
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Sosial,  tercatat pada

tahun 2012 jumlah  bahwa  gelandangan di Indonesia mencapai 18.599 orang

dan jumlah pengemis mencapai 178.262 orang (Kementerian Sosial RI, 2014).

Angka  tersebut  masih  perlu  diteliti  kembali, mengingat  kelompok

gelandangan dan pengemis ini memiliki mobilitas yang tinggi, sehingga data

riilnya  dapat  saja  lebih  tinggi  (Kementerian  Sosial  RI,  2014).  Definisi

gelandangan itu sendiri adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak

sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta

tidak mempunyai mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta hidup

mengembara di tempat umum, sedangkan pengemis adalah orang-orang yang

mendapatkan  penghasilan  dengan  meminta-minta  di  muka  umum  dengan

berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain

(PP No.31 Tahun 1980). 
Demi mengentaskan angka gelandangan dan pengemis  yang jumlahnya

mencapai belasan  ribu  di  Indonesia,  khususnya  di  Kota  Malang,  pihak

pemerintah melalui Kementerian Sosial  Republik Indonesia  (Kemensos RI)

mencanangkan  sebuah  program  yang  bernama program  “DESAKU

MENANTI” sebagai salah satu bentuk penanganan masalah gelandangan dan

pengemis tersebut (Kementerian Sosial RI, 2014).
Definisi  program  Desaku  Menanti  adalah  sebuah  program  rehabilitasi

sosial gelandangan dan pengemis yang dilakukan secara terpadu dan berbasis

desa (Kementerian Sosial RI, 2014). Yang mana terdapat 40 Kartu Keluarga
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(KK) akan dimasukkan dalam program Desaku Menanti, diiharapkan mereka

tidak lagi turun ke jalan untuk mengamen, mengemis, maupun memulung.

Berdasarakan  penjelasan  di atas  dan  juga  untuk  memenuhi  tugas  mata

kuliah  Praktikum  I yang  akan  saya  lanjutkan  ke  Tugas  Skripsi,  saya

melaksanakan praktikum I pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Mutiara Insani

Kota Malang. LKS Mutiara Insani sebagai pelaksana, 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. Kami sebagai  mahasiswa

yang  berada  di  salah  satu  perguruan  tinggi  swasta  Malang  tepatnya  di

Universitas  Muhammasiyah  Malang   dengan  jurusan  Ilmu  Kesejahteraan

Sosial di Fakultas FISIP, berharap untuk dapat membantu anak-anak tersebut

yang masih perlu adanya pendampingan guna untuk pengembangan anak di

bawah umur, karena mensejahterakan rakyat terutama bagi kami yang tepat

adalah memperhatikan nasib bagi  anak- anak bangsa,  hal ini  yang menjadi

latar belakang praktikan untuk melakukan Praktimum I.

Kegiatan awal sebelum praktikum dimulai, praktikan melakukan observasi

tempat  di  Dinas  Sosial  Kota  Malang dan bertemu langsung dengan Bapak

Nunang.  Beliau  menawarkan  kami  untuk  melakukan  praktikum  di  LKS

Mutiara Insani. Beliau merupakan kepala Lembaga Perlindungan Anak Kota

Malang  dan  juga  ketua  LKS  Mutiara  Insani  Kota  Malang.  LKS  tersebut

memiliki program yaitu Desaku Menanti yang ada di Dusun Baran Tlogowaru,

Kedung  Kandang  Kota  Malang  yang  fokusnya  untuk  membantu  dan

menyelesaikan PMKS Kota Malang terutama anak jalanan dan gelandangan
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pengemis. Kemudian kami melakukan kontak melalui telepon dengan Bapak

Nunang. Dari hasil kontak tersebut  beliau menyetujui untuk menerima kami

melakukan  praktikum  selama  30  hari di  lembaga  tersebut.  Setelah  itu

kelompok kami yang terdiri dari  empat orang melakukan observasi lembaga

pada hari  Rabu tanggal 11 Januari  2017, sesampainya dilembaga praktikan

disambut  baik  oleh  beliau  dan  pengurus  lembaga,  saat  itu  praktikan

menjelaskan  maksud  dan  tujuan  dari  praktikum  I  ini.  Setelah  diberi

pengarahan oleh pimpinan lembaga praktikan juga mengamati  dan meneliti

secara langsung keadaan lingkungan LKS dan praktikan jadi lebih mengetahui

bagaimana sebenarnya situasi atau kondisi lembaga tersebut. Dan dari hasil

koordinasi  tersebut  praktikan boleh langsung  turun lapang   mulai  dari  hari

Jumat tanggal 13 Januari 2017.
Objek atau sasaran praktikum ini adalah individu atau kelompok. Model

praktikum praktikan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Mutiara Insani ini yaitu

praktikan harus selalu memantau dan mendampingi klien di Desaku Menanti

Dusun Baran agar praktikan dapat lebih mendalami tugasnya dalam menggali

data tentang klien dan juga mengetahui perkembangan klien.

Ketika  hari  pertama  kami  melakukan  praktikum,  permasalahan  awal

muncul  pada  anak  yaitu  suka  berkata  kotor,  sering  berkelahi  antar  teman,

manja,  malas,  bandel,  kurang  disiplin,  dan  pendiam  kurang  bersosialisasi

dengan  teman-temannya.  Kehidupan  WBS  di  sana  sangat  konsumtif  dan

ketika keinginannya tidak dapat terwujud, mereka melakukan berbagai cara.

Mereka  diberi  uang  jaminan  sehari-hari  oleh  Kementerian  Sosial  untuk

membayar  hutang,  padahal  uang  tersebut  diberikan  untuk  mereka  dapat

berwirausaha. Sebelum mereka bertempat tinggal di Baran, mereka diberikan
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pelatihan softskill agar mereka dapat berwirausaha sendiri guna mendapatkan

uang  demi  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  tanpa  turun  ke  jalan  yaitu

mengamen,  mengemis,  dan  lain  sebagainya.  Kehidupan   anak-anak  WBS

ketika pagi mereka berangkat sekolah,  sepulang sekolah mereka berkumpul

dan  bermain  dengan  teman-temannya  bahkan  sampai  bertengkar,  sore  hari

mereka  ada  yang  mengaji  dan  ada  yang  kembali  turun  ke  jalan  untuk

mengamen dan mengemis,  ketika  malam hari  mereka  mengaji  dan  belajar.

Tetapi,  perilaku  anak-anak  WBS  akan  berubah  dengan  berjalannya  waktu.

Sebelum tinggal di Desaku Menanti, mereka sering mengamen dan mengemis

di  jalan  bahkan  ada  yang  tidak  bersekolah  karena  mencari  uang  dengan

melakukan hal tersebut. Tetapi setelah adanya program dari Desaku Menanti

dan mereka tinggal di sana, perilaku anak-anak menjadi semangat bersekolah,

mereka bermain dengan teman-temannya sepulang sekolah sehingga tidak ada

waktu untuk turun ke jalan lagi.

Di  samping  permasalahan  yang  dihadapi  Warga  Bina  Sosial,  terdapat

permasalahan  dalam  melakukan  implementasi  pemberdayaan  oleh  Dinas

Sosial  Kota  Malang,  di  antaranya  yaitu  :  (1)  kurangnya  pengawasan  dan

pengontrolan yang ketat oleh Dinas Sosial Kota Malang terhadap Warga Bina

Sosial yang ada di Desaku Menanti. Mereka mengunjungi Warga Bina Sosial

dalam satu minggu hanya dua kali kunjungan ; (2) kurangnya payung hukum

yang  diberikan  oleh  pemerintah  Kota  Malang  terhadap  Warga  Bina  Sosial

apabila  mereka  kembali  turun  ke  jalan  untuk  mengemis  dan  mengamen.

Sehingga apabila  dari  pihak Dinas  Sosial  tidak  melakukan pengawasan ke

Desaku Menanti, mereka akan mencari nafkah dengan kembali ke jalan untuk
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mengemis  dan  mengamen  ;  (3)  kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh

Dinas Sosial terhadap Warga Bina Sosial ; (4)Dinas Sosial sementara hanya

mampu mengimbau dengan memasang papan, sebagai upaya mengajak serta

masyarakat agar tidak memberi sedekah ke para pengemis. Alasannya, sekali

mereka  diberi,  maka  akan  menetap  dan  tumbuh ;  (5)temuan  dilapangan

menunjukkan  lingkungan  pondok  sosial  (Liponsos)  tidak  efektif  dalam

melakukan pembinaan masalah sosial yang menjangkiti kota pendidikan ini ;

(6)Liponsos yang dibangun dengan anggaran yang cukup tinggi selama ini

hanya  dipakai  untuk  tempat  transit  para  gepeng  dan  anjal ;  (7)kurangnya

pembinaan  mental  dan  ketrampilan  sesuai  bakat  lewat  lembaga-lembaga

pelayanan yang ada.

