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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pengemis, gelandangan dan anak terlantar masih sering terlihat di wilayah 

Indonesia, terlebih di Kota Malang. Kota Malang adalah kota terbesar kedua di 

Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang yang dijuluki sebagai kota 

bunga ini memiliki permasalahan terkait keberadaan pengemis, gelandangan dan 

anak terlantar. Pada pasal 13 (a) dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 

Tahun 2012 menegaskan setiap orang dilarang melakukan pekerjaan untuk 

mendapat penghasilan dengan meminta-minta/mengemis dimuka umum baik di 

jalan, taman dan tempat-tempat lain dengan berbagai cara dan alasan untuk 

mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Akan tetapi faktanya masih banyak 

tersebar di beberapa titik ramai, seperti di lampu merah, depan toko, serta di 

sekitar pasar tradisional. Tidak hanya itu, mereka juga mendatangi rumah-rumah 

warga. Mayoritas pengemis adalah perempuan paruh baya dan anak kecil dibawah 

umur. Anak kecil tersebut umumnya disuruh oleh orang tuanya dengan asumsi 

akan terdapat rasa iba masyarakat yang melihatnya. 

 Secara umum  istilah pengemis dapat didefinisikan  sebagai orang yang 

mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan 

berbagai cara baik berupa mengamen dan alasan lainnya untuk mengharapkan 

belas kasihan dari orang lain (Peraturan Daerah, 9, 2013). Definisi lain 

diungkapkan Departemen Sosial R.I (1992) menjelaskan bahwa pengemis adalah 
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orang yang mendapatkan penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan 

berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain (Iqbali, 2). 

Lain halnya dengan gelandangan yang memiliki definisi berbeda. 

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan 

norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai 

tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup 

mengembara di tempat umum (Peraturan Daerah, 9, 2013, ). Sedangkan menurut 

Suparlan (1995) dan Djastuti (1998) dalam  penelitian Kusyogo, Hidayatullah, 

dan Widjanarko menjelaskan bahwa gelandangan adalah orang yang hidup dalam 

kondisi serba “tidak” dalam segala hal, seperti tidak punya tempat tinggal, 

penghasilan tetap dan lain-lain (Cahyo dkk, 2006, 87).  

Berbeda dengan definisi anak jalanan. Menurut Peraturan Daerah Kota 

Malang menjelaskan bahwa anak jalanan adalah anak yang menghabiskan 

sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidupnya dijalanan, baik 

untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalan atau ditempat-tempat umum lainnya 

(Peraturan Daerah, 9,2013). Adapun Rizzana, Soeaidy, dan Hadi mengemukakan 

bahwa anak  jalanan sebagai anak yang berusia 6-15 tahun yang tidak bersekolah 

lagi dan tinggal tidak bersama orang tua mereka dan bekerja seharian untuk 

memperoleh penghasilan di jalanan, persimpangan dan tempat-tempat umum 

(Rizzana dkk,176). 

Antara pengemis, gelandangan dan anak jalanan memiliki karakteristik 

berbeda. Kategori pengemis yakni pertama  mata pencariannya tergantung pada 

belas kasihan orang lain; Kedua berpakaian kumuh dan compang camping; Ketiga 
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berada ditempat-tempat ramai/strategis dan keempat memperalat sesama untuk 

merangsang belas kasihan orang lain (berdasarkan data yang didapat dari Dinas 

Sosial Kota Malang yang berpedoman pada Peraturan Kementrian Sosial Nomor 8 

tahun 2012). Sedangkan kriteria gelandangan yaitu, Pertama tanpa Kartu Tanda 

Penduduk (KTP); Kedua tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap; Ketiga tanpa 

penghasilan yang tetap, dan Keempat tanpa rencana hari depan anak-anaknya 

maupun dirinya. Selain itu karakteristik anak jalanan yaitu, pertama 

menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan maupun ditempat tempat 

umum, kedua  mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat 

tempat umum. 

Adapun perbedaan antara pengemis dan gelandangan ialah pengemis 

memiliki tempat tinggal sedangkan gelandangan tidak. Oleh karena memiliki 

tempat tinggal, pengemis tentu memiliki identitas diri yang jelas, baik KTP dan 

KK. Berbeda halnya dengan anak jalanan dimana umumnya berasal dari keluarga 

kurang mampu, keluarga yang tidak harmonis dan tidak diakuin oleh orang 

tuanya. Karakter dari anak jalanan tersebut rata-rata berusia 5 tahun hingga 17 

tahun. Jika sudah 18 tahun keatas sudah termasuk kategori dewasa.  

Sesungguhnya penghidupan mereka dijamin oleh pemerintah yang mana 

diamanatkan dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “fakir miskin dan 

anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Berdasarkan pasal tersebut diketahui 

bahwa sejatinya semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya 

dipelihara oleh Negara. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ambat (2013) 

dari pasal diatas memiliki arti yaitu pemerintah dan Negara mempunyai kewajiban 
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dan tanggung jawab untuk pemeliharaan dan pembinaan dalam melindungi fakir 

miskin dan anak terlantar. Seringkali masyarakat berpandangan bahwa keberadaan 

fakir miskin dan anak terlantar adalah suatu hal yang tidak penting, sehingga 

mereka tidak memiliki hak untuk ikut andil dalam pembangunan bangsa. Padahal 

kedudukan semua manusia dimata Tuhan Yang Maha Esa adalah sama yang 

dalam artian mempunyai kesamaan hak dan kewajiban.Begitupun hak untuk 

dilindungi Negara dengan sebagaimana mestinya, terutama anak terlantar yang 

memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak (Ambat, 2013, 43). 

Selain itu menurut Undang-Undang 1945 pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “ fakir 

miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” memiliki makna bahwa salah 

satu tujuan negara ialah menjamin terpenuhnya hak konstitusional terhadap anak-

anak terlantar sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 

(Zulfahmi, 2014). 

Sebagai turunan dari Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kota Malang  

menetapkan regulasi untuk mengatasi maraknya pengemis di Kota Malang yakni 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Pengemis, 

Gelandangan dan Anak Jalanan. Penetapan Peraturan Daerah tersebut diharapkan 

agar Kota Malang bisa meminimalisir jumlah pengemis, gelandangan dan anak 

jalanan serta dapat memberikan kegiatan maupun pekerjaan terhadap mereka. 

Implikasi dari kebijakan tersebut ialah adanya peningkatan taraf hidup bagi 

masyarakat Kota Malang. 

Berdasarkan realita di lapangan, jumlah pengemis, gelandangan dan anak 

jalanan di Kota Malang dari tahun ke tahun mengalami sedikit penurunan. Berikut 
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merupakan data jumlah pengemis, gelandangan dan anak jalanan dari tahun 2014 

hingga 2016 adalah pada tahun 2014 jumlah pengemis dan gelandangan 

berjumlah 147 jiwa dan jumlah anak jalanan berjumlah 118 jiwa. Pada tahun 

2015, terjadi penurunan jumlah gelandangan dan pengemis menjadi 60 jiwa 

sedangkan anak jalanan berjumlah 72 jiwa. Sedangkan pada tahun 2016, jumlah 

pengemis dan gelandangan 86 jiwa, dan untuk anak jalanan berjumlah 45 jiwa. 

Hingga pada tahun 2017 ini masih banyak pengemis, gelandangan, dan anak 

jalanan yang berkeliaran. Sumber dari Dinas Sosial ini tidak valid 100% 

mengingat pada saat penertiban terdapat pengemis, gelandangan, dan anak jalanan 

yang melarikan diri. Jumlah yang terhitung pada pendataan ialah mereka yang 

tertangkap pada saat razia (Dinas Sosial, 2014) 

Dari Peraturan Daerah yang telah di buat dalam penanganan pengemis, 

gelandangan dan anak jalanan diharapkan dapat mengurangi keberadaan 

pengemis, gelandangan dan anak jalanan. Tetapi nyatanya Peraturan Daerah yang 

dibuat belum efektif atau belum tercapai secara maximal. Implementasi Peraturan 

Daerah dapat dikatakan belum efektif yaitu dengan tidak sesuainya dengan 

penilaian kinerja implmenetasi yang baik. Menurut buku yang ditulis oleh 

Purwantoro dan Sulistyastuti (2012) dalam implementasi memiliki tahapan-

tahapan dalam pencapaian tujuan suatu kebijakan, yaitu: 1). Input kebijakan; 2). 

Proses atau kegiatan dan output kebijakan; 3). hasil jangka awal; 4). hasil jangka 

menengah; 5). Masil jangka panjang. Dalam poin kedua yaitu proses atau kegiatan 

dan output kebijakan merupakan hal yang penting dalam penilaian implementasi 

tersebut berhasil atau gagal.  
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Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 ini memiliki output 

kebijakan (keluaran kebijakan) salah satunya yaitu mencegah penyalahgunaan 

komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari pemanfaatan pihak-pihak 

tertentu. Sudah bisa dilihat bahwa Peraturan Daerah ini di Kota Malang masih 

belum efektif dengan baik, karena output dari kebijakan tersebut masih belum 

tercapai dan sesuai dengan kriterian implementasi kebijakan yang baik. 

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa tindakan mengemis 

dari sebagian warga masyarakat dianggap sebagai persoalan serius di Indonesia 

termasuk di Kota Malang. Pemerintah Kota Malang telah menetapkan beberapa 

Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk mengatasi persoalan maraknya 

pengemis di Kota Malang, namun dari tahun ke tahun jumlah pengemis dan 

gelandangan semakin meningkat. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan 

penelitian lebih jauh tentang permasalahan tersebut dengan judul “Analisis 

Implementasi Kebijakan Publik (Studi Tentang Implementasi Tentang 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Pengemis, 

Gelandangan Dan Anak Terlantar Di Kota Malang)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini: Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 

Tahun 2013 Tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Anak Jalanan di 

Kota Malang? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan bertujuan: 

1.3.1 Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Malang 

Nomor 9 tahun 2013 Tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan 

dan Anak Jalanan di Kota Malang 

1.3.2 Untuk mengetahui kendala kendala apa saja yang terjadi dalam 

implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 

Tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Anak Jalanan di 

Kota Malang 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

 Dengan adanya penelitian ini, maka manfaat yang didapat secara 

teoritis adalah menjadikan referensi bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan 

tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang 

penanganan pengemis, gelandangan dan anak jalanan di Kota Malang, 

serta memperkaya kajian dalam mata kuliah Kebijakan Publik dan mata 

kuliah Urban Politik. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat yang diharapkan secara praktis dari penelitian ini 

yaitu: pertama, manfaat bagi peneliti adalah bisa menambah wawasan 

mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang 

penanganan pengemis, gelandangan dan anak jalanan di Kota Malang. 

Kedua,manfaat bagi pemerintah yaitu sebagai sumbangan pemikiran 
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yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi 

pemerintah dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 

tentang penanganan pengemis, gelandangan dan anak jalanan. Ketiga, 

manfaat bagi masyarakat adalah sebagai informasi adanya Peraturan 

Daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang penanganan pengemis, gelandangan 

dan anak jalanan, sehingga masyarakat Kota Malang pengetahui dan 

mengawasi proses implementasi agar tercapainya Kota Malang yang 

bersih dari pengemis, gelandangan dan anak terlantar. 

1.5.Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah definisi yang menggambarkan konsep dengan 

menggunakan konsep-konsep lain, atau mendefinisikan konstruk dengan 

konstruk-konstruk lain (Ulber, 2009, 123). Definisi konseptual dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1. Kebijakan Publik 

Kebijakan publik memiliki beberapa definisi yang di ungkapkan 

oleh beberapa pengarang. Menurut W.I. Jenkins (1978, 15) menjelaskan 

bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang saling 

berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, 

berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk 

mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada 

prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari 

para aktor tersebut (Wahab, 2012:15). Berdasarkan definisi diatas suatu 

kebijakan harus memiliki pencapaian yang jelas. Terutama teruntuk pada 



9 
 

kebijakan dalam hal penertiban pengemis, gelandangan dan anak jalanan 

yang bertujuan untuk meminimalisir pekerjaan yang tidak diperbolehkan 

pemerintah. Menurut Chief J.O. Udoji (1981) mengemukakan bahwa 

kebijakan publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada 

suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan (Wahab, 2012:15). 

Menurut Dye (1995) dalam jurnal yang ditulis oleh Yuli Tirtariandi 

El Anshori, Enceng, dan Ayi Karyana, kebijakan publik dapat 

didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa 

mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama 

tampil berbeda (Anshori,dkk, 2012, 75). Dunn (2003) juga mengemukakan 

bahwa kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari 

pilihan pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-

keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor 

pemerintah (Anshori,dkk,2012,75). 

1.5.2. Analisis Kebijakan 

Menurut Kent (1971) mendefinisikan analisis kebijakan 

merupakan sejenis studi yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas, dan 

kreatif yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan rekomendasi 

yang andal berupa tindakan-tindakan dalam memecahkan masalah-

masalah politik yang konkret (Wahab,2012,41). Menurut Ericson (1970) 

dalam tulisannya, “The Policy Analysis Role Of The Contemporary 

University,” merumuskan analisis kebijakan merupakan penyelidikan yang 
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berorientasi ke depan dengan menggunakan sarana yang optimal untuk 

mencapai serangkaian tujuan sosial yang diinginkan (Wahab, 2012:41). 

Menurut mantan kepala Departemen Matematika di perusahaan 

Rand menyajikan dasar kebijakan untuk mendefinisikan analisis kebijakan. 

Menurut beliau analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang 

menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat 

memberikan landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat 

keputusan. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dapat direntangkan mulai 

penelitian untuk menjelaskan atau memberikan pandangan-pandangan 

terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang terantisipasi sampai 

mengevaluasi suatu program yang lengkap (Dunn, 2003, 95).  

Berdasarkan definisi diatas bisa dapat di simpulkan bahwa 

analisis kebijakan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi 

di dalam masyarakat serta isu-isu di masyarakat agar kebijakan tersebut 

dapat sesuai dengan permasalahan masyarakat dan sesuai dengan tujuan 

yang ditentukan. Seperti contohnya pada penelitian ini bahwa adanya 

kebijakan dalam ketertiban umum dan lingkungan bisa meningkatkan tata 

kelola Kota di Kota Malang dan juga dapat memberi keuntungan pada 

masyarakat maupun pengemis, gelandangan dan anak jalanan. 

1.5.3. Implementasi Kebijakan 

Menurut Tachjan (2006, 25-26) implementasi kebijakan adalah 

suatu proses kegiatan yang dilakukan setelah kebijakan tersebut dibuat, 

dan terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. 
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Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam sebuah 

proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan biasanya disertai dengan 

tindakan-tindakan yang bersifat alokatif, yaitu suatu kegiatan memerlukan 

sumber daya baik berupa uang, waktu, personil dan alat (Tachjan, 2006). 

Mazmanian dan sabtier mengklarifikasi proses implementasi kebijakan ke 

dalam tiga variabel, variabel-variabel tersebut mempengaruhi tingkat 

keberhasilan dari implementasi kebijakan, yaitu pertama variabel 

independen (karakteristik dari permasalahan), kedua variabel interventing 

(karakteristik kebijakan dan variabel lingkungan yang mempengaruhi 

kebijakan), dan ketiga variabel dependen (tahapan dalam proses 

implementasi). 

Tahapan proses implementasi yang dimaksud oleh Maxmanian dan 

Sabatier adalah sebagai berikut, 1) pemahaman dari lembaga pelaksana 

dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, 2) kepatuhan obyek, 3) 

hasil nyata, 4) penerimaan atas hasil nyata, dan 5) revisi atas kebijakan 

yang bersifat mendasar (Nugroho,2014,667). Dalam pengimplementasian 

suatu kebijakan pasti adanya suatu proses atau tahapan agar implementasi 

berjalan dengan baik, terlebih pada implementasi peraturan daerah.  

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (72, 2012) ada ringkasan proses yang 

dilakukan dalam implementasi kebijakan terutama dalam implementasi 

Peraturan Derah. Pertama, kebijakan memiliki misi dalam pencapaian 

tujuan dan sasaran tertentu. Dalam mencapai tujuan, maka suatu kebijakan 

butuh adanya masukan, contohnya yaitu tentang anggaran dari pemerintah; 
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kedua, keluaran anggaran. Input yang berupa anggara dari pemerintah 

akan diolah atau dikonveksi menjadi keluaran kebijakan, dimana 

merupakan instrumen kebijakan untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan 

kebijakan yang telah ditetapkan; ketiga, implementer. Keluaran kebijakan 

tersebut tidak dapat sampai kepada kelompok sasaran tanpa dilakukan 

kegiatan proses menghantarkan. Proses menghantarkan ini telah menjadi 

tugas implementing agency (lembaga yang diberi tugas untuk 

mengimplementasikan kebijakan). Di masa lalu implementing egency  

yang utama adalah birokrasi pemerintah atau eksekutif; keempat, dampak 

dari kebijakan tersebut. Berupa dampak langsung, dampak jangka 

menengah dan dampak jangka panjang; kelima, kinerja implementasi. 

Pembuatan kebijakan bertujuan agar permasalahan dalam 

masyarakat teratasi dengan baik. Salah satu produk kebijakan ialah 

program kerja pemerintah dimana program ini merupakan penjabaran dari 

kebijakan.  Sebagaimana beberapa program yang dibentuk untuk 

menangani permasalahan pengemis, gelandangan, dan anak jalanan di 

Kota Malang. Program ini berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 

2013 tentang penanganan pengemis, gelandangan dan anak jalanan. 

Bersumber dari Renja 2017 dan Renstra 2015 Dinas Sosial Kota Malang, 

ada beberapa bentuk program yang mendukung berjalannya Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan pengemis, gelandangan 

dan anak jalanan yaitu: 1). Operasional kegiatan razia anak jalanan; 2). 

Pembinaan, Bimbingan Sosial anak jalanan melalui pelatihan keterampilan 
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musik; 3). Pentas seni untuk anak jalanan; 4). Penampungnya gelandangan 

dan gelandangan psikotik. 

1.5.4. Kebijakan Tentang Pengemis, Gelandangan dan Anak Jalanan 

Melihat kondisi Kota Malang dari dulu hingga saat ini, masih 

memiliki masalah yang sama yaitu banyaknya pengemis, gelandangan dan 

anak jalanan. Dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah telah 

membuat kebijakan agar masyarakat lebih tentram dan layak untuk 

kehidupan mereka tanpa adanya meminta-minta kepada orang lain. 

Menurut pendapat Suharto (2007) kebijakan pada intinya merupakan 

keputusan-keputusan atau pilihan tindakan yang secara langsung mengatur 

pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia 

demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau 

warga negara. 

Kebijakan pada hakekatnya adalah hasil dari adanya sinergi 

kompromi, atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, 

ideologi,dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu 

negara (Anshori,dkk, 2012, 75). Dengan dibuatnya kebijakan tersebut 

diharapkan dapat mempengaruhi ketentraman dan ketertiban di Kota 

Malang. 

Dengan permasalahan serius tersebut, Pemerintah Daerah Kota 

Malang telah menetapkan 2 (dua) peraturan daerah yakni Peraturan Daerah  

Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan 

lingkungan dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 
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tentang penanganan pengemis, gelandangan dan anak jalanan. Didalam 

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012, pasal 13 meyebutkan bahwa; 

pertama setiap orang dilarang melakukan pekerjaan untuk mendapat 

penghasilan dengan meminta-minta/mengemis dimuka umum baik dijalan, 

taman dan tempat-tempat lain dengan berbagai cara dan alasan untuk 

mengharapkan belas kasihan dari orang lain; kedua Pemerintah Daerah 

membuat penampungan dan/atau tempat pembinaan bagi anak jalanan, 

gelandangan, pengemis, atau penyandang masalah kesejahteraan sosial 

lainnya; ketiga tempat penampungan dan/atau tempat pembinaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, dapat bekerja sama dengan 

lembaga pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun pihak-

pihak yang peduli terhadap permasalahan sosial. Dengan adanya Peraturan 

Daerah yang melarang untuk meminta-minta kepada orang lain terrsebut 

diharapkan dapat mempengaruhi masyarakat sekitar Kota Malang.  

Sedangkan pada Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

penanganan pengemis, gelandangan dan anak jalanan. Didalam peraturan 

daerah tersebut terdapat beberapa butir pasal. Salah satu pasal yaitu pasal 5 

yang berisi sebagai berikut: 

(1) Dalam rangka mencegah berkembangnya anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis, maka Pemerintah Daerah 

berperan aktif melakukan tindakan usaha preventif, usaha 

represif dan usaha rehabilitative dimaksud pada Pasal 4 ayat 

(2). 
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(2) Usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan antara lain melalui: 

a. penyuluhan dan bimbingan sosial; 

b. pembinaan sosial; 

c. bantuan sosial; 

d. perluasan kesempatan kerja; 

e. pemukiman lokal; 

f. peningkatan derajat kesehatan; dan/atau 

g. peningkatan pendidikan. 

(3) Pelaksanaan usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

(4) Usaha represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 

: 

a. razia; 

b. penampungan sementara untuk diseleksi; 

c. pelimpahan. 

Dengan adanya peraturan daerah yang menjelaskan tentang rencana 

dalam penanganan yang maksimal terhadap para pengemis, gelandangan 

dan anak jalanan yang terkena razia diharapkan dapat mengurangi 

keberadaannya di Kota Malang dan juga diharapkan dapat mempengaruhi 

masyarakat sekitar Kota Malang untuk membantu kebijakan yang dibuat 

oleh pemerintah.  
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1.5.5. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 

 Kebijakan ditetapkan untuk mengatur masyarakat dan memberikan 

ketentraman serta untuk memecahkan masalah publik yang berada di 

sebuah wilayah. Menurut Harold Laswell (1956) ada beberapa uraian yang 

menjadi tahapan kebijakan tersebut yaitu: agenda-setting, formulasi, 

legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi dan terminasi. Dari siklus 

kebijakan tersebut terlihat secara jelas bahwa implementasi hanyalah 

bagian atau salah satu tahap dari proses besar bagaimana suatu kebijakan 

publik dirumuskan (Erwan dan Dyah, 2012, 17). Implementasi itu sendiri 

menurut Pressman dan Wildavsky dimaknai dengan beberapa kata kunci 

sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (to carry out), untuk 

memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan 

(to fulfill), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam 

tujuan kebijakan (to produce),untuk menyelesaikan misi yang harus 

diwujudkan dalam tujuan kebijakan (to complete) (Erwan dan Dyah, 2012, 

20). 

Pada tahap implementasi kebijakan, ada beberapa faktor yang turut 

mempengaruhi. Menurut Goggin et.al (1990), agar implementasi berjalan 

dengan baik perlu adanya faktor yang bekerja dalam proses yaitu: Pertama 

isi kebijakan. Pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

penanganan pengemis, gelandangan dan anak jalanan ini bisa dilihat dari 

isi kebijakan tersebut, yakni dari sisi sumberdaya, manfaat kebijakan serta 

adanya keterlibatan dari publik.Kedua format kebijakan, terdiri dari 
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kejelasan kebijakan, konsistensi kebijakan, frequency serta penerimaan isi 

kebijakan.Ketiga reputasi aktor terdiri dari legitimasi dan kredibilitas 

aktor-aktor pemerintahan daerah (Erwan dan Dyah, 2012, 89-90). 

Pada implementasi kebijakan, terdapat persyaratan yang harus 

dilakukan agar berjalan efektif dan sempurna.  Menurut Hogwood dan 

Gunn (1978, 1986) diperlukan beberapa syarat agar mengimplemetasikan 

kebijakan publik bisa sempurna yaitu: pertama kondisi eksternal yang 

dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan serius; 

keduauntuk pelaksanaan program, tersedia waktu dan sumber-sumber yang 

cukup memadai; ketiga perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar 

benar tersedia; keempat kebijakan akan diimplementasikan didasari oleh 

suatu hubungan kausalitas yang andal; kelima hubungan kausalitas bersifat 

langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya; keenam hubungan 

saling ketergantungan harus kecil; ketujuh pemahaman yang mendalam 

dan ksepakatan terhadap tujuan; kedelapan tugas-tugas diperinci dan 

ditempatkan dalam urutan yang tepat; kesembilan komunikasi dan 

koodinasi yang sempurna; kesepuluh pihak-pihak yang memiliki 

wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang 

sempurna (Wahab, 2012, 167-176). 

1.6. Definisi Operasional 

1.6.1. Efektifitas Implementasi Peraturan Derah 

Dalam kelancaran pencapaian suatu kebijakan publik, di dukung 

adanya suatu pengimplementasian yang sempurna. Efektifitas 
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implementasi menjadi peran yang penting agar akhir dari tujuan kebijakan 

tersebut sesuai dengan apa yang direncanakan. Menurut Brian W, 

Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam buku Anggara (2014, 246-248) ada 

beberapa point untuk mencapai implementasi yang sempurna bagi mereka 

yang membuat kebijakan, yaitu: a). Keadaan di luar badan atau organisasi 

yang melaksanakan tidak mengakibatkan kendala yang besar dalam proses 

pelaksanaan; b). Terdapat cukup waktu serta sumber daya dalam 

mengimplementasikan suatu program; c). Tidak ada masalah pada 

penyediaan seluruh sumber daya yang diinginkan, termasuk sumber daya 

yang diinginkan dalam setiap proses implementasi; d). Kebijakan yang 

nantinya akan dilaksanakan berdasarkan pada teori sebab-akibat yang 

pasti; e). Relasi sebab-akibat tersebut sebaiknya yang bersifat langsung 

dan sedikit ada hubungan antara atau intervening variable; f). 

Dilaksanakan oleh lembaga yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada 

lembaga lainnya, tetapi jika mengikutsertakan lembaga lain sebaiknya 

relasi kebergantungan antar lembaga sangat kurang; g). Adanya pengertian 

yang keseluruhan dan kesepakatan mengenai tujuan yang akan dicapai dan 

keadaan seperti ini diharuskan ada pada seluruh tahapan implementasi; h). 

Dalam rencana mencapai tujuan yang sudah disepakati, kemungkinan 

untuk merinci tugas-tugas yang wajib dilakukan oleh tiap-tiap pihak yang 

terlibat, dalam urutan langkah-langkah pelaksanaan secara lengkap, jelas, 

dan sempurna; i). Terdapat komunikasi dan koordinasi yang baik antara 
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berbagai elemen yang terlibat pada program; j). Bahwa yang memiliki 

kewenangan dapat menuntut serta menerima kepatuhan yang baik. 

1.6.2. Relasi Lembaga Pemerintah dalam Proses Implementasi 

Peraturan Daerah 

Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 melibatkan 

beberapa pihak yakni satuan polisi pamong praja dan dinas sosial.  Kedua 

lembaga pemerintahan tersebut memiliki tugas, pokok dan fungsi dalam 

penertiban dan penanganan pengemis, gelandangan dan anak jalan. Satuan 

polisi pamong praja memiliki tugas terkait penertiban pengemis, 

gelandangan dan anak jalanan. Selanjutnya para pengemis tersebut akan 

dibina dan ditangani oleh Dinas Sosial. Adapun upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah tersebut ialah untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera 

bagi masyarakat Kota Malang. Oleh karena itu, penelitian ini akan 

membahas terkait hubungan atau relasi yang terjalin antara satpol PP dan 

Dinas Sosial. Relasi tersebut mencakup keseragaman tujuan, komunikasi 

diantara kedua pihak, dan komitmen antar pihak. 

1.6.3. Dampak Implementasi Peraturan Daerah 

Penetapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 diharapkan 

dapat mengurangi jumlah pengemis, gelandangan dan anak jalanan di Kota 

Malang. Terlepas dari hal tersebut, maka secara tidak langsung upaya 

pemerintah ini dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidup bagi 

masyarakat. 
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Ditinjau dari segi psikologis pengemis, gelandangan dan anak 

jalanan, implementasi Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mengubah 

mindset mereka dalam hal memenuhi kebutuhan perekonomiannya. 

Sehingga tertanam kesadaran diri untuk bekerja keras dan berpikir cerdas 

dalam menjalankan usaha. Penelitian ini akan mengulas dampak yang 

ditimbulkan dari pelaksanaan program-program penanganan pengemis, 

gelandangan dan anak jalanan di Kota Malang. 

1.6.4. Faktor Pendukung Berjalannya Implementasi Peraturan 

Daerah 

Ada juga beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

implementasi kebijakan publik. Menurut Edward (1980) dalam buku 

Subarsono (2006), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat 

variabel, yaitu: (1). Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan 

mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. 

Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijkan harus ditransmisikan 

kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi 

distorsi implementasi; (2). Sumber daya. Walaupun isi kebijakan sudah 

dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor 

kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan 

berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud kompetensi 

implementor, dan sumberdaya finansial; (3). Disposisi. Disposisi adalah 

watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, 

kejujuran, sifat demokratis; (4). Struktur birokrasi. Struktur organisasi 
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yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur 

yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang 

standart (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam 

bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung 

melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur 

birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan 

aktivitas oerganisasi tidak fleksibel. 

Berdasarkan teori diatas, maka faktor pendukung implementasi 

kebijakan berasal dari dalam birokrasi itu sendiri. Apabila implementor 

memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan tugasnya, akan sangat 

berpengaruh terhadap hasil/dampak dari diberlakukannya kebijakan 

tersebut yang dalam ini ialah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013. 

Untuk itu faktor pendukung internal memiliki peran sentral dalam 

menentukan arah jalannya program kegiatan.  

1.6.5. Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2013 

Dalam mengimplementasikan kebijakan tentu ada tantangan dan 

permasalahan. Menurut Hogwood dan Gunn (1984,239-245) terdapat 

beberapa faktor yang menjadikan implementasi kebijakan tersebut tidak 

terlaksana/terwujud yaitu: Pertama ada hambatan kondisi eksternal, seperti 

krisis moneter, bencana tsunami, gempa bumi, dll; Kedua waktu dan 

sumber daya tidak tersedia secara memadai; Ketiga kebijakan tidak 
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didasarkan pada landasan pemikiran (teoritis) yang kuat tentang hubungan  

sebab-akibat (kausalitas) antara kebijakan dan hasil yang ingin dicapai; 

Keempat hubungan sebab-akibat antara kebijakan dan hasilnya jarang 

bersifat langsung; Kelima lembaga pelaksana jarang yang bisa mandiri; 

Keenam jarang ada kesepakatan yang bersifat umum diantara para aktor 

tentang tujuan kebijakan dengan cara mencapainya; Ketujuh jarang ada 

suatu kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang sempurna 

(Erwan dan Dyah, 2012, 14-16). Beberapa faktor penghambat tersebut 

tentu juga mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 

2013 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Anak Jalanan 

dalam mencapai tujuan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut.  

1.7. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2105, 15) dengan menggunakan metode kualitatif 

memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang tersebar, kemudian 

dikonstruksikan dalam suatu tema yang memiliki makna yang lebih mudah 

dipahami. Data dari hasil penelitian kualitatif akan lebih berkenaan dengan 

interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. 

1.7.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang mengarah 

pada pemberian data secara sistematis dan akurat terkait kondisi lapangan 

(Zuriah, 2006, 47). Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang 

bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian. Penelitian 
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jenis ini hanya bertujuan untuk mendeskripsikan saja, tidak melihat 

hubungan atau membandingkan (Ihyaul, 2016, 78). Dimana dalam 

penelitian ini akan menggambarkan tentang implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang penanganan pengemis, gelandangan 

dan anak jalanan. 

1.7.2. Subjek Penelitian 

 Dalam penentuan subjek penelitian, terdapat beberapa kriteria yang 

harus dipenuhi seperti mereka harus menguasai atau memahami sesuatu 

bukan sekedar mengetahui; mereka terlibat dalam kegiatan atau fenomena 

yang diteliti; tidak menyampaikan informasi berdasarkan pendapat sendiri; 

dan memiliki waktu yang memandai untuk dilakukan wawancara dan 

dimintai. Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang sesuai sebagai subyek 

penelitian dalam penelitian ini adalah: 

a. Kepala Dinas Sosial Kota Malang terlebih pada bidang rehabilitasi 

sosial, yang memiliki dan mengetahui tentang Kebijakan dalam 

penanganan pengemis, gelandangan dan anak jalanan  

b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang terlebih pada 

bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tentang 

penertiban pengemis, gelandangan dan anak jalanan 

c. Ketua Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Kota Malang 

d. Organisasi Masyarakat dari NU maupun Muhammadiyah 
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1.7.3. Sumber Data 

Dalam pengumpulan data, terdapat dua jenis sumber data yang 

digunakan yaitu, pertama data primer adalah data yang diperoleh dengan 

melakukan penelitian kepada sumber atau subyek penelitian secara 

langsung di lapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa observasi dan wawancara. Data primer dapat berupa opini dari 

subyek penelitian, hasil observasi lapangan terhadap suatu kegiatan. 

Kedua, data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh 

melalui perantara. Data sekunder digunakan untuk memperkuat data 

primer yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data 

sekunder diperoleh melalui dokumentasi, dengan menggunakan sumber-

sumber: 

a. Perundang-undangan dan atau peraturan yang berlaku mengenai 

ketertiban umum dan lingkungan serta mengenai penanganan 

pengemis, gelandangan dan anak jalanan (baik peraturan dari 

pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Kota Malang) 

b. Jurnal terkait implementasi kebijakan penertiban pengemis, 

gelandangan dan anak jalanan, baik di Kota Malang maupun 

penelitian daerah lain. 

c. Buku bacaan, mengenai implementasi kebijakan dan lain 

sebagainya 

d. Berita baik cetak maupun online 

e. Dokumen dari Dinas Sosial Kota Malang 
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1.7.4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada 

kondisi yang ilmiah, yang lebih mengutamakan sumber data primer dan 

lebih sering menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara 

secara mendalam, dan dokumentasi. Terdapat beberapa macam teknik 

pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. 

1.7.4.1. Observasi 

Observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan 

mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu 

tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat 

digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis (Umar, 

2012, 209). 

Dalam penelitian ini observasi dilakukan di lokasi para subyek 

penelitian yang juga merupakan  tempat aktor melakukan aktivitasnya, 

yaitu berlokasi di Dinas Sosial Kota Malang dan Satuan Polisi Pamong 

Praja (SatPol PP) Kota Malang. Dalam melakukan observasi, peneliti 

menggunakan observasi partisipasi pasif, yaitu peneliti menempatkan 

diri hanya sebagai peneliti/pengamat situasi sosial, sehingga peneliti 

tidak melakukan intervensi terhadap kegiatan yang sedang berlangsung 

dalam implementasi Peraturan Daerah no 9 Tahun 2013 tentang 

penanganan pengemis, gelandangan dan anak jalanan di Kota Malang 

di Dinas Sosial. 
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1.7.4.2. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan melalui tanya jawab, yang kemudian hasil wawancara 

tersebut dapat dikontruksikan menjadi topik tertentu (Sugiyono, 2015, 

15). Kegiatan wawancara dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan 

lebih lanjut atau mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi dari sebuah 

fenomena yang diamati sehingga didapat informasi yang objektif. 

Seperti halnya observasi, wawancara dilakukan dengan staf atau 

pegawai Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Malang, dengan 

menggunakan wawancara terstruktur yang artinya peneliti telah 

menetapkan dan menyusun berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan 

proses serta persoalan-persoalan yang dihadapi dalam implementasi 

Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2013 tentang penanganan pengemis, 

gelandangan dan anak jalanan di Kota Malang. 

1.7.4.3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pelengkap dan pendukung dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumen yang 

digunakan dapat berupa tulisan, gambar, sketsa, foto, biografi, 

peraturan, kebijakan. Dokumen yang digunakan sebagai sumber data 

banyak dimanfaatkan oleh para peneliti untuk menguji, menafsirkan 

dan juga dapat digunakan untuk meramalkan suatu kejadian (Sugiyono, 

2015, 239-240). 
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Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data melalui 

dokumen yeng telah ada sebelumnya. Data tersebut dapat bersumber 

dari data internal yang didapat dari Dinas Sosial dan Satpol PP Kota 

Malang, dari berita, jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya tentang 

ketertiban pengemis, gelandangan dan anak jalanan. Data atau 

informasi yang berasal dari dokumentasi tersebut akan digunakan 

sebagai pelengkap data hasil wawancara, dan keduanya dikomparasikan 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan informasi baru. 

 Penelitian ini dilakukan di Kota Malang dengan subyek penelitian 

berlokasi di Kantor Dinas Sosial Kota Malang dan Kantor Satpol PP Kota 

Malang.  Dengan pertimbangan bahwa di Kota Malang masih banyak 

dijumpai pengemis, gelandangan dan anak jalanan yang di tangani 

langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial. 

1.7.5. Teknik Analisa Data 

 Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

sehingga dihasilkan tema yang didapat dirumuskan menjadi hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data (Lexi, 2011, 282). Teknik analisa data 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu; 

pertama adalah pengumpulan data, data dikumpulkan melalui observasi, 

untuk memperoleh data primer maupun data sekunder. Data yang 

dikumpulkan dalam tahap ini lebih berfokus pada data implementasi 
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kebijakan penertiban pengemis, gelandangan dan anak jalanan di Kota 

Malang. 

Kedua adalah reduksi data, dalam tahap ini data yang telah diperoleh 

(data primer maupun data sekunder) yang berupa gambar, tabel-tabel, dan 

hasil wawancara akan diklasifikasi, dipilih dan dipilah sedemikian rupa 

sehingga data akan terbagi menjadi beberapa jenis. Hasil wawancara 

dengan subyek penelitian (data primer) akan dipisahkan dengan data 

berupa dokumen (data sekunder) yang telah diperoleh sebelumnya, 

meliputi data jumlah pengemis, gelandangan dan anak jalanan di Kota 

Malang, data tentang perkembangan ketertiban umum di Kota Malang, 

peraturan daerah tentang penanganan pengemis, gelandangan dan anak 

jalanan, serta data-data pendukung lainnya. 

Selanjutnya pada tahap ketiga adalah display data, pada tahap ini 

peneliti akan menganalisis, menguraikan, memahami dan menggambarkan 

kembali data-data yang telah diperoleh dengan bahasa peneliti agar lebih 

mudah dipahami. Pada tahap ini data-data yang telah diperoleh telah 

tersusun ke dalam klasifikasi/kelompok masing-masing. Kemudian 

dipaparkan atau dideskripsikan, dan mencari korelasi atau hubungan dari 

kelompok-kelompok data sehingga nantinya diperoleh data baru yang 

merupakan hasil dari korelasi dan kompilasi dari kedua klasifikasi dalam 

sebelumnya. Keempat dan yan terakhir adalah menyimpulkan atau 

membuat kesimpulan sementara dari keseluruhan data yang telah 

diperoleh, yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 
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2013 tentang ketertiban penanganan pengemis, gelandangan dan anak 

jalanan. Kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan 

penelitian. 

Pada penelitian ini teknik analisi data yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif. Menurut David Williams (1995) yang di tulis dalam 

buku Moleong (2014, 5) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah 

pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode 

ilmiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.  
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1.8. Kerangka Penelitian 

 

Asumsi: 

Pengemis, gelandangan dan anak jalanan hingga saat ini masih banyak ditemui di Kota 

Malang. Semakin tahun terjadi peningkatan jumlah pengemis, gelandangan dan anak 

jalanan.  

Pemerintah Kota Malang menetapkan Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang bersinergi dengan 

sektor swasta dan elemen masyarakat lainnya. Adanya kebijakan ini diharapkan 

dapat menekan jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Malang 

yang berujung pada peningkatan kesejahteraannya.  

Pemerintah 

Daerah 

Masyarakat 

Dukungan masyarakat dalam 

pengimplementasian Peraturan 

Daerah: 

1. Ketegasan masyarakat untuk tidak

memberi barang ataupun uang kepada

para pengemis, gelandangan dan anak

jalanan

2. Sesekali ada masyarakat yang

menegur para pengemis, gelandangan

dan anak jalanan yang masih

beroprasi di tempat umum atau

emperan toko

3. dibuatnya peraturan di beberapa

toko untuk dilarang mengamen di

toko tersebut.

A. Perencanaan dan pengimplementasian

penanganan pengemis, gelandangan dan anak

jalanan

1. penyuluhan dan bimbingan sosial,  pembinaan

sosial, bantuan sosial, perluasan kesempatan

kerja, pemukiman lokal, peningkatan derajat

kesehatan dan peningkatan pendidikan.

2. pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah

no 9 tahun 2013

3. penanganan pengemis, gelandangan dan anak

jalanan

B. Kendala yang dihadapi pemerintah Kota

Malang dalam penanganan anak jalanan dan

pengemis

Dampak implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2013 dalam penanganan pengemis, 

gelandangan dan anak jalanan. 



31 
 

 


