
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Secara garis besar penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan untuk

penelitian kali ini adalah sama yaitu tentang pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil  kajian,  diperoleh  data  hasil  penelitian  terdahulu,  sebagai

berikut :

Pertama,  berdasarkan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Andre  Pane

Sixwanda  tahun  2013  tentang  PEMBERDAYAAN  GELANDANGAN  DAN

PENGEMIS  DI  KABUPATEN  SIDOARJO  (Studi  Kasus  di  UPTD  Liponsos

Sidokare),  di  mana  fokus  penelitiannya  berfokus  pada  proses  bimbingan

keterampilan, bimbingan agama, bimbingan sosial, maupun bimbingan fisik yang

mampu  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  gelandangan  dan  pengemis  beserta

keluarganya setelah keluar menjadi gelandangan dan pengemis. Hal ini dilakukan

agar  para  gelandangan  dan  pengemis  mempunyai  bekal  keterampilan  yang

nantinya  dapat  digunakan  untuk  mencari  kerja  atau  usaha  baru  sesuai  dengan

kemampuan  yang  mereka  miliki  dan  tidak  lagi  turun  ke  jalan  untuk

menggelandang  dan  mengemis.  (http://eprints.upnjatim.ac.id/id/eprint/4918,

diakses pada 01 Februari 2014)

Sedangkan  penelitian  yang  akan  saya  lakukan  yaitu  tentang  bagaimana

bentuk  pemberdayaan yang  cocok diterapkan  pada  Warga  Bina  Sosial  melalui

program  Desaku  Menanti  dan  apa  saja  faktor  penghambat  dalam  melakukan

pemberdayaan  pada  Warga  Bina  Sosial,  dengan  harapan  mereka  memiliki
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keterampilan  untuk  berwirausaha  ataupun  melakukan  pekerjaan  yang

menghasilkan barang atau jasa untuk membantu perekonomian mereka agar tidak

lagi turun ke jalan untuk mengamen, mengemis, ataupun memulung.

Kedua, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Rina Rohmaniyati tahun

2016  tentang  PEMBERDAYAAN  GELANDANGAN  DAN  PENGEMIS

MELALUI USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) DI LEMBAGA SOSIAL

HAFARA,  BANTUL,  DAERAH  ISTIMEWA YOGYAKARTA,  dimana  fokus

penlitiannya  berfokus  pada  pemberdayaan  gepeng  melalui  program  Usaha

Ekonomi Produktif yang kegiatannya meliputi pertanian, perikanan, dan usaha di

warung  untuk  membantu  perekonomian  mereka.  Hasil  kegiatan  program UEP

adalah  hasil  penjualan  di  warung,  perikanan  berupa  ikan  lele,  dan  pertanian

berupa buah-buahan dan sayur-sayuran, dan tanaman obat yang diperjual belikan

dan dikonsumsi, Warga Bina Sosial mendapatkan bagi hasil dalam kegiatan ini.

Sedangkan  penelitian  yang  akan  saya  lakukan  yaitu  tentang  bagaimana

bentuk  pemberdayaan yang  cocok diterapkan  pada  Warga  Bina  Sosial  melalui

program Desaku Menanti, dengan harapan mereka memiliki keterampilan untuk

berwirausaha ataupun melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa

untuk  membantu  perekonomian  mereka  agar  tidak  lagi  turun  ke  jalan.

(http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/29284, diakses pada 26 Januari 2016)

Ketiga, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Devilia tahun 2017

tentang UPAYA PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL GELANDANGAN

DAN PENGEMIS MELALUI PROGRAM DESAKU MENANTI, dimana fokus

penelitiannya berfokus pada bagaimana upaya pemerintah maupun lembaga yang

menaungi Warga Bina Sosial dalam melakukan rehabilitasi sosial melalui program
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Desaku  Menanti,  yang  diharapkan  mereka  tidak  lagi  kembali  turun  ke  jalan.

Sedangkan  yang  akan  saya  lakukan  yaitu  tentang  bagaimana  bentuk

pemberdayaan yang cocok diterapkan pada Warga Bina Sosial melalui program

Desaku  Menanti,  dengan  harapan  mereka  memiliki  keterampilan  untuk

berwirausaha ataupun melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa

untuk  membantu  perekonomian  mereka  agar  tidak  lagi  turun  ke  jalan  untuk

mengamen, mengemis, ataupun memulung.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut  Chambers  (dalam  Kartasasmita,  1996)  bahwa  pemberdayaan

masyarakat  merupakan sebuah konsep pembangunan dalam segi ekonomi yang

dapat  merangkum nilai-nilai  sosial.  Konsep ini akan mencerminkan paradigma

baru dalam pembangunan,  yaitu yang bersifat “people-centered”, participatory,

empowering, and sustainable”. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu:

pertama,  melepaskan  belenggu  kemiskinan  dan  keterbelakangan, dan kedua

adalah untuk memperkuat  posisi  lapisan  masayarakat  dalam struktur  ekonomi

maupun struktur kekuasaan.

Menurut  Kartasasmita  (1996:  159-160),  bahwa  inti  dari sebuah

pemberdayaan  ialah mencakup tiga  hal  yaitu  pengembangan  (enabling),

memperkuat potensi atau  memberdayakan (empowering), dan mampu membuat

masyarakat menjadi mandiri. Pada hakikatnya, pemberdayaan merupakan sesuatu

yang dapat mengembangkan potensi dalam masyarakat (enabling).  Pemikiran ini

didasarkan  pada  asumsi  bahwa  tidak  ada  masyarakat  yang  sama  sekali  tanpa
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memiliki potensi atau daya. Setiap masyarakat pasti memiliki potensi, akan tetapi

kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui

secara  eksplisit.  Oleh  karena  itu, potensi  tersebut harus  dicari,  digali  dan

kemudian  dapat  dikembangkan agar  mencapai  suatu  kemandirian  pada

masyarakat tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah suatu

upaya  untuk  membangun  potensi  masyarakat  yaitu  dengan  cara  mendorong,

memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat

tersebut, serta berupaya untuk mengembangkannya, tetapi  pemberdayaan jangan

sampai  menjebak  masyarakat  dalam  perangkap  ketergantungan  (charity),

pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian dengan

adanya potensi yang sudah diketahui setelah digali tersebut.

Secara konseptual, pada intinya pemberdayaan masayarakat merupakan suatu

upaya dan usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan bagi

lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu agar terlepas diri

dari  perangkap  kemiskinan  dan  keterbelakangan dan  mampu  menciptakan

kemandirian terhadap masyarakat tersebut.

Dalam sebuah praktik pekerja sosial, untuk melakukan sebuah pemberdayaan

tidak  bisa  terlepas  dari teknik  maupun  metode  dalam  pengorganisasian

masayarakat  atau  community  organization and community  development dengan

beberapa  metode  yang  sudah  ada.  Sebagai  sebuah  proses,  pengembangan  dan

pemberdayaan  masyarakat  merupakan sebuah  proses  tindakan  sosial  yang

mendorong warga masyarakat, untuk:
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a. Mengorganisasikan  mereka untuk  membuat,  menyusun  rencana  maupun

melaksanakan tindakan tersebut secara  bersama-sama untuk mencapai sebuah

tujuan.
b. Merumuskan  suatu  kebutuhan-kebutuhan  dan  masalah-masalah secara

bersama-sama.
c. Menyusun  rencana  kelompok  maupun individu  untuk  memenuhi  kebutuhan

dan memecahkan masalah mereka sendiri.
d. Melaksanakan rencana tersebut dengan sebaik mungkin dengan mengandalkan

sumber-sumber dan  potensi yang  ada agar  tujuan  bersama  dapat  tercapai

dengan lancar dan baik.
e. Menjangkau akses ke sumber-sumber di luar masyarkat baik dari badan-badan

pemerintahan maupun swasta  untuk mendukung sumber-sumber yang sudah

ada.

2. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut  beberapa  penulis,  seperti  Solomon  (1976),  Rappaport  (1981),

Pinderhughes  (1983),  Swift  (1984),  Swift  dan Levin  (1987),  Weick,  Rapp,

Sulivan,  dan  Kisthardt  (1989),  terdapat  beberapa  prinsip  pemberdayaan

menurut perspektif pekerjaan sosial (Suharto, 1997: 216-217).

 Pemberdayaan  merupakan  sebuah  proses  kolaboratif  antara  pekerja

sosial  dengan  masyarakat.  Artinya,  pekerja  sosial  dan  masyarakat

harus  bekerjasama  sebagai  partner  untuk  memecahkan  suatu

permasalahan.
 Dalam proses pemberdayaan masyarakat sebagai aktor harus berperan

aktif  agar  mampu  menjangkau  sumber-sumber  dan  kesempatan-

kesempatan yang ada.
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 Masyarakat  harus  melihat  diri  mereka  sendiri  sebagai  agen  penting

yang  dapat  membuat  suatu  perubahan,  agar  dapat  berubah  menjadi

lebih baik.
 Kompetensi  diperoleh  melalui  pengalaman  hidup,  khususnya

pengalaman  yang  memberikan  perasaan  mampu  pada  masyarakat

untuk berubah ke kehidupan yang lebih baik.
 Jaringan-jaringan sosial  informal merupakan sumber dukungan yang

penting  untuk  meningkatkan  kompetensi  serta  kemampuan

mengendalikan seseorang.
 Masyarakat  harus  berpartisipasi  dan  berperan  aktif  dalam

pemberdayaan masyarakat mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus

dirumuskan  oleh  mereka  sendiri  dan  dapat  bekerja  secara  bersama-

sama.
 Kunci  dalam  pemberdayaan  adalah  tingkat  kesadaran,  karena

pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
 Pemberdayaan  melibatkan  akses  terhadap  sumber-sumber  dan

kemampuan  untuk  menggunakan  sumber-sumber  tersebut  secara

efektif.
 Proses  pemberdayaan  bersifat  dinamis,  sinergis,  berubah  terus,

evolutif; setiap permasalahan selalu memiliki beragam solusinya.

3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat
Menurut Sulistiyani (2004 : 80), bahwa tujuan yang ingin dicapai dari  suatu

pemberdayaan  adalah  untuk membentuk individu  maupun masyarakat  menjadi

mandiri dan  tidak  menggantungkan  oranglain.  Kemandirian  tersebut meliputi

kemandirian dalam berpikir,  bertindak  dan  mengendalikan  apa  yang  mereka

lakukan. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai
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suatu  masyarakat  yang  mandiri.  Kemandirian  masyarakat  merupakan suatu

kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan untuk

memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi

mencapai  suatu  pemecahan  masalah-masalah  yang  dihadapi  dengan

mempergunakan daya maupun kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif,

konatif,  psikomotorik,  dengan  pengerahan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh

lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri

perlu sebuah dukungan  kemampuan  berupa  sumber  daya  manusia  yang  utuh

dengan  kondisi  kognitif,  konatif,  psikomotorik  dan  afektif,  dan  sumber  daya

lainnya yang bersifat fisik-material.

Pemberdayan  masyarakat  hendaklah  mengarah  pada  pada  pembentukan

kognitif masyarakat yang lebih baik.Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan

kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau

masyarakat  dalam  rangka  mencari  solusi  atas  permasalahan  yang

dihadapi.Kondisi  konatif  merupakan  suatu  sikap  perilaku  masyarakat  yang

terbentuk  yang  diarahkan  pada  perilaku  yang  sensitif  terhadap  nilai-nilai

pembangunan dan pemberdayaan.Kondisi  afektif  adalah merupakan sense yang

dimiliki  oleh  masyarakat  yang  diharapkan  dapat  diintervensi  untuk  mencapai

keberdayaan  dalam  sikap  dan  perilaku.Kemampuan  psikomotorik  merupakan

kecakapan  ketrampilan  yang  dimiliki  masyarakat  sebagai  upaya  pendukung

masyarakat  dalam  rangka  melakukan  aktivitas  pembangunan.  Terjadinya

keberdayaan  pada  empat  aspek  tersebut  (kognitif,  konatif,  afektif  dan

psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian

masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan
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terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang

memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan

kebutuhannya  tersebut,  untuk  mencapai  kemandirian  masyarakat  diperlukan

sebuah  proses.  Melalui  proses  belajar  maka  masyarakat  secara  bertahap  akan

memperoleh  kemampuan/  daya  dari  waktu  ke  waktu,  dengan  demikian  akan

terakumulasi  kemampuan  yang  memadai  untuk  mengantarkan  kemandirian

mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari

pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan

masyarakat yang ideal.

4. Indikator Keberdayaan

Menurut  Kieffer  (dalam  Suharto,  1997:215),  menyebutkan  bahwa

pemberdayaan juga mencakup tiga dimensi yaitu meliputi kompetensi kerakyatan,

kemampuan sosiopolitik,  dan kompetensi  partisipatif.  Parsons  et.al. (1994:106)

juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

 Sebuah  proses  pembangunan  yang  bermula  dari  hal  terkecil  yaitu

pertumbuhan individual  dan kemudian berkembang menjadi  sebuah

perubahan sosial yang lebih besar.
 Kondisi  psikologis  yang  ditandai  dengan  rasa  percaya  diri,  yang

berguna dan mampu mengendalikan diri maupun orang lain.
 Suatu  kebebasan  yang  dihasilkan  dari  sebuah gerakan  sosial,  yang

dimulai  dari  pendidikan  dan  politisasi  orang-orang  lemah  yang

kemudian  melibatkan suatu  usaha  bersama dari  orang-orang lemah

tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur

yang masih menekan. (Parsons el.al., 1994:106) .
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Tabel 1. Perbandingan indikator keberdayaan WBS

Sebelum Sesudah
Dalam waktu 1 bulan sampai 6 bulan, 
WBS masih banyak yang turun ke jalan
untuk menggelandang dan mengemis.

Ketika sudah berjalan 6 bulan 
berikutnya, WBS sudah sedikit yang 
turun ke jalan karena mereka sudah 
merasaa nyaman berada di Desaku 
Menanti.

Ketika diberikan pelatihan 
keterampilan, mereka menyepelekan 
dan tidak memperhatikan.

Sekarang WBS sudah mampu belajar 
dan berusaha untuk mengembangkan 
usahanya.

Ketika pertama pindah ke Desaku 
Menanti, anak-anak dari WBS tidak 
bersekolah dan mereka dituntut ke 
jalanan untuk mengamen maupun 
mengemis. Apabila tidak dilaksanakan, 
mereka akan dimarahi oleh 
orangtuanya.

Setelah mendapakan pengarahan atau 
sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas 
Sosial maupun pihak yang lain, anak-
anak dari WBS sudah kembali 
bersekolah lagi, dan sudah jarang turun 
ke jalan untuk mengamen maupun 
mengemis.

Para WBS malas untuk berwirausaha. Setelah adanya program KUBE 
(kelompok usaha besar) yang diberikan 
oleh Kemensos melalui Dinas Sosial, 
para WBS sudah mau dan mampu 
membuat usaha dan usaha tersebut 
diperdagangkan di dalam Desaku 
Menanti maupun melalui Dinas Sosial.

Dari penjelasan di atas menjelaskan bahwa warga bina sosial yang merupakan

eks gelandangan dan pengemis sudah mau dan mampu berusaha maupun belajar

berwirausaha untuk menambah perekonomian mereka agar mereka tidak kembali

turun ke jalan lagi. Mereka sekarang juga sudah sedikit yang turun ke jalan untuk

mengamen maupun mengemis, kecuali pada waktu terdesak. Mereka tinggal di

Desaku Menanti juga tidak menganggur lagi, mereka ada yang usaha ternak lele

maupun  ternak  cacing,  sebagian  juga  ada  yang  usaha  membuat  rengginang,

rempeyek, maupun berjualan souvenir.
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Hasil  wawancara dengan salah satu warga bina sosial  menjelaskan bahwa,

“...saya sudah senang dan nyaman tinggal disini, Mbak. Orang-orang disini juga

sudah jarang yang mengamen, mereka sudah usaha berjualan disini. Jadi tidak

menganggur lagi. Anak-anak saya sebelumnya tidak sekolah karena saya tidak

punya biaya. Tapi sekarang ya Alhamdulillah sudah bisa sekolah.”

5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Parsons  et.al.  (dalam  Suharto  2010:  66-67)  menyatakan  bahwa  setiap

proses  pemberdayaan dilaksanakan secara bersama (kolektif).  Menurutnya,

antara pekerja sosial dengan klien harus saling memberi pertolongan tanpa

settingan  untuk  menyelesaikan  permasalahan.  Meskipun  pemberdayaan

seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien,

namun hal tersebut bukan suatu strategi utama dari pemberdayaan. Namun

demikian,  tidak semua intervensi  pekerjaan sosial  dapat  dilakukan melalui

kolektivitas.  Dalam  beberapa  situasi,  strategi  pemberdayaann  dapat  saja

dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannyastrategi ini pun tetap

berkaitan dengan kolektivitas,  dalam arti  mengaitkan klien dengan sumber

atau  sistem  lain  di  luar  dirinya.  Dalam  konteks  pekerjaan  sosial,

pemberdayaan dapat  dilakukan melalui  tiga aras atau matra  pemberdayaan

(empowerment setting): mikro, mezzo, dan makro.

1. Aras Mikro. Bahwa pemberdayaan dilakukan terhadap klien melalui

bimbingan, konseling,  stress management, crisis intervention secara

personal  atau individu.  Tujuannya untuk membimbing atau melatih

klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini disebut
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sebagai  (task centered aproach)  atau pendekatan yang berpusat pada

suatu tugas.
2. Aras  Mezzo.  Bahwa  pemberdayaan  dilakukan  terhadap  kelompok

klien  dengan  menggunakan  kelompok  sebagai  media  intervensi

melalui suatu pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, dengan

tujuan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan,

keterampilan,  dan  sikap-sikap  klien  agar  memiliki  kemampuan

memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh klien.
3. Aras  Makro.  Bahwa  pendekatan  ini  disebut  uga  sebagai  Strategi

Sistem  Besar  (large-system-strategy),  karena  sasaran  perubahan

diarahkan  pada  sistem  lingkungan  yang  lebih  luas.perumusan

kebijakan,  perencanaan  sosial,  kampanye,  aksi  sosial,  lobbying,

pengorganisasian  masyarakat,  manajemen  konflik,  adalah  beberapa

strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien

sebagai  orang yang memiliki  kompetensi  untuk memahami situasi-

situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi

yang tepat untuk bertindak.
6.  Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2010: 67): Pelaksanaan program dan pencapaian tujuan

pemberdayaan di  atas dicapai  melaui penerapan pendekatan pemberdayaan

yang  dapat  disingkat  menjadi  5P,  yaitu:  Pemungkinan,  Penguatan,

Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan.
1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan

potensi masyarakat dapat berkembang secara optimal. Pemberdayaan

harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan

struktural yang menghambat.
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2. Penguatan:  memperkuat  pengetahuan  maupun  kemampuan  yang

dimiliki oleh masyarakat dalam memecahkan suatu permasalahan dan

dapat  memenuhi  kebutuhan-kebutuhannya  dan  menciptakan  suatu

kemandirian.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat  terutama kelompok-kelompok

lemah  agar  tidak  tertindas  oleh  kelompok  kuat,  menghindari

terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara

yang kuat dan lemah, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat

terhadap kelompok lemah tanpa adanya rasis dan diskriminasi. 
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat

mampu  menjalankan  peranan  dan  tugas-tugas  kehidupannya.

Pemberdayan  harus  mampu  menyokong  masyarakat  agar  tidak

terjatuh  ke  dalam  keadaan  dan  posisi  yang  semakin  lemah  dan

terpinggirkan.
5. Pemeliharaan:  memelihara  kondisi  yang kondusif  agar  tetap  terjadi

keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam

masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan

keseimbangan  yang  memungkinkan  setiap  orang  memperoleh

kesempatan berusaha.

Dubois dan Miley (1992:211) memberikan beberapa cara atau teknik

yang  lebih  spesifik  yang  dapat  dilakukan  dalam  pemberdayaan

masyarakat:

1. Membangun  relasi  pertolongan  yang;  (a) merefleksikan  respon

empati; (b) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya
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sendiri  (self-determination);  (c) menghargai  perbedaan  dan

keunikan individu; (d) menekankan kerjasama klien.
2. Membangun  komunikasi  yang;  (a) menghormati  martabat  dan

harga diri klien;  (b) mempertimbangkan keragaman individu;  (c)

berfokus pada klien; (d) menjaga kerahasiaan klien.
3. Terlibat  dalam  pemecahan  masalah  yang;  (a) memperkuat

partisipasi  klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah;

(b) menghargai hak-hak klien;  (c) merangkai tantangan-tantangan

sebagai kesempatan belajar; (d) melibatkan klien dalam pembuatan

keputusan dan evaluasi.
4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui; (a)

ketaatan  terhadap  kode  etik  profesi;  (b) keterlibatan  dalam

pengembangan  profesional,  riset,  dan  perumusan  kebijakan;  (c)

penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik;

(d) penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi  dan  ketidaksetaraan

kesempatan.

7. Peran Pekerja Sosial dalam Pemberdayaan

Menurut  UU  Nomor  11  Tahun  2009  Pasal  1  dan  2,  kesejahteraan  sosial

merupakan  suatu  keadaan  terpenuhinya  kebutuhan  hidup  yang  layak  bagi

masyarakat,  sehingga  mampu  mengembangkan  diri  dan  dapat  melaksanakan

fungsi sosialnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan

masyarakat  dalam  bentuk  pelayanan  sosial  yang  meliputi  rehabilitasi  sosial,

jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan social. 

Adanya  program  pemberdayaan  masyarakat  tidak  lain  adalah  untuk

meningkatkan  kemandirian  masyarakat  sehingga  kesejahteraan  dapat  dicapai..
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Pengertian tentang  kesejahteraan  setiap  individu  berbeda-beda. Suatu  kondisi

sejahtera  yang  diinginkan bukan  hanya  gambaran  kehidupan  yang  terpenuhi

kebutuhan fisik,  material,  melainkan juga kebutuhan spiritualnya,  bukan hanya

kebutuhan  jasmaniah  melainkan  juga  kebutuhan  rohaniah.  Memahami

kesejahteraan  masyarakat  tidak  cukup  dilihat  secara  individual,  terutama

pemenuhan kebutuhan fisik setiap warga masyarakat, akan tetapi juga dilihat dari

suasana kehidupan bermasyarakat yang merupakan hasil relasi antar individu.

Menurut  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2009  Tentang  Kesejahteraan

Sosial,  yang  dimaksud  pekerja  sosial  adalah  seseorang  yang  bekerja,  baik

dilembaga  pemerintah  maupun  swasta  yang  memiliki  kompetensi  dan  profesi

pekerjaan sosial, dan keperdulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui

pendidikan,  pelatihan,  dan/atau  pengalaman  praktek  pekerjaan  sosial  untuk

melakukan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Menurut  Whibawa  (2010:53)  Pekerja  sosial  sebagai  penyandang  keahlian

pekerjaan sosial, harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: 

 Dapat  memahami,  menguasai,  dan  menghayati  serta  menjadi  figur

pemegang nilai-nilai sosio-kultural dan filsafat dalam bermasyarakat. 

 Menguasai sebanyak dan sebaik mungkin dalam berbagai pandangan atau

perspektif teoritis tentang manusia sebagai makhluk sosial. 

 Menguasai dan secara kreatif menciptakan berbagai metode pelaksanaan

berbagai tugas profesionalnya. 

 Memiliki mental berwirausaha. 
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Menurut Edi Suharto yang mengacu pada Parsons, Jorgensen dan Hernandez

(1994:188)  dalam  menjalankan  tugasnya,  seorang  pekerja  sosial  mempunyai

peran-peran yang harus dijalankan. Peran tersebut antara lain: 

1)  Fasilitator:  Memfasilitasi  atau  memungkinkan  klien  mampu melakukan

perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Sebagai fasilitator,

pekerja sosial bertanggungjawab membantu klien mampu menangani tekanan

situasional atau transisional. 

2)  Broker  (perantara):  Menguhubungkan  klien  dengan  barang-barang  dan

pelayanan serta mengontrol kualitas barang dan pelayanan tersebut. Dengan

demikian ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai broker, yaitu

menghubungkan orang dengan lembaga-

lembaga  atau  pihak-pihak  lainnya  yang  memiliki  sumber-sumber  yang

diperlukan.  Barang-barang  dan pelayanan  seperti  makanan,  uang,  pakaian,

tempat tinggal, obat-obatan serta perawatan kesehatan, konseling, pengasuhan

anak. 

3) Mediator  (penghubung):  Kegiatan-kegiatan yang dapat  dilakukan dalam

melakukan  peran  mediator  meliputi  kontrak  perilaku,  negosiasi,  pendamai

pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-

paya yang dilakukan pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai  “win-win

solution”. 

4) Pembela: Peran pembelaan dapat dibagi menjadi dua yaitu advokasi kasus

(case  advocacy)  dan  advokasi  kausal  (cause  advocacy).  Apabila  pekerja

sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka

ia berperan sebagai pembela kasus. Pembela kausal terjadi manakala klien
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yang dibela pekerja sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota

masyarakat. 

5)  Pelindung:  Pekerja  sosial  bertindak  berdasarkan  kepentingan  program,

calon korban, dan populasi yang beresiko lainnya. Peranan sebagai pelindung

mencakup  peranan  berbagai  kemampuan  yang  menyangkut  kekuasaan,

pengaruh, otoritas dan pengawasan sosial. 

6) Pendidik: Pekerja sosial dapat berperan menjadi pendidik untuk menutupi

kekurangan  klien  dalam hal  pengetahuan  ataupun  ketrampilannya.  Pekerja

sosial  bertindak  sebagai  pendidik  sehingga  dapat  meningkatkan

keberfungsian sosial klien.

Schwartz  (dalam Suharto,  2010 :  69)  mengemukakan 5 (lima) tugas  yang

dapat dilaksanakan oleh pekerja sosial:

1. Mencari  persamaan mendasar  antara  persepsi  masyarakat  mengenai

kebutuhan  mereka  sendiri  dan  aspek-aspek  tuntutan  sosial  yang

dihadapi mereka.
2. Mendeteksi  dan  menghadapi  kesulitan-kesulitan  yang  menghambat

banyak  orang  dan  membuat  frustasi  usaha-usaha  orang  untuk

mengindentifikasi kepentingan mereka dan kepentingan orang-orang

yang berpengaruh terhadap mereka
3. Memberi kontrbusi data mengenai ide-ide, fakta, nilai,  konsep yang

tidak  dimiliki  masyarakat,  tetapi  bermanfaat  bagi  mereka  dalam

menghadapi realitas sosial dan masaah yang dihadapi mereka.
4. Membagi visi kepada masyarakat; harapan dan aspirasi pekerja sosial

merupakan investasi bagi interaksi antara orang dan masyarakat dan

bagi kesejahteraan individu dan sosial
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5. Mendefinisikan syarat-syarat dan batasan-batasan situasi dengan mana

sistem relasi antara pekerja sosial dan masyarakat dibentuk. Aturan-

aturan tersebu membentuk konteks bagi ‘kontrak kerja’ yang mengikat

masyarakat  dan  lembaga.  Batasan-batasan  tersebut  juga  mampu

menciptakan  kondisi  yang  dapat  membuat  masyarakat  dan  pekeja

sosial menjalankan fungsinya masing-masing.

C. Program Desaku Menanti

Demi  mengentaskan  angka  gelandangan  dan  pengemis  yang

jumlahnya mencapai belasan ribu di Indonesia, pihak pemerintah melalui

Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia  (Kemensos  RI)  mencanangkan

sebuah program yang bernama 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,berbasis desa (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 Desaku Menanti ini ditujukan kepada keluarga gelandangan dan

pengemis  dimana  akan  diberikan  keterampilan-keterampilan  khusus,
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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. 

Pelaksanaan  program  ini  berada  pada  daerah  perkotaan.  Salah

satunya ialah kota Malang yang berada di Provinsi Jawa Timur. Sebanyak

40 kepala keluarga gelandangan dan pengemis (yang selanjutnya disebut

warga binaan sosial atau WBS) asli kota Malang akan merasakan realiasi

dari program Desaku Menanti ini (Agassi, 2016). Ke 40 kepala keluarga

(yang selanjutnya  disebut  KK) tersebut  berasal  dari  berbagai  daerah  di

kota  Malang,  diantaranya  Kecamatan  Sukun,  Janti,  Kecamatan

Kedungkandang,  Kecamatan  Blimbing,  dan  Kecamatan  Klojen  dengan

perincian sebagai berikut:

Tabel  2.  Jumlah Kepala  Keluarga  Terpilih  Program Desaku

Menanti :

Kecamatan Jumlah Kepala Keluarga
Sukun 20
Janti 1
Kedungkandang/Muharto 16
Blimbing 2
Klojen 1
Jumlah 40

Sumber : Buku Pedoman LKS Mutiara Insani tahun 2016

Realisasi program Desaku Menanti dari Kemensos hingga sampai

pada  WBS Kota  Malang  melibatkan  beberapa  pihak.  Berdasarkan  data

yang  dihimpun  dari  salah  satu  pendamping  WBS  melalui  proses
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wawancara, adapun pihak-pihak yang terlibat adalah Kemensos RI, Dinas

Sosial  (yang  selanjutnya  disebut  Dinsos)  Kota  Malang,  dan  Lembaga

Kesejahteraan  Sosial  (yang  selanjutnya  disebut  LKS)  Mutiara  Insani.

Adapun tugas-tugas yang diampu oleh ketiga pihak tersebut ialah :

(1)  Kemensos  RI  sebagai  pencanang  program  Desaku  Menanti  serta

perealisasi  pencairan  dana.  Dana  yang  dikucurkan  dalam  program  ini

berjumlah 1,9 miliar yang kemudian menghubungi pihak 

(2) Dinsos kota Malang untuk mendata para calon WBS sesuai dengan

kriteria yang ada. Dalam hal ini bentuk kriteria WBS tidak diketahui oleh

narasumber.  Bersamaan  dengan  hal  tersebut,  Dinsos  juga  bekerjasama

dengan Pemerintah Kota Malang untuk melakukan pemilihan lahan terkait

dengan pendirian rumah para WBS di suatu daerah di kota Malang, yang

pada akhirnya dari  Pemerintah Kota Malang memberikan tanah dengan

status  pinjam-pakai  yang  terletak  di  desa  Baran,  Kecamatan  Kedung

Kandang,  Kelurahan  Tlogowaru,  Kota  Malang  untuk  keberhasilan

program Desaku Menanti. Alur selanjutnya ialah menghubungi mitra kerja

Dinsos yaitu 

(3) LKS Mutiara Insani sebagai lembaga yang akan menerima dana dan

mengeksekusi  program  Desaku  Menanti  ini.  Dimulai  dari  tahap

perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, evaluasi, hingga pengembangan

program  Desaku  Menanti.  Peran  LKS  turut  serta  dalam  pemberian

keterampilan-keterampilan  khusus  kepada WBS yang harapannya  pasca

keterampilan itu diberikan dapat memunculkan sikap kemandirian WBS
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sehingga  nantinya  mereka  tidak  lagi  pergi  bekerja  dengan  cara

menggelandang ataupun mengemis. 

Adapun mekanisme dari pelaksanaan program Desaku Menanti di

kota Malang yang dilakukan oleh LKS Mutiara Insani, yaitu ketika telah

didapatkan data  mengenai  40  KK yang akan menjadi  WBS,  oleh  LKS

dipertemukan  secara  bersama-sama  untuk  mensosialisasikan  tentang

kegiatan dalam program Desaku Menanti. Ketika proses sosialisasi selesai,

para  WBS  diberikan  pembelajaran  keterampilan  seperti  membuat

rengginang, rempeyek, topeng malangan, membuat kerudung/jilbab, bros,

pembuatan  telor  asin,  dan  wadah  dari  bibir  gelas  plastik.  Setelah

pemberian  keterampilan  selesai,  ke  40  WBS juga  turut  diberikan  uang

tunjangan hidup (yang selanjutnya disebut jadup) selama kurun waktu 3

bulan yang diberikan per sepuluh hari sebesar 1 juta rupiah bagi masing-

masing  KK  untuk  membantu  pemenuhan  kebutuhan  hidup  sebelum

berpindah  ke  desa  baru,serta  sebagai  modal  awal  mereka  untuk

mengembangkan usaha di tempat tinggalnya agar mereka tidak kembali

lagi ke jalan. Mengingat, telah ada kesepakatan apabila mereka ditemukan

kembali  di  jalan  untuk  mengemis,  mereka  otomatis  tidak  dapat

diikutsertakan dalam program Desaku Menanti. Seiring proses pendirian

rumah, para WBS pun diharapkan turut terlibat proses pembangunannya,

namun  karena  terkendala  jarak  dan  akomodasi,  pembangunan  rumah

hanya melibatkan kuli-kuli bangunan saja. Prediksi awal, para WBS sudah

dapat  menempati  rumah baru  mereka  secara  resmi  pada  bulan  Agustus

2016, namun karena terkendala cuaca dan terpotong waktu Perayaan Hari
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Idul Fitri,  mengakibatkan mundurnya waktu penyelesaian rumah hingga

mencapai  bulan  November.  Nantinya  ke  40  WBS,  akan  digabungkan

kedalam wilayah tempat tinggal mereka yang baru di daerah Tlogowaru,

sehingga dari sanalah akan lahir pula sebuah kelompok masyarakat baru.

Tetapi, jauh sebelum peresmian ke-40 WBS digabungkan menjadi sebuah

kelompok masyarakat baru di Tlogowaru, seluruh WBS telah dipersatukan

menjadi  kelompok-kelompok  berskala  kecil  untuk  belajar  keterampilan

seperti  membuat  rengginang,  rempeyek,  topeng  malangan,  membuat

kerudung/jilbab,  bros,  pembuatan telor asin,  dan wadah dari  bibir  gelas

plastik selama 8 hari.
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