Berdasarkan UU No 11 / tahun 2009 tentang kesejahteraan social dan PP

No 09 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Negara wajib

menyelenggarakan  pelayanan  social  melalui  lembaga-lembaga  pelayanan

sosial. Indonesia saat ini memiliki kecenderungan peningkatan permasalahan

sosial anak seperti tindak  kekerasan, eksploitasi, penelantaran, kecacatan, dan

masalah  -  masalah  sosial  lain  yang  terus  meningkat.  Padahal  anak  adalah

amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan generasi penerus

perjuangan penentu masa depan Bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karena

itu,  perlu  upaya-upaya  untuk  memberi  perlindungan  khusus  kepada  anak

korban perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, serta pelanggaran hak-

hak anak. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan peran aktif dari  seluruh

unsure baik dari  pihak pemerintah,  masyarakat,  lembaga-lembaga  yang

menyelenggarakan perlindungan bagi anak serta keluarga untuk mewujudkan
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masyarakat yang mampu untuk melindungi dan menjamin masa depan anak

sebagai generasi  penerus bangsa yang berkualitas. Karena Pemerintah tidak

bisa mengatasi seluruh permasalahan sosial anak tanpa dukungan dan peran

serta masyarakat.

Dalam era otonomi daerah yang diharapkan terjadi perubahan yang lebih

kondusif khususnya dalam upaya untuk peningkatan pelayanan kesejahteraan

sosial  bagi anak yang dilaksanakan secara lebih serius dan optimal  dengan

menyediakan  dukungan  pemerintah  daerah  dan  masyarakat.Dalam  konteks

peningkatan  kesejahteraan  anak,  yang  tak  kalah  penting  adalah  adanya

kemauan,  komitmen,  dan  kerja  keras  dari  berbagai  pihak  baik  pemerintah

pusat dan daerah maupun masyarakat umum dan keluarga yang memiliki anak

dalam melakukan upaya perlindungan dan pengasuhan yang baik kepada anak.

Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Mutiara  Insani  dengan  program  Desaku

Menanti  sebagai  mitra  pemerintah  didalam  pelaksanaan  perlindungan  dan

pengasuhan  yang  baik,diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  dalam

memajukan dan melindungi hak-hak anak.

Hal  inilah yang menjadi landasan utama pemerintah untuk membangun

dan  membuat  sebuah program Desaku  Menanti.  Program pemerintah  yang

bertugas  untuk  menangani  dan  memberikan  pelayanan  kepada keluarga

maupun anak-anak terlantar ini memiliki tujuan untuk memberikan perawatan

sehingga  mereka terlantar  tersebut  dapat  tumbuh  kembang  secara  normal

seperti  orang yang mendapatkan perawatan  secara  baik  tanpa  diskriminasi.

Dengan  dilakukannya  hal  ini, diharapkan  anak-anak  yang  sebelumnya
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terlantar tersebut juga bisa hidup mandiri tanpa memiliki masalah disfungsi

sosial atau tidak memiliki masa depan dan dapat berguna bagi negara.

Program Desaku Menanti bekerjasama dengan Pemerintah Kota Malang,

khususnya Dinas Sosial agar eks gepeng bisa mendapatkan kehidupan layak

sesuai dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi setiap

warga  negara  berhak  untuk  mendapatkan  penghidupan  yang  layak, dan

mengusahakan  suatu  usaha  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Karena  itulah,

selain  diberikan  rumah  layak,  mereka  juga  diberikan pelatihan  Vocational

Training serta  program   Usaha  Ekonomi  Produktif  (UEP)  atau  kelompok

usaha  bersama  yang  diharapkan  agar  mereka  memiliki  sumber  income

sendiri.Dengan berjalannya  program Desaku Menanti  yang dijalankan oleh

Pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Sosial Kota Malang, ada kerjasama

dengan  berbagai  instansi-instansi  maupun  Perguruan  Tinggi  yang  ada  di

Malang.  Pihak Dinas Sosial  Kota Malang telah bekerja sama dengan salah

satu Lembaga Kesejahteraan Sosial “Mutiara Insani” Kota Malang dan bekerja

sama  dengan  Perguruan  Tinggi  yaitu  Universitas  Muhammadiyah  Malang.

Dari pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial “Mutiara Insani” yang diketuai oleh

Bapak  Nunang,  mereka  membantu  Dinas  Sosial  Kota  Malang  untuk

memantau dan mengontrol para Warga Binas Sosial “Desaku Menanti” agar

tidak lagi turun ke jalan untuk mengemis, mengamen, dan memulung.

Kerjasama  juga  dilakukan  oleh  Universitas  Muhammadiyah  Malang

melalui  kegiatan  bakti  sosial yang berupa  pelayanan  sosial,  kesehatan  dan

rohaniyang  dibawakan  oleh  tim Relawan  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial  (IKS)

Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  llmu  Politik  (FISIP)  UMM  dan  Indonesia  Safe
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House (INSAFH), selain itu juga dilakukan penyuluhan pola asuh anak serta

konsultasi psikologi oleh Unit Pelaksana Tugas (UPT) Bimbingan Konseling

(BK) UMM yang dipandu oleh Nia Paramita, M.Si. Hal tersebut dilakukan

sebagai bentuk tindaklanjut pembinaan yang berkelanjutan, selain itu UMM

juga  akan  menyelenggarakan  kegiatan  serupa  di  waktu  mendatang.  Agar

upaya pemberdayaan desa tersebut dapat maksimal dan kerjasama ini nantinya

bakal  ditindaklanjuti  oleh  Direktorat  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada

Masyarakat (DPPM) UMM melalui program yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN)

khusus  serta  praktikumI  IKS. (http://m.republika.co.id/berita/nasional/sang-

pencerah,  diakses pada 12 Juni 2017)

Dengan  berjalannya  progam Desaku  Menanti,  juga  terdapat  fenomena-

fenomena  dan  permasalahan  yang  muncul.  Saat  ini  Malang  sedang  ramai

kampung wisata, dan Desaku Menanti menjadi sebuah kampung wisata 1000

topeng, karena itu di Desaku Menanti ini dikembangkan juga dengan membuat

kampung wisata Topeng. Wisata lain di Malang selain wisata Topeng adalah

wisata Pujon Kidul, Wisata kampung warna-warni Jodipan, wisata   Oro-Oro

Ombo,  wisata  Kampung  Kungkuk,  dan  lainnya.  Oleh  karena  itu, dengan

hadirnya kampung wisata 1000 Topeng, diharapkan dapat menghidupkan juga

ekonomi  warga  sekitar.Diantaranya yaitumemberdayakan  kaum  pria  untuk

membuat parkiran, memberikan karcis bagi masyarakat yang ingin berkunjung

ke  kampung  wisata  1000  topeng  tersebut,  dan  memberikan  biaya  sebesar

seribu rupiah untuk penguntuk yang ingin ke toilet, hal tersebut dilakukan oleh

eks  gelandangan  dan  pengemis  yang  sekarang  menjadi  warga  bina  sosial

tersebut untuk menambah penghasilan sehari-hari mereka agar tidak mencari
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penghasilan  di  jalanan.(http://www.umm.ac.id/id/berita/berbagi-di-desaku-

menanti-umm-rancang-pembinaan-berkelanjutan.html,  diakses  pada  12  Juni

2017)

Konsep  pemberdayaan  di  kampung wisata 1000 topeng tersebut salah

satunya adalah menjual bahan topeng ke pengunjung, lalu topeng tersebut di

cat sendiri oleh pengunjung sesuai keinginan mereka. Sehingga menjadikan

kampung ini juga sebagai kampung edukasi. Ke depannya untuk pemasaran

akan dibuatkan galeri khusus, agar pengunjung bisa langsung melihat produk-

produk yang dihasilkan desa wisata ini. Saat ini, pengunjung di hari libur bisa

mencapai  200 orang, untuk pendapatan sendiri  belum di hitung seluruhnya

karena  kampung  topengnya  baru  terbentuk.Pemda  setempat  melalui  Dinas

Sosial terus berupaya mengembangkan desa wisata ini, ada kerjasama dengan

komunitas-komunitas yang ada di Kota Malang untuk mempercepat publikasi

kampung wisata ini. Komunitas yang bermitra diantaranya, Malang Struddle,

Amazing Malang, Lingkar Malang dan lain-lain.Selain itu ada program CSR

yang  ikut  membantu,  yaitu  dari  Ikatan  Akuntan  Indonesia,  BNI,  dan  BRI.

(www.kemensos.go.id, diakses pada 22 Mei 2017)

Adapun juga permasalahan yang sampai saat ini masih sering terjadi di

Desaku Menanti yang dilakukan oleh Warga Bina Sosial, salah satunya yaitu

mereka masih ada yang turun ke jalan untuk mengamen, mengemis, maupun

memulung ketika tidak ada kunjungan ataupun pengontrolan yang dilakukan

Dinas Sosial Kota Malang maupun dari pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial

yang menaungi para Warga Bina Sosial. Perbuatan tersebut dilakukan dengan
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alasan untuk mencukupi kebutuhan perekonomian mereka. Selain itu, mereka

juga sangat konsumtif dan masih bergantung kepada orang lain.

B.     Rumusan Masalah

Adapun  yang  menjadi  pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana  bentuk  pemberdayaan  bagi  Warga  Bina  Sosial  (WBS)  melalui

program Desaku Menanti?
2. Apa  saja  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  di  Desaku

Menanti?

C.     Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini antara lain :

1. Untuk  mengetahui  bentuk  pemberdayaan  bagi  Warga  Bina  Sosial  (WBS)

melalui program Desaku Menanti.
2. Untuk  mengetahui  faktor  penghambat  dalam  melakukan  pemberdayaan  di

Desaku Menanti.

D.    Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1.   Secara Akademis

Secara  akademis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian bagi

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya Program Studi Ilmu

Kesejahteraan  Sosial  tentang  pemberdayaan  bagi  Warga  Bina  Sosial  (WBS)

melalui program yaitu Desaku Menanti.

2.   Secara Praktis
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Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  tentang

bagaimana pemberdayaan bagi Warga Bina Sosial (WBS) melalui program yaitu

Desaku Menanti.

E.   Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk  mempermudah  penulisan  laporan  skripsi  ini  dan  agar  lebih  terarah

serta  berjalan  dengan  baik,  maka  perlu  kiranya  dibuat  suatu  batasan  masalah.

Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan laporan

skripsi ini, yaitu :

1. Bentuk pemberdayaan pada Warga Bina Sosial melalui program Desaku

Menanti  di  Dusun  Baran  Desa  Tlogowaru  Kecamatan  Kedungkandang  Kota

Malang.

2. Faktor  penghambat  pemberdayaan  pada  Warga  Bina  Sosial  melalui

program Desaku Menanti

F. Definisi Konseptual

1. Konsep Pemberdayaan

Menurut  Suharto  (1997:210-224),  secara  konseptual,  pemberdayaan  atau

pemberkuasaan  (empowerment),  berasal  dari  kata ‘power’  (kekuasaan  atau

keberdayaan). Oleh karena itu, hal utama dari pemberdayaan bersentuhan dengan

konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan

kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, juga terlepas

dari  keinginan  dan  minat  mereka.  Dalam ilmu  sosial  tradisional  menekankan

bahwa  kekuasaan  berkaitan  dengan  pengaruh  dan  kontrol.  Pengertian  ini
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mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak

dapat dirubah.

Pemberdayaan juga menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok

rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuasaan atau kemampuan dalam

(a) untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan

(freedom), kebebasan  dalam  arti  bukan  saja  bebas  mengemukakan  pendapat,

melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;  (b)

untuk menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat

meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang –barang dan jasa-jasa yang

mereka perlukan dan mereka butuhkan; dan  (c) ikut berpartisipasi dalam proses

pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

 Pemberdayaan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kekuasaan  orang-

orang yang lemah dan tidak beruntung (Ife, 1995).
 Pemberdayaan  merupakan  sebuah  proses  agar  orang  menjadi

cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan

mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga

yang  mempengaruhi  kehidupannya.  Pemberdayaan  menekankan

bahwa orang  dapat  memperoleh  keterampilan,  pengetahuan,  dan

kekuasaan  yang  cukup  untuk  mempengaruhi  kehidupannya  dan

kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Agar kehidupan

menjadi lebih baik. (Parsons, et.al., 1994).
 Pemberdayaan  merujuk  pada  usaha  pengalokasian  kembali

kekuasaan melalui  pengubahan struktur  sosial  (Swift  dan Levin,

1987).
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 Pemberdayaan merupakan suatu cara baik untuk rakyat, organisasi,

dan  komunitas  dapat  diarahkan  agar  mampu  menguasai  (atau

berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984).

Menurut  Jim  Ife  (dalam  Suharto  2010:  59),  berpendapat  bahwa

pemberdayaan  memuat  dua  pengertian  kunci  dasar,  yaitu  kekuasaan  dan

kelompok lemah. Kekuasaan diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan

politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

 Dalam  pilihan-pilihan  personal  maupun  kesempatan-kesempatan

hidup:kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai

gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
 Pendefinisan kebutuhan: kemampuan menetukan kebutuhan selaras

dengan aspirasi dan keinginannya.
 Ide  ataupun  gagasan:kemampuan  akan  mengekspresikan  dan

menyumbangkan  gagasan  dalam suatu  forumatau  diskusi  secara

bebas dan tanpa tekanan.
 Lembaga-lembaga:  kemampuan  menjangkau,  menggunakan,  dan

mempengaruhi  pranata-pranata  masyarakat,  seperti  lembaga

kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan
 Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal,

informal, dan kemasyarakatan.
 Aktivitas  ekonomi:  kemampuan  memanfaatkan  dan  mengelola

mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
 Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran,

perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

2.  Konsep Warga Bina Sosial
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Menurut  buku  Pedoman  Program Desaku  Menanti  Kota  Malang  2016,

sasaran dari program Desaku Menanti meliputi para gelandangan dan pengemis

yang  berada  di  kelompok  umur  dibawah  59  tahun,  masih  produktif,  telah

berkeluarga,  menjadi  gelandangan  atau  pengemis  karena  keterpaksaan,  dan

tidak  memiliki  tempat  tinggal  yang  tepat dan  tetap.  Para  WBS  tersebut

mayoritas  berasal  dari  warga  Muharto dan  Sukun.  Kemudian  mereka  yang

terjaring program Desaku Menanti adalah benar tidak memiliki tempat tinggal

tetap. Rumah yang ditempati oleh WBS Muharto dan Sukun tersebut berstatus

kontrak yang biaya sewanya diatur secara perbulan ataupun pertahun.Mengenai

sisi  keluarga,  para  WBS  Muharto  dan  Sukun  memiliki  jumlah  anak  yang

bervariasi, mulai dari 1 anak hingga paling banyak 7 anak.

3. Konsep Program Desaku Menanti

Program  “Desaku  Menanti”  adalah  program  rehabilitasi  sosial

gelandangan dan pengemis yang dilakukan terpadu dan berbasis desa dengan

menekankan pengembalian mereka ke daerah asal atau re-generasi. Program ini

sangat bermanfaat bagi eks-gepeng, karena bisa meningkatkan kesejahteraan

mereka  dengan  bantuan  berupa  rumah  layak  huni.  Selain  itu  ada  bantuan

penguatan  ekonomi  produktif  bagi  peningkatan  kesejahteraan  (Kementerian

Sosial RI, 2014).

Bentuk rehabilitasi sosial yang ditawarkan di dalam program ini berbeda

dengan bentuk rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis pada tahun-

tahun sebelumnya yang belum mampu menjawab pemenuhan kebutuhan fisik,

psikis, sosial dan juga spiritual. Oleh karena itu, pembaharuan dari program

14



Desaku  Menanti  ini  ditujukan  kepada  keluarga  gelandangan  dan  pengemis

dimana  akan  diberikan  keterampilan-keterampilan  khusus,  sehingga  dari

keterampilan yang telah diajarkan tadi mampu menghasilkan suatu hal  baru

yang  dapat  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  hidup  keluarganya,  sehingga

nantinya mereka tidak kembali lagi menggelandang ataupun mengemis.

Di Malang, program Desaku Menanti dimulai pada bulan November 2016,

dimana Kementerian Sosial telah memberikan bantuan untuk pembangunan 40

rumah atau 20 kapel untuk 40 Kepala Keluarga bagi warga eks-gepeng. Selain

bantuan rumah, ditambah juga dengan sejumlah perlengkapan rumah serta dana

untuk pengembangan ekonomi kreatis dengan total sebesar 1,8 miliar. Bantuan

stimulan ini diharapkan dapat berkelanjutan.

Program  ini  bekerjasama  dengan  Pemerintah  Kota  Malang,  khususnya

Dinas  Sosial  dan  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  agar  eks-gepeng  bisa

mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 2

yaitu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak,

dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Karena itulah,

selain diberikan rumah layak, mereka juga diberikan Vocational Training serta

program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok usaha bersama yang

diharapkan agar mereka memiliki sumber income sendiri.
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