Dinas Sosial Kota Malang 



 
 

 

tetapi mereka tidak mendapatkan penghasilan yang cukup untuk mereka. Tetapi, 

WBS memiliki alasan mengapa mereka menaikan harga dagangannya diatas pasar 

dikarenakan kendala pada transportasi dari tempat mereka menuju pusat kota. 

“Bensinnya mbak yang habis banyak sana kesini, sini kesana itu ya lumayan. 

Bensin 10ribu cuma cukup buat sehari, pendapatannya Cuma 20 30rb aja. 

Kalau kita gak naikin harganya laku cuma dikit cuma bisa buat beli bensin, lah 

makan buat sehari – harinya buat balikin uang modal itu gimana”14 

 

Adanya hambatan ini, Dinas Sosial kembali berupaya untuk dapat 

mengembangkan perekonomian WBS dengan memberikan bantuan transportasi 

agar WBS tidak lagi berat di biaya transportasi. Dinas Sosial menjemput dan 

mengantar WBS untuk memasarkan dagangan mereka. Akan tetapi, hal ini 

berdampak pada Dinas Sosial sendiri. 

“..jadi Dinas Sosial yang menjemput kesana, kita coba ternyata itu membuat 

mereka ketergantungan yang kedua mereka tidak bisa mandiri, kalau kita harus 

naik – turun kesana tapi disini kita juga tidak punya anggaran untuk itu ternyata 

malah uangnya habis untuk itu.”15 

 

Dinas Sosial terus mengupayakan agar perekonomian WBS dapat berjalan. 

Pada tahun 2016, Kota Malang sedang ramai dengan kampung tematik. Akhirnya 

Dinas Sosial mengembangkan tempat rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis 

menjadi kampung tematik. 

“gimana kalau misalnya daerah kita yang awalnya sebagai tempat rehabilitasi 

bagi gelandangan pengemis dan pemulung supaya roda perekonomian mereka 

bisa berputar, supaya mereka bisa hidup minimal bisa makan sambil kita 

berikan pendampingan”16 

                                                           
14 Wawancara dengan Ibu Fera.WBS. 30 Januari 2018 Di Kampung wisata 1000 topeng kota Malang 

 
15 Wawancara dengan Ibu Putri Staff Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang. 24 Januari 2018. 

Di Kantor Dinas Sosial Kota Malang 
16 Wawancara dengan Bapak Heri Kepala Sesi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang. 27 

Februari 2018. Di Kantor Dinas Sosial Kota Malang 



 
 

 

 

Kampung tematik identik dengan adanya icon. Kota Malang memiliki icon 

yaitu topeng Malangan yang kemudian diangkat sebagai icon kampung wisata 1000 

topeng. Akhirnya implementasi program kampungku menanti di Kota Malang 

sebagai tempat rehabilitasi sosial di setting menjadi kampung wisata. Dinas Sosial 

melakukan inovasi terhadap program ini. 

“akhirnya kita membuat terobosan, inovasi yang diupayakan dinas sosial 

supaya mereka bisa berkembang. Tujuannya untuk menarik wisatawaan, 

sebenarnya untuk menarik pembeli agar datang membeli produk mereka. Jadi 

mereka tidak perlu keluar jualan mereka tetep disitu, pengunjung yang 

kesitu.”17 

 

Dengan adanya inovasi ini dengan harapan perekonomian WBS dapat 

berkembang. Perekonomian WBS dapat terangkat dengan adanya pengunjung 

wisata dari hasil dagangan mereka dan dapat memenuhi kehidupan sehari – hari 

mereka. Setelah peluncuran wisata ini, banyak pengunjung yang penasaran dan 

berkunjung ke kampung wisata 1000 topeng. Dengan cukup banyaknya pengunjung 

yang datang, WBS mendapatkan pemasukan ± Rp 100.000,00/hari , WBS mampu 

menghidupi kebutuhan sehari – harinya dengan pendapatan tersebut. Keadaan ini 

diharapkan dapat berlangung seterusnya sehingga perekonomian WBS dapat 

berkembang seterusnya. 

Akan tetapi kondisi ini hanya berjalan sekitar dua bulan. Awal peluncuran 

hingga satu bulan ke depan pengunjung wisata mampu mencapai 500 pengunjung. 

Berikut grafik pengunjung kampung 1000 topeng selama Februari 2017 – Februari 

2018. 

