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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Kebijakan Publik 

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian konsep serta asas yang menjadi 

panduan atau pedoman dasar dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Kebijakan biasa 

digunakan dalam berbagai kalangan beberapa contohnya yakni kalangan 

pemerintah, organisasi mahasiswa, kantor dan lain sebagainya. Dalam aplikasinya 

sebuah Kebijakan tidak sama dengan peraturan serta hukum yang selalu mengikat 

karena dalam  kebijakan hanya menjadi pedoman yang digunakan untuk bertindak 

dengan tujuan memperoleh hasil yang telah disepakati. Sebelum mengulas lebih 

lanjut tentang kebijakan.  

“Menurut Friedrich dalam Suwitri (2008) mengartikan kebijakan 

sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok 

atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan 

menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan 

terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka 

mencapai tujuan tertentu”1 

 

Berdasarkan pendapat dari Friedrich tersebut maka dapat dikatakan bahwa 

kebijakan merupakan sebuah upaya suatu lembaga dalam mencapai tujuannya. 

Sedangkan pengertian dari Public menurut pendapat umum yakni memiliki arti 

umum dan menurut Perpustakaan Rakyat kata publik memiliki pengertian  sebagai 

rakyat. Jika ditarik kesimpulan maka Makna dari Kebijakan Publik adalah suatu 

serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan Publik. Berikut merupakan 

                                                           
1 Suwitri, Sri. 2008. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Undip. Semarang. 
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pengertian dari Kebijakan Publik menurut Wilson (2006) dalam Wahab Analisis 

Kebijakan adalah : 

“The Actions, objectives, and pronouncements of governments on particular 

matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the 

explanations they give for what happens (or does not happen)”2 

 

Pendapat dari wilson diatas memiliki arti yakni tindakan-tindakan, tujuan-

tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, 

langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk 

diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka 

mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi). Sedangkan menurut William 

N. Dunn (1999) dalam syafiie Sistem Administrasi Publik Republik Indonesia yaitu 

kebijakan publik adalah : 

“Suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh 

lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut 

tugas pemerintahan seperti pertahanan keamanan, kesehatan, energi, 

pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat”.3  

 

Berlandaskan pada teori diatas sangat relevan dengan kondisi sekarang ini 

dimana masalah sosial meliputi keamanan lingkungan, tindak kekerasan serta yang 

permasalahan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kondisi yang paling sering 

ditemui di lingkungan kita. Permasalahan kesejahteraan masyarakat sudah menjadi 

poin pembahasan nasional dikarenakan kemajuan suatu bangsa terukur dari 

seberapa besar masyarakatnya yang sudah memasuki tingkat sejahtera dalam 

                                                           
2 Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model 

Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal : 13. 
3 Syafiie,  Inu Kencana.  2006.  Sistem Administrasi Publik  Republik Indonesia (SANKRI). Jakarta 

: PT Bumi Aksara. 
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kehidupan sosialnya.  Sebab itu sangatlah diperlukan kebijakan yang tepat dalam 

mengatasi masalah kesejahteraan maupun kemiskinan. 

Berlandaskan pada beberapa teori beberapa ahli diatas terkait kebijakan 

publik dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik ialah hasil atau output dari 

pemerintah yang telah dikeluarkan atau disepakati dengan tujuan untuk mengatasi 

permasalahan-permasalahn yang telah terjadi di lingkungan masyarakat dan 

menghambat aktifitas sosial masyarakat. Hal tersebut merupakan kewajiban dari 

pemerintah dikarenakan pemerintah adalah perwakilan dari masyarakat dalam 

menjalankan roda kehidupan sebuah negara agar tercipta negara yang teratur, adil, 

damai serta sejahtera.  

Salah satu wujud dari pemerintah sebagai wakil dari rakyat untuk mengatasi 

masalah sosial yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan penanganan gelandangan 

dan pengemis dengan diimplementasikan melalui program Desaku Menanti. 

Fenomena kemiskinan meliputi Gelandangan dan Pengemis sudah selalu menjadi 

sebuah permasalahan yang dihadapi oleh hampi seluruh daerah di Indonesia 

sehingga memerlukan kebijakan dari pemerintah pusat serta berkesinambungan 

dengan pemerintah di daerah. 

Dalam Proses penyusunan kebijakan publik menurut William Dunn (1999) 

dalam winarno (2007: 32-34) terdiri dari 5 tahap meliputi sebagai berikut: 4 

 

 

 

                                                           
4 Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Yogykarta : Med Press (Anggota 

IKAPI). Hal : 32-34. 
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Gambar 2.1 : Tahap Penyusunan Kebijakan. 

Sumber : Data sekunder, diolah peneliti 

Berdasarkan pada gambar diatas bahwasanya tahapan penyusunan kebijakan 

terbagi menjadi  5 bagian yaitu penyusunan agenda, yang pada tahapan ini Stake 

Holder melihat kondisi atau permasalahan yang ada lalu merumuskan pada bagian 

mana saja pejabat yang wajib terlibat sesuai tugas dan fungsinya lalu pejabat yang 

telah diberi tugas menempatkan masalah pada agenda publik. Masalah yang dapat 

masuk ke Agenda kebijakan sebelumnya akan diseleksi tergantung dari tingkatan 

urgensi dari masalah tersebut.  

Bagian kedua yaitu formulasi kebijakan dimana suatu permasalahan yang 

telah lolos dan masuk pada agenda kebijakan maka akan diulas dan dibahas oleh 

beberapa pejabat pembuat kebijakan. Masalah yang telah masuk pada agenda 

kebijakan akan dibahas yang outputnya berupa pemecahan masalah terbaik yang 

berasal dari alternatif atau pilihan kebijakan yang telah ada. Bagian yang ketiga 

yakni adopsi kebijakan, yang nantinya akan dipilih atau diadopsi salah satu 

alternatif kebijakan dari beberapa kebijakan yang ditawarkan.  

Pada bagian yang Keempat yaitu implementasi kebijakan yaitu proses dimana 

kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dilaksanakan. Pada tahapan 
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implementasi atau pelaksanaan kebijakan ini biasanya akan banyak menemukan 

kejadian kecacatan atau dampak yang didapat dari kebijakan yang telah ditetapkan 

dan pada tahap ini akan terlihat apakah kebijakan ini cocok atau tidak untuk 

dijalankan. Tahapan Kelima yaitu evaluasi yang pada tahap ini kebijakan yang telah 

dijalankan akan dilaