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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Sampai saat ini Indonesia merupakan negara berkembang yang mengalami

berbagai permasalahan sosial di lingkungan masyarakat seperti halnya, masalah 

kemiskinan yang dilihat berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kota Malang mencapai 37,03 juta 

jiwa atau sekitar 11,25% dari jumlah keseluruhan penduduk pada Tahun 2017  di 

Kota Malang.1 Kemiskinan yang terjadi di berbagai daerah disebabkan dari 

berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor penyebab kemiskinan 

tersebut antara lain memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun mental, 

pendidikan yang rendah, tidak mempunyai keterampilan untuk berusaha, dan 

kurang tersedianya lapangan kerja. Berdasarkan faktor tersebut, dapat dikatakan 

bahwa permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia erat kaitannya dengan 

masalah ketenagakerjaan, yaitu pengangguran. Oleh sebab itu, pendidikan sangat 

erat kaitaannya dengan keterampilan, orang yang memiliki pendidikan rendah 

cendrung memiliki keterampilan rendah juga. Keterampilan sangatlah penting 

dalam kehidupan, dengan keterampilan seseorang dapat mengahasilkan dan 

memiliki aset produksi. Maka menurut Badan Pusat Statistik (BPS), menyebutkan 

bahwa jumlah pengangguran di Kota Malang pada tahun 2014 mencapai 30,581 

juta orang.2 Data ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk di Kota 

Malang yang tidak bekerja/menganggur. Masalah pengangguran ini kemudian 

1Badan Pusat Statistik “Tabel Statis Peningkatan jumlah penduduk , angka kemiskina dan 

Angka Pengangguran Kota Malang.”  Malang.bps.go.id  diakses pada 26-10-2017. 
2Badan Pusat Statistik” Tabel Statis Peningkatan jumlah Angka Pengangguran Kota 

Malang”. malang.bps.go.id diakses pada 26-10-2017. 
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mengakibatkan masalah sosial lainnya, seperti munculnya gelandangan dan 

pengemis, pengamen atau biasa disebut Gepeng serta keberadaan anak-anak 

jalanan yang sudah lazim terlihat dipinggiran jalan. Dilihat berdasarkan Jumlah 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Jenis PMKS di Kota 

Malang pada Tahun 2016 sebagai berikut 3: 

Tabel 1.1  Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

 

  

  

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang 

*Satuan dalam bentuk keluarga 

Catatan :  Data yang disajikan diambil per 31 Desember 2016 

Sumber : Dinas Sosial Kota Malang 

 

Menurut data Dinas Sosial mencatat, beberapa titik favorit tempat mangkal 

gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang kerap meresahkan publik dan 

Pemerintah Kota Malang. Lokasi tersebut diantaranya, persimpangan empat 

Rampal, Karanglo, dan Gadang. Maka dari beberapa banyak masalah sosial yang 

ada sampai saat ini perlu diperhatikan lebih oleh pemrintah, karena dari tahun ke 

tahun jumlahnya pun selalu meningkat. Hal ini tentu saja membawa dampak 

                                                 
3 Badan Pusat Statistik” Tabel Penyandangan Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Malang” 

malang.bps.go.id diakses pada 29-12-2017 

No. Jenis PMKS Jumlah 

1. Fakir Miskin 99.638 

2. Gelandangan 56 

3. Pengemis 184 

4. Anak Jalanan 227 

5. Pemulung 120 

Jumlah Keseluruhan 100,225 
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buruk bagi gepeng dan anak  jalanan itu sendiri dalam lingkungan, dimana mereka 

berada yang seharusnya dapat tumbuh secara wajar. Keberadaan mereka di 

jalanan selalu berdampak negatif. Mereka akan sangat rentan terhadap situasi 

yang buruk seperti tindak kriminalitas, korban eksploitasi, tindak kekerasan, 

penyalahgunaan narkoba, sampai pelecehan seksual. 

 Pada konteks permasalahan gepeng dan anak jalanan ini, yang dianggap 

menjadi penyebab utama munculnya gepeng dan anak-anak jalanan adalah 

kemiskinan. Peningkatan angka penduduk miskin telah mendorong munculnya 

gepeng dan anjal yang putus sekolah dan meningkatnya anak-anak terlantar serta 

anak jalanan. Hal ini terlihat dari latar belakang sosial ekonomi keluarga yang 

datang dari daerah-daerah miskin di pedesaan ataupun lingkungan kumuh di 

perkotaan. Tetapi, mereka tetap saja bertahan dan terus saja bertambah seiring 

berkembangannya laju pembangunan. Pertumbuhan gelandangan, pengemis, 

pengamen dan anak jalanan di Kota Malang  yang begitu pesat ini mendorong 

pemerintah untuk melakukan penanggulangan terhadap masalah ini yaitu dengan 

mengeluarkan dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor  9 Tahun 2013 

tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. 4 

Peraturan daerah ini merupakan langkah awal upaya pemerintah 

mensukseskan target Kota Malang bebas dari gelandangan dan pengemis. 

Keberadaan gelandangan dan pengemis bukanlah tanpa alasan, keberadaan 

mereka disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, psikologis, 

pendidikan, sosial budaya, bahkan agama. Gelandangan dan pengemis merupakan 

bagian dari masyarakat yang tersaing.  

                                                 
4Peraturan Daerah (Perda) Nomor  9 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Gelandangan dan 

Pengemis 
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Gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat yang tidak berdaya, 

mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok, kurang memiliki kepedulian 

terhadap kesehatan, ketidakpedulian terhadap nilai-nilai dan norma, serta mereka 

masih memiliki mindset ‘tangan dibawah lebih baik’ yaitu senang meminta belas 

kasih orang lain tanpa mau bekerja keras. Oleh sebab itu, gelandangan dan 

pengemis (gepeng) tidak seharusnya dijauhi, perlunya kepedulian dari masyarakat 

untuk mengentaskan permasalahan gelandangan dan pengemis ini. 

 Gelandangan dan pengemis membutuhkan bantuan, bukan bantuan uang atau 

barang yang langsung dikonsumsi tetapi lebih kepada bantuan perbaikan mental, 

pendidikan, dan pelatihan supaya mereka dapat hidup dengan layak dan mampu 

mengangkat derajat harkat dan martabatnya sebagai manusia.Gepeng memerlukan 

perbaikan mental khususnya jenis gelandangan psikotik yang mana kejiwaannya 

terganggu. Perbaikan bagi gelandangan dan pengemis yang sehat secara fisik dan 

kejiwaannya dapat dilakukan dengan cara brainwashing untuk membuka 

pemikiran dan merubah pola pikir Gepeng yang semula “tangan di bawah” 

menjadi “tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah”, sehingga mereka 

dapat menghentikan pencarian nafkah melalui kegiatan menggelandang dan 

mengemis lalu berganti dengan cara bekerja sesuai nilai-nilai dan norma. 

Perbaikan mental saja tidaklah cukup untuk membantu gelandangan agar dapat 

hidup dengan baik dan layak. Perbaikan mental harus disertai dengan pemberian 

pendidikan dan pelatihan untuk baik secara ketrampilan dan sosial. 

 Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia dan bersifat sepanjang 

hayat. Pendidikan dapat dilaksanakan oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan saja. 

Pendidikan merupakan hak asasi seluruh umat manusia tak terkecuali bagi 
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gelandangan dan pengemis. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 31 

ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan 

pendidikan. Pendidikan bagi gelandangan dapat ditempuh melalui pendidikan 

jalur non formal atau biasa disebut pendidikan non formal/pendidikan luar sekolah 

melalui lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan.5 Pendidikan dan 

pelatihan bagi gelandangan dan pengemis (Gepeng) sangatlah diperlukan karena 

dengan memperoleh pendidikan dan pelatihan mereka dapat memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan. Dan dapat 

dijadikan sebagai modal untuk bekerja secara layak sehingga mereka mampu 

meningkatkan kualitas hidupnya. 

 Penanganan gelandangan dan pengemis tersebut sejalan dengan upaya 

preventif, represif, dan rehabilitatif yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota 

Malang pasal 5 ayat (1-4) mengenai penanggulangan gelandangan dan pengemis.6 

Upaya-upaya tersebut ditempuh melalui pelatihan keterampilan, magang dan 

perluasan kesempatan kerja, peningkatan derajat kesehatan, fasilitasi tempat 

tinggal, peningkatan pendidikan; penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian 

informasi melalui baliho di tempat umum, bimbingan sosial; dan bantuan sosial. 7 

Maka dengan adanya upaya penanganan gelandangan, pengemis, 

pengamen dan anak jalanan melalui Peraturan Daerah Kota Malang serta 

didukung oleh Dinas Sosial dengan memberikan Program “Desaku Menanti” di 

Kota Malang yang merupakan sebuah pengembangan model dengan 

menggunakan pendekatan terpadu berbasis desa yang telah dikembangkan sejak 

tahun 2014. Melalui sebuah model penanganan gelandanagan pengemis pengamen 

                                                 
5 Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Pasal 31 UUD 1945 mengenai Pendidikan 
6 Ibid 
7https://kotamalang.jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=85.P.1 

https://kotamalang.jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=85.P.1
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dan anak jalanan yang melibatkan 6 unsur sekaligus yaitu Kemensos (Leading 

sector), Pemerintah provinsi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Gelandangan 

pengemis dan pengamen, Partisipasi masyarakat.8 Serta sebuah model program 

dengan pendekatan dan strategi mengurangi persoalan yang di hadapi 

gelandangan dan pengemis dari akarnya. Sasaran yang terlibat dalam program ini 

meliputi Kementerian Sosial sebagai leading sector, Pemerintah Provinsi, 

Kab/Kota menyiapkan lahan serta program pemberdayaan lanjutan, gelandangan 

dan pengemis itu sendiri disamping objek juga diposisikan sebagai subjek 

khususnya didalam membangun keswadayaan dengan melakukan pembangunan 

rumah layak huni serta fasilitas dasar lainnya dengan dukungan dana yang 

digunakan dalam (bimbingan sosial keterampilan, bantuan jaminan hidup, bantuan 

sarana rumah tangga dan bantuan usaha ekonomi produktif) sedangkan 

pemerintah daerah menyiapkan dukungan infrastruktur dan program pembinaan 

lanjut. Maka pendekatan yang dilakukan dalam program desaku menanti adalah 

dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai wujud pemenuhan kewajiban 

Negara (state obligation) untuk melindungi, memenuhi, menghormati hak hidup 

setiap rakyatnya agar mendapatkan penghidupan yang layak dan terhormat. 

Kedua; membangun dan mengembangkan partisipasi masyarakat sebagai wujud 

semangat kesetiakawanan sosial.9 

Dengan adanya Program ini yang pertama kali diluncurkan pada Tahun 

2014 di Desa Prodo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan.10 Tahun 

berikutnya diluncurkan di Yogyakarta  Dusun Doga, Desa Nglanggeran, 

Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul  dan Malang yang berada di 

                                                 
8http://barometerjatim.com/desaku-menanti-solusi-efektif// 
9 Pedoman Program Desaku Menanti Kota Malang 2016 
10http://metrosoerya.com/desaku-menanti-winongan-pasuruan// 

http://barometerjatim.com/desaku-menanti-solusi-efektif/
http://metrosoerya.com/desaku-menanti-winongan-pasuruan/
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Kampung Kesetiakawanan Sosial Margomulyo Dusun Baran Kelurahan 

Tlogowaru Kec. Kedung Kandang Kota Malang, Menyusul Padang kampung 

Kesetiakawanan Sosial "Saiyo Sakato" di Jalan Balai Gadang Air Dingin Lubuk 

Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat dan pada 2017 

kemensos tengah mempersiapkan di Jeneponto, Sulawesi Selatan.11 Dengan 

adanya Usaha pemerintah dalam mengentas kemiskinan dan pengangguran atau 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainya sangatlah banyak 

macamnya. Maka adanya program pemerintah  tersebut diharapkan menjadi solusi 

bagi PMKS untuk memperbaiki kualitas hidup dan keluarganya. Namun terdapat 

isu dalam program penanganan eks gelandangan pengemis dan anak jalanan 

melalui program desaku menanti yang didaerah Yogyakarta dimana sebelumnya 

dibangun di Dusun Doga, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul. Terdapat 40 

Perumahan tipe 45 dan akan dihuni 40 KK untuk gepeng yang kini mangkrak 

dikarenakan faktor rawan longsor yang mengakibat rumah tersebut batal untuk 

dihuni dan lokasi tersebut akan dimanfaatkan sebagai balai diklat. Serta didaerah 

Winongan Pasuruan yang dimana didaerah tersebut masih rawan Banjir dan 

komunitas yang tinggal didesa tersebut sering meninggalkan rumah atau kembali 

kejalanan. Maka dengan adanya isu tersebut diharapkan dalam program desaku 

menanti yang berada didaerah lainnya memberikan intervensi yang menyeluruh 

supaya kualitas hidup gepeng dan anjal semakin baik, secara perlahan dalam 

kondisi ekonomi yang semakin meningkat dan tidak kembali ke jalanan lagi. 

Oleh karena itu, Pemerintah Dinas Sosial Kota Malang bekerjasama dengan 

Lembaga Sosial yang ada berusaha untuk melaksanakan upaya preventif tersebut 

                                                 
11http://padangterkini.com/2017/01/03/desaku-menanti-40-rumah-untuk-gepeng-dikota-padang// 

http://padangterkini.com/2017/01/03/desaku-menanti-40-rumah-untuk-gepeng-dikota-padang/
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dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran di 

permukaan Kota Malang. Salah satu Lembaga Sosial di Kota Malang yang 

bergerak dalam upaya menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengemis 

adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Mutiara Insani kota Malang (LKS). LKS 

Mutiara Insani memiliki program yang merupakan ide dari Kementrian Sosial RI 

yaitu Desaku Menanti yang merupakan program guna membantu dan 

menuntaskan anak jalanan dan gelandangan pengemis yang ada di kota Malang. 

Desaku Menanti berada di Dusun Baran Tlogowaru, Kedung Kandang Kota 

Malang  yang fokusnya untuk membantu dan menyelesaikan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang terutama anak jalanan dan 

gelandangan pengemis. Dengan adanya program Desaku menanti dari kemensos 

yang diterapkan di Kota Malang dan sudah berjalan selama 1 tahun yang 

bertujuan untuk menanggulangi adanya masalah sosial seperti gelandangan dan 

pengemis dan anak jalanan melalui binaan dan rehabilitasi didesa dengan harapan 

komunitas tersebut dapat menjalankan hidupnya secara mandiri tanpa 

menggantungkan orang lain. Dengan berbagai binaan dan rehabilitasi yang sudah 

diberikan kepada komunitas didesaku menanti terdapat beberapa komunitas yang 

sudah dikatakan mulai mandiri, dan ada yang mulai berproses serta ada juga yang 

masih tetap belum melihatkan hasil.  Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

peneliti melakukan penelitian dengan judul “Intervensi Komunitas Eks 

Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan Dalam Program Desaku Menanti di 

Kota Malang (Studi di Kampung Kesetiakawanan Sosial Margomulyo Dusun 

Baran Kelurahan Tlogowaru Kec. Kedung Kandang Kota Malang)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

Bagaimana Bentuk Intervensi Komunitas pada eks gelandangan, pengemis 

dan anak jalanan dalam kegiatan Program di Desaku Menanti? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui bentuk  Intervensi Komunitas pada eks gelandangan 

pengemis dan anak jalanan yang ada di Desaku Menanti dalam bentuk 

kegiatan Program Desaku Menanti yang digunakan dalam proses melakukan 

Intervensi Komunitas di Desaku Menanti. 

D. Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah: 

1) Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian dapat memberikan kontribusi keilmuan 

yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, sekaligus sebagai bahan 

telaah bagi peneliti selanjutnya dan referensi baru bagi penelitian tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan Intervensi Komunitas Eks Gelandangan, 

Pengemis dan Anak Jalanan dalam Program Desaku Menanti di Kota 

Malang. 

2) Manfaat Praktis 

Secara praktis untuk disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial dapat 

menambah referensi dalam bidang komunitas, masyarakat atau sebagai 

dasar sebuah metode intervensi komunitas dan hubungannya dengan 
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masyarakat desa. Maka untuk praktisi dapat dijadikan sebagai acuhan 

untuk memudahkan melakukan pendekatan dilapangan atau metode 

lainnya, karena disetiap daerah memiliki kultur budaya dan kearifan lokal 

yang berbeda. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Terkait dengan Rumusan Masalah diatas dalam penulisan skripsi ini, peneliti 

memiliki batasan ruang lingkup dalam penelitian yaitu: 

a. Profil Desaku Menanti yang didirikan Kementrian Sosial melalui 

Lembaga Kesejahteraan Soisal untuk rehabilitasi Gelandangan, Pengemis 

dan Anak Jalanan di Kota Malang 

b.  Program Desaku Menanti yang digunakan untuk menanggulangi 

permasalahan sosial seperti Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan 

c. Bentuk intervensi komunitas kampung topeng melalui program desaku 

menanti di Kota Malang 

d. Peran lembaga Kesejahteraan Sosial Mutiara Insani kota Malang yang 

mendukung terlaksananya program dari Kementrian Sosial RI yang 

menuntaskan adanya permasalahan gepeng dan anjal di Kota Malang serta 

Peran  masyarakat kampung topeng dalam penerapan program desaku 

menanti 

e. Jejaring atau Mitra Lembaga sebagai wadah dalam mendukung 

terlaksananya program desaku menanti sebagai proses intervensi 

komunitas di desaku menanti tersebut. Ruang Lingkup ini digunakan 

dalam sebuah penelitian supaya tetap dalam konteks tujuan penelitian dan 
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lebih teliti dalam melakukan penelitian supaya tidak mengarah terlalu 

jauh dari konteks yang akan di teliti dalam penelitian tersebut. 

 