                                                           
17 ibid 



 
 

 

 

 

 

 

Grafik 5.1 

Pengunjung Kampung Wisata 1000 Topeng 

 

 

Awal pembukaan kampung wisata 1000 topeng mampu menarik wisatawan  

mencapai ± 100 pengunjung setiap minggunya. Terutama pada bulan Februari 2017 

lebih dari 500 pengunjung. Dengan pencapaian ini, roda perekonomian WBS dapat 

meningkat untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, hal ini hanya berjalan 

singkat, pengunjung mengalami penurunan hingga Februari 2017 pengunjung 

hanya 2-3 orang setiap harinya.  

Akibat semakin menurunnya pengunjung kampung wisata 1000 topeng. 

Perekonomian WBS menurun kembali. Sebelumnya WBS mampu memperoleh 
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pendapatan Rp 100.000,00/hari , ketika pengunjung hanya sedikit mereka hanya 

mendapatkan penghasilan Rp 40.000,00 – Rp 50.000,00/hari.18 Padahal, saat ini 

WBS menanggung biaya listrik dan air sendiri. Dengan pemasukan yang semakin 

menurun, WBS terbebani untuk menanggung biaya listrik dan air sendiri. Pada 3 

(tiga) bulan pertama menempati rumah biaya listrik dan air di biayai oleh 

pemerintah. Selanjutnya WBS menanggung biaya listrik dan air sendiri. Biaya yang 

dikeluarkan untuk listrik dan air ± Rp 200.000/Bulan. Biaya ini dirasa masih 

memberatkan WBS disana, seperti di ungkapkan Ibu Ningsih : 

“ya susah mbak kalau wisatanya sepi begini ya kan gak dapat pemasukan gak 

bisa bayar air gak bisa beli listrik. Kalau gak bisa beli ya gelap, kalau ngamen 

kan kalau gak punya uang bisa ngamen buat beli listrik”19 

Pendapatan WBS bergantung pada pengunjung kampung wisata. Apabila 

hanya ada 2-3 pengunjung tiap harinya, bahkan pengunjung tidak semua akan 

membeli dagangan WBS. Menurunnya pengunjung di kampung wisata 1000 topeng 

ini disebabkan minimnya sarana dan prasarana yang ada di kampung wisata topeng 

sebagai tempat wisata. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Heri selaku 

WBS disana : 

“Sarana prasarananya masih banyak kurangnya, karna ini emang tujuannya 

untuk wisata itu kurang banget jadi pengunjung dari luar kota tiba disini dia 

gak kecewa tapi ini cuma gini aja kemungkinan kecewa, intinya kalau wisata 

itu sarananya lebih dimaksimalkan lagi, misalkan ada kolam renang, warna 

cat- catnya disini juga kurang, topengnya pun belum menyeluruh kesemua 

warga.”20 

                                                           
18 Wawancara dengan Ibu Ningsih. WBS. 30 Januari 2018 Di Kampung wisata 1000 topeng kota 

Malang 

 
19 Ibid  
20 Wawancara Bapak Heri. WBS. 30 Januari 2018 Di Kampung wisata 1000 topeng kota Malang 



 
 

 

Pernyataan tersebut sejalan dengan yang diungkapkan pengunjung di kampung 

wisata 1000 topeng yakni : 

“Kurang puas sih.. soalnya spot fotonya cuma di topeng besar itu. Padahal 

tempatnya lumayan jauh. Kalau di Jodipan kan bisa banyak spot fotonya.”21 

Kurang menariknya kampung wisata 1000 topeng ini disebabkan Dinas 

Sosial tidak memiliki pengalaman mengelola wisata karena memang bukan 

termasuk dalam program kerja Dinas Sosial. Seharusnya Dinas Sosial dapat bekerja 

sama dengan Dinas Pariwisata yang lebih berpengalaman dalam pengelolaan 

wisata. Berdasarkan wawancara dengan Putri, Dinas Sosial tidak bekerjasama 

dengan Dinas Pariwisata dikarenakan : 

“Kalau kita kerjasama dengan dispar perizinannya kemungkinan ada 

retribusi dan itu harus disatu kampung wisata atau tempat wisata harus ada 

beberapa unsur yang harus dipenuhi, seperti kultur budaya, tentang fasilitas 

sarana dan prasarana, lingkungan, sedangkan dengan kondisi warga kita yang 

seperti itu kayaknya masih belum bisa. Misalnya kultur, masyarakat sendiri 

itu harus bagaimana harus memenuhi kriteria, sumber pendaannya, sdmnya, 

kita belum sampai sana”22 

Masih kurang maksimalnya dalam pembangunan kampung wisata 1000 

topeng ini dikarenakan beberapa hal seperti yang diungkapkan Ibu Putri diatas. 

Seharusnya lebih baik apabila ketika akan membangun sebuah wisata di rancang 

terlebih dahulu terkait apa saja yang dibutuhkan dan yang nantinya akan menjadi 

                                                           
21 Wawancara dengan Riska Pengunjung. 3 Februari 2018. Di Kampung wisata 1000 topeng kota 

Malang 
22 Wawancara dengan Ibu Putri Staff Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang. 24 Januari 2018. 

Di Kantor Dinas Sosial Kota Malang 

 



 
 

 

objek di dalam wisata tersebut. Sehingga pembangunan wisata ini tidak terkesan 

nanggung.  

Setelah mengetahui bahwa kampung wisata 1000 topeng ini tidak begitu 

ramai. Dinas Sosial kembali berupaya agar WBS bisa mendapatkan penghasilan 

setiap harinya. Dinas Sosial membuka bengkel kerja yang memproduksi keripik 

seperti antari, talas, pisang. Bengkel kerja ini memperkerjakan hanya pada ibu – ibu 

dengan gaji Rp 30.000,00 – Rp 40.000,00/ tiap harinya. Kemudian hasil produksi 

ini di pasarkan di sorum yang ada di kantor Dinas Sosial Kota Malang. Dari 40 KK, 

beberapa diantaranya merupakan WBS yang bukan dari hasil razia namun mereka 

mendaftar sebagai WBS. WBS yang mendaftar ini bekerja diluar seperti berjualan 

ronde, buruh, dan menjadi kuli bangunan.  

Selain memberdayakan WBS agar bisa mengembangkan roda 

perekonomiannya. Program ini juga berfokus pada pengembalian anak – anak ke 

sekolah. Sebelum mengikuti program ini, beberapa anak – anak yang tidak 

bersekolah padahal usia mereka usia produktif bersekolah. Beberapa dari mereka 

ada yang bersekolah kemudian sepulang sekolah mereka ikut orang tua mereka 

untuk mengemis. Melalui program ini, anak – anak ditekankan agar kedepannya 

mereka memiliki gambaran untuk tidak meniru orang tua mereka yang menjadi 

gelandangan dan pengemis seperti sebelumnya. Di kampung wisata juga di dirikan 

sekolah PAUD untuk anak – anak usia dini yang merupakan anak – anak dari WBS.  

Pada kriteria kecukupan ini sejauh mana kebijakan memecahkan 

permasalahan yang ada secara tepat. Rancangan program pemberdayaan 



 
 

 

gelandangan dan pengemis dengan  memberikan bimbingan – bimbingan dan 

memberikan bantuan stimulan untuk WBS memiliki usaha. Penerapan program di 

Kota Malang dengan lokasi tempat yang kurang tepat, mengakibatkan WBS belum 

dapat berkembang. Inovasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang yang men-

setting tempat rehabilitasi sosial sebagai kampung wisata 1000 topeng telah 

berhasil meningkatkan perekonomian WBS pada awalnya. Seiring berjalannya 

waktu ternyata inovasi ini belum mampu mengembangkan roda perekonomian 

WBS.  

5.1.4 Perataan Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis 

Kriteria ini digunakan untuk mencari tahu apakah biaya dan manfaat dari 

kebijakan atau program yang diterapkan telah terdistribusi secara merata. Pendaan 

pelaksanaan program pemberdayaan gelandangan dan pengemis yang diterapkan di 

Kota Malang dibiayai oleh Kementerian Sosial yang  bersumber dari dana 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Dana Hibah dengan jumlah 

anggaran sebesar Rp 1.834.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh 

Empat Juta Rupiah). Anggaran digunakan untuk pembiayaan rangkaian kegiatan 

program dan pemberian bantuan sosial. Berikut rincian anggaran pelaksaan 

program : 

1. Biaya Pembangunan Tempat tinggal 

Kegiatan program pemberdayaan gelandangan dan pengemis di Kota Malang 

bertempat di Dusun Baran yang menampung 188 jiwa yang terdiri dari 40 KK.  

Setiap KK mendapatkan sebidang tanah seluas ±100 m2 dengan pendirian 

bangunan seluas 4 x 6 m. Kementerian Sosial dan Dinas Sosial berkerja sama 



 
 

 

dengan kontraktor di Kota Malang dalam melakukan pembangunan tempat 

tinggal tersebut. Fasilitas yang diberikan yaitu penyediaan listrik dan air. Selain 

itu, Kementerian Sosial juga memberikan peralatan rumah tangga seperti kasur, 

almari, dan lain sebagainya. Anggaran yang digunakan untuk membangun 

tempat tinggal bagi wbs sebagai berikut : 

Tabel 5.1 

Anggaran Rumah Huni Warga Binaan Sosial 

 

Jenis 

Pengeluara

n 

Biaya Bangunan Total 

40 Bangunan 

Rumah 

Rp 30.000.000,00/Rumah Rp 1.200.000.000,00 

Peralatan 

Rumah 

Tangga 

Rp 1.500.000,00/Rumah Rp 60.000.000,00 

Total 

Keseluruhan 

 Rp 1.260.000.000,00 

 

 

Anggaran yang digunakan Kementerian Sosial RI untuk pembangunan 

tempat tinggal tersebut bersumber dari dana APBN. WBS juga mendapatkan 

fasilitas penyediaan air dan listrik setiap rumah. Selain bangunan rumah bagi 

WBS juga terdapat mushola sebagai tempat beribah. Biaya anggaran yang 

digunakan pembangunan mushola bersumber dari dana hibah. Anggaran yang 

digunakan untuk rumah huni telah di terapkan secara merata dengan target 

program sebanyak 40 KK dan di implementasikan pembangunan rumah huni 

Sumber : MOU Kementerian Sosial RI dengan LKS Mutiara Insani, 

Data diolah 2018 



 
 

 

sebanyak 40 rumah. Dinas Sosial bekerja sama dengan kontraktor yang ada di 

Kota Malang untuk membangun rumah huni tersebut. 

2. Biaya Jaminan Hidup 

Warga binaan sosial mendapatkan jaminan hidup setiap harinya untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendanaan ini diberikan oleh Kementerian 

Sosial yang bersumber dari dana APBN. Dengan rincian dana sebagai berikut: 

Tabel 5.2 

Anggaran Jaminan Hidup 

Biaya Jadup Jumlah 

WBS 

Total 

Rp 25.000,00/Hari/WBS 188 jiwa/90 

Hari 

Rp 324.000.000,00 

 

 

WBS mendapatkan jaminan hidup selama 90 hari atau 3 bulan sebesar Rp 

25.000/orang. Apabila di suatu keluarga terdapat 4 orang maka jaminan hidup 

yang diterima sebesar Rp 100.000/keluarga/hari. Dengan adanya jaminan 

hidup ini tentu sangat membantu WBS dalam memenuhi kebutuhan sehari – 

harinya.  

3. Biaya Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 

Warga binaan telah mendapat bimbingan keterampilan yang kemudian 

diterapkan. Bimbingan keterampilan diberikan selama 2 bulan kepada WBS 

kemudian diterapkan dengan diberikan dana usaha bagi WBS. Hal ini agar 

WBS dapat menghidupi kehidupan sehari – harinya secara mandiri. 

Kementerian Sosial memberikan dana usaha yang bersumber dari dana APBN. 

Sumber : MOU Kementerian Sosial RI dengan LKS Mutiara Insani, 

Data diolah 2018 



 
 

 

Berikut uraian biaya bantuan UEP dan biaya bimbingan sosial dan 

keterampilan yang diberikan pada WBS : 

Tabel 5.3 

Anggaran Biaya Stimulan UEP 
 

 

 

 

 

 

 

4. Bantuan Operasional LKS 

Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagai pendamping WBS mendapatkan 

bantuan operasional dari Kementerian Sosial RI untuk mendukung 

kegiantannya dalam melaksanakan program ini. Dana bantuan operasional ini 

bersumber dari APBN. Berikut rincian dana bantuan operasional LKS yang 

akan dijelaskan dalam tabel. 

Tabel 5.4 

Bantuan Operasional LKS 

Biaya Operasional LKS 

Rp 10.000.000,00 Mutiara 

Insani 

 

 

Jumlah Biaya Jumlah WBS 

(KK) 

Total 

Rp 5.000.000,00/KK 40KK Rp 200.000.000,00 

Rp 1.000.000,00/KK 40 KK Rp 40.000.000,00 

 Diberikan selama 

2 bulan 
Rp 80.000.000,00 

Sumber : MOU Kementerian Sosial RI dengan LKS Mutiara Insani, 

Data diolah 2018 

Sumber : MOU Kementerian Sosial RI dengan LKS Mutiara Insani, 

Data diolah 2018 



 
 

 

Anggaran yang telah dikeluarkan Kementerian Sosial RI sebagai bantuan 

stimulan UEP, jaminan hidup, serta bantuan listik dan air selama tiga bulan. Akan 

tetapi, setelah tidak lagi mendapatkan bantuan WBS belum bisa memenuhi 

kebutuhannya, sehingga Dinas Sosial masih memberikan bantuan. 

“ya kita masih sering kasih bantuan, karena kita lihat setelah tiga bulan 

pertama itu kok perekonomian mereka belum berkembang jadi kita 

menganggarkan dari Dinas Sosial untuk membantu perekonomian mereka. 

Kita juga sekarang sering kasih sembako. Tahun ini (2018) kita juga 

menganggarkan untuk biaya listrik kita yang nanggung.”23 

 

Jadi anggaran yang diberikan Kementerian Sosial RI untuk program ini 

belum cukup untuk dapat menumbuhkan WBS menjadi masyarakat mandiri. WBS 

tidak dapat mempergunakan anggaran bantuan stimulan UEP yang diterima dengan 

baik, banyak dari WBS tidak dapat mempergunakan bantuan tersebut sebagai usaha 

modal sesuai semestinya. Jaminan hidup yang diberikan Kementerian Sosial RI 

hanya sampai pada tiga bulan pertama, belum cukup untuk memenuhi kebutuhan 

sehari – hari WBS selanjutnya. Sehingga Dinas Sosial Kota Malang masih 

memberikan bantuan untuk kebutuhan WBS sehari – hari sampai saat ini. 

Dengan anggaran yang cukup besar digunakan untuk program ini, WBS 

belum mampu mempergunakan anggaran tersebut dengan semestinya. Hanya 

sedikit dari WBS yang menggunakan bantuan UEP diimplementasikan untuk 

membuka usaha. Semestinya, WBS mampu mempergunakan anggaran tersebut 

                                                           
23 Ibid  



 
 

 

dengan benar sehingga tujuan dari program ini untuk WBS memiliki usaha mandiri 

dapat terpenuhi. 

5.1.5 Responsivitas Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis 

Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah hasil dari kebijakan atau 

program yang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan. Selama awal peluncuran 

program WBS mendapatkan biaya jaminan hidup dan bantuan stimulan UEP, 

WBS sangat terpenuhi pada saat itu dengan banyaknya bantuan yang mereka 

terima. 

“enak mbak waktu awal itu banyak pejabat kesini ngasih pesangon ngasih 

bantuan. Kalau dihitung – hitung ada saya nerima uang Rp 30.000.000 juta 

mbak gak keluar rumah saya cuma makan tidur habisin uang aja, warga 

sini ya sama kayak gitu.”24 

Kesadaaran WBS untuk berubah dapat dikatakan masih rendah karena 

mereka tidak mempergunakan bantuan stimulan yang diberikan sesuai dengan 

tujuan awal program ini. Kementerian Sosial menganggarkan dana APBN untuk 

mendukung program ini, akan tetapi WBS masih kurang mendukung. Dengan 

jumlah yang diterima seharusnya dapat digunakan untuk membuka usaha dengan 

tepat.  

Dengan rancangan program ini seharusnya dapat memenuhi kebutuhan 

WBS, dengan tersedianya rumah huni baru, jaminan hidup setiap harinya Rp 

25.000/orang, dan bantuan untuk membantu usaha Rp 5.000.000,00. Akan tetapi, 

ketika program ini di implementasikan di Kota Malang tidak mudah untuk 

                                                           
24 Wawancara dengan Bapak Heri.WBS. 30 Januari 2018 Di Kampung wisata 1000 topeng kota 

Malang 

 



 
 

 

mengembangkan perekonomian WBS dengan biaya yang sudah di anggarkan. 

WBS masih belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dinas Sosial sudah 

berupaya dengan men-setting tempat rehabilitasi sosial sebagai tempat wisata 

dengan harapan dapat menganggkat perekonomian WBS dengan hadirnya 

wisatawan. Nyatanya, hal tersebut hanya berlangsung sementara. 

Selama program ini berjalan sampai sekarang, WBS merasa perkonomiannya 

terangkat ketika kampung wisata 1000 topeng ramai pengunjung, pada awal 

peluncuran wisata. Seiring berjalannya waktu wisata 1000 topeng sepi pengunjung 

yang berdampak pada minimnya pendapatan WBS.  

“lebih nyaman disana mbak (dijalanan), seenggaknya masih dapat uang 

meskipun ngamen. Kalau disini sepi gini ya gimana bisa buat makan, buat 

uang saku anak sekolah, apalagi listrik uda nanggung sendiri kalau gak bisa 

beli ya gelap mbak pernah itu gelap karna gak bisa beli listrik, dulu makan 

bisa beli ayam kalau sekarang paling pol ya tempe. Disini mau cari apa, kerja 

apa disini gak dapet apa-apa menafkahi satu keluarga 40ribu gak cukup.”25 

Berdasarkan wawancara diatas, WBS lebih memilih kembali ke 

kehidupannya sebelum mengikuti program ini. Meskipun mereka harus mengemis 

dipinggir jalan mereka masih mendapatkan pemasukan setiap harinya. Jadi, 

program pemberdayaan ini memberikan peningkatan ekonomi pada WBS pada 

awalnya. Setalah uang bantuan jaminan hidup dan bantuan biaya listrik, air habis 

mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri yang dirasa memberatkan 

bagi mereka. Demi memenuhi kebutuhannya, beberapa warga tertangkap turun ke 

                                                           
25 Wawancara dengan Ibu Sunarti WBS. 30 Januari 2018 Di Kampung wisata 1000 topeng kota 

Malang 

 



 
 

 

jalan untuk mengemis lagi. Terdapat 8 WBS yang kedapatan turun ke jalan, 

akibatnya WBS ini di keluarkan dari kampung wisata 1000 topeng.  

5.1.6 Ketepatan Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis 

Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah hasil (tujuan) dari kebijakan 

atau program yang diterapkan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. 

Program pemberdayaan gelandangan dan pengemis melalui kampung wisata 1000 

topeng Kota Malang setalah dua tahun diterapkan belum mampu membentuk 

menjadi manusia mandiri seperti tujuan awal program ini dikarenakan beberapa 

faktor. Pertama, anggaran bantuan stimulan UEP yang tidak digunakan WBS 

secara tepat. Kedua, lokasi yang pelosok dan jauh dari pusat kota menjadi kendala 

WBS untuk mengembangkan usaha mandiri mereka. Ketiga, WBS masih memiliki 

pola pikir dan sikap bergantung pada orang lain, masih menginginkan bantuan 

secara terus menerus. Keempat, minimnya tenaga pendamping bagi WBS. 

Pencapaian keberhasilan dari program ini ialah ketika WBS menjadi 

manusia mandiri. Kriteria mandiri dalam program ini yaitu WBS mempunyai usaha 

sendiri, berubahnya tingkah laku dengan tidak kembali menjadi gelandangan dan 

pengemis, meningkatnya kepercayaan diri dan harga diri, meningkatnya peran aktif 

di masyarakat, dan mempunyai tempat tinggal tetap. Akan tetapi dari 40 KK WBS 

atau 188 jiwa, 7 KK diantaranya telah dikeluarkan dikarenakan tertangkap sedang 

mengemis di jalan. 4 KK diantaranya bekerja diluar. 9 KK diantaranya bekerja di 

bengkel kerja kampung wisata 1000 topeng yang memproduksi beberapa keripik. 4 

KK diantaranya menganggur, dan 16 KK diantaranya pendapatannya bersumber 



 
 

 

dari jumlah pengunjung wisata 1000 topeng. Berikut penjelasan pekerjaan WBS 

yang akan dijelaskan ke dalam grafik berikut. 

Grafik 5.2 

Capaian Program Tahun 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari bagan diatas dari 40 KK , 16 KK atau 40% dari WBS pendapatannya 

bergantung pada wisatawan yang berkunjung di kampung wisata 1000 topeng. 23% 

bekerja di bengkel kerja, 10% bekerja di luar, 10% menganggur, dan 17% telah 

dikeluarkan karena kedapatan mengemis di jalan. Angka tersebut merupakan 

capaian program pemberdayaan gelandangan dan pengemis melalui kampung 

wisata 1000 topeng Kota Malang selama tahun 2017 belum berjalan secara 

maksimal, karena jumlah WBS yang memiliki pekerjaan pasti atau memiliki usaha 

mandiri belum mencapai 50%.   

Dengan adanya capaian program ini menunjukan bahwa program ini belum 

mampu memenuhi kriteria pencapaian program sampai pada saat ini. Program ini 

17%

10%

10%
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40%

KELUAR BEKERJA DI LUAR
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BERGANTUNG PADA WISATAWAN

Sumber : Olahan Peneliti, 2018 



 
 

 

akan berhasil apabila WBS telah mampu memiliki usaha mandiri, berubahnya 

tingkah laku dengan tidak kembali menjadi gelandangan dan pengemis, 

meningkatnya kepercayaan diri dan harga diri, meningkatnya peran aktif di 

masyarakat, mempunyai tempat tinggal tetap. Dari kelima kriteria tersebut sampai 

saat ini belum mampu mencapai kriteria dari tujuan program pemberdayaan 

gelandangan dan pengemis. 

Sebelum warga binaan sosial mengikuti program ini, mereka melakukan 

aktivitasnya sebagai gelandangan dan pengemis dengan pendapatan ± Rp 

100.000,00. Sedangkan ketika mengikuti program ini pendapatan mereka hanya 

mencapai Rp 30.000,00 – Rp 50.000,00. Tentu mereka lebih memilih untuk 

melakukan akivitas di jalan. Oleh karena itu, program pemberdayaan gelandangan 

dan pengemis di Kota Malang ini dirasa kurang tepat sasaran dikarenakan WBS 

yang kurang mendukung, rancangan program yang kurang belum mampu untuk 

memenuhi kebutuhan WBS dan benar – benar mampu merubah WBS.  

 



 
 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian skripsi tentang Evaluasi Program 

Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Kampung Wisata 1000 Topeng 

Kota Malang maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yaitu : 

1. Evaluasi kebijakan atau program menurut William N Dunn ada enam kriteria, 

yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan.. 

Pertama, efektivitas, pada kriteria ini digunakan untuk menilai apakah 

suatu kebijakan atau program yang telah diterapkan berhasil mencapai target 

atau tujuan yang ingin di capai. Sasaran program pemberdayaan gelandangan 

dan pengemis di Kota Malang sudah tepat karena angka gelandangan dan 

pengemis di Kota Malang yang cukup tinggi sehingga program ini tepat di 

terapkan di Kota Malang sebagai upaya memberantas gelandangan dan 

pengemis. Akan tetapi tanggapan dari target penerima program masih kurang 

baik karena jauhnya jarak tempat rehabilitasi sosial dari pusat kota, mereka 

berfikir bahwa mereka dijauhkan dan di asingkan karena tempatnya yang 

cukup pelosok. Sehingga mereka khawatir akan merasa sulit untuk 

mengembangkan perekonomiannya jika hanya di wilayah tersebut. 

Kedua, Kriteria ini digunakan untuk mencari tahu seberapa banyak usaha 

yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan 
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.Usaha yang dilakukan dalam melaksanakan program ini yaitu adanya 

pendamping program yang disediakan dan berasal dari LKS Insan Sejahtera. 

Akan tetapi, SDM sebagai pendamping WBS masih minim karena pendamping 

yang ada hanya mendampingi pada aspek ekonomi saja, sehingga WBS kurang 

mendapatkan pendampingan pada aspek lainnya. Selain itu, pemerintah Kota 

Malang telah menyediakan lahan yang berada di dusun Baran, kelurahan 

Tlogowaru, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, akan tetapi lokasi 

rehabilitasi sosial sebagai sarana pemberdayaan yang merupakan lahan milik 

pemerintah Kota Malang sehingga WBS hanya dapat memiliki hak tinggal.  

Ketiga, kecukupan, kriteria ini digunakan untuk melihat sejauh mana 

kebijakan atau program mampu memecahkan masalah yang ada secara tepat 

atau akurat. Penerapan program di Kota Malang dengan lokasi tempat yang 

kurang tepat, mengakibatkan WBS belum dapat berkembang. Inovasi yang 

dilakukan Dinas Sosial Kota Malang yang men-setting tempat rehabilitasi 

sosial sebagai kampung wisata 1000 topeng telah berhasil meningkatkan 

perekonomian WBS pada awalnya. Seiring berjalannya waktu ternyata inovasi 

ini belum mampu mengembangkan roda perekonomian WBS. Hal ini 

merupakan wujud pemerintah Kota Malang dalam memecahkan permasalahan 

yang timbul ketika program ini di implementasikan. 

Keempat, Perataan, kriteria ini digunakan untuk mencari tahu apakah 

biaya dan manfaat dari kebijakan atau program yang diterapkan telah 

terdistribusi secara merata. Pendaan pelaksanaan program pemberdayaan 

gelandangan dan pengemis yang diterapkan di Kota Malang dibiayai oleh 
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Kementerian Sosial yang  bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (APBN) dan Dana Hibah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 

1.834.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah). 

Anggaran tersebut telah direalisasikan dengan tepat oleh pelaksana program 

yaitu Dinas Sosial dengan memberikan bantuan UEP, jaminan hidup, dan 

untuk pembangunan rumah huni. Tetapi, bantuan UEP yang diberikan tidak 

dipergunakan oleh penerima program atau WBS secara semestinya. 

Kelima, Responsivitas. Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah 

hasil dari kebijakan atau program yang diterapkan sudah sesuai dengan 

kebutuhan. Awal perapan program ini telah memenuhi kebutuhan WBS dengan 

mendapatkan jaminan hidup, bantuan UEP, dan bantuan lainnya. Akan tetapi 

dengan berjalannya waktu WBS tidak dapat memenuhi kebutuhannya 

khususnya pada kebutuhan ekonominya.  

Keenam, Ketepatan. Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah hasil 

(tujuan) dari kebijakan atau program yang diterapkan memberikan manfaat 

bagi seluruh masyarakat. Penerapan program pemberdayaan gelandangan dan 

pengemis selama 2017 masih belum berjalan maksimal karena sampai saat ini 

WBS masih belum dapat dikatakan mandiri, mereka masih bergantung pada 

bantuan yang diberikan pemerintah. Anggaran dari Kementerian Sosial RI 

belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan WBS. Hasil dari inovasi 

kampung wisata 1000 topeng juga belum mampu memenuhi kebutuhan WBS. 

Selama tahun 2017, terdapat 7 KK yang telah dikeluarkan karena kedapatan 

mengemis dijalan, 4 KK menganggur, 4 KK bekerja di luar, 9 KK bekerja di 
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bengkel kerja, dan 16 KK pendapatan ekonominya bergantung pada jumlah 

pengunjung kampung wisata 1000 topeng. 

6.2 Rekomendasi 

Rekomendasi berisikan kritik dan saran dari peneliti terkait hasil penelitian 

dilapangan dalam proses penelitian skripsi. Dalam hal ini peneliti mempunyai 

rekomendasi untuk Pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Sosial Kota 

Malang tentang evaluasi program pemberdayaan gelandangan dan pengemis 

melalui kampung wisata 1000 Topeng Kota Malang sehingga dapat dijadikan 

perbaikan untuk selanjutnya. Maka rekomendasi dari peneliti sebagai berikut: 

Pertama, pada kriteria efektivitas. Pemerintah Kota Malang khususnya 

Dinas Sosial lebih selektif ketika melakukan seleksi terkait lokasi dan juga seleksi 

pada penerima program. Lokasi yang terlampau jauh dan pelosok menjadi 

hambatan bagi WBS untuk berkembang. Seleksi yang dilakukan sebaiknya 

dengan didasarkan pada calon WBS yang benar – benar memiliki motivasi tinggi 

untuk berubah bukan karena keterpaksaan karena terjaring razia. 

Kedua, kriteria efisiensi. Dinas Sosial Kota Malang bersama dengan LKS 

Insan Sejahtera diharapkan dapat menambah tenaga pendamping bagi WBS. 

Penambahan pendamping ini dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan LKS – 

LKS yang ada di Kota Malang sehingga pendamping tidak hanya pada aspek 

ekonomi saja, melainkan pada aspek lainnya sesuai dengan rancangan program ini 

yang terdiri dari bimbingan fisik dan mental, bimbingan sosial. Sehingga 
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pendampingan yang di dapatkan WBS dapat berimbang dan dapat merubah 

dirinya menjadi manusia mandiri. 

Ketiga, kriteria kecukupan. Pemerintah Kota Malang dapat 

mengembangkan wisata kampung 1000 topeng. Selama ini objek wisata yang 

disediakan hanyalah spot berfoto saja di depan topeng raksasa,  Pemerintah dapat 

menambah spot berfoto yang lainnya atau menyediakan sarana permainan seperti 

flying fox. Sehingga dapat memuaskan wisatawan dan agar berkenan untuk 

berkunjung kembali. 

Keempat, kriteria perataan. Dinas Sosial diharapkan mampu lebih 

mengarahkan dan mengawasi WBS agar dapat mempergunakan bantuan UEP 

yang telah diberikan secara tepat. Sehingga, WBS mampu memiliki usaha 

mandiri sesuai dengan tujuan dari program ini. 

Kelima, kriteria responsivitas. Dinas Sosial dan LKS Insan Sejahtera 

diharapkan mampu lebih memperhatikan kebutuhan WBS. Seperti kebutuhan 

pendamping. Agar WBS merasa dengan mengikuti program ini maka mereka 

memiliki semangat untuk berubah.  

Keenam , kriteria ketepatan. Pemerintah Kota Malang dapat memberikan 

lapangan pekerjaan lain bagi WBS. Seperti dengan menyarankan kepada 

pengusaha yang ada di Kota Malang untuk merekrut WBS seperti pada pengrajin 

raket, pengusaha keripik tempe di Malang yang cukup berkembang. 
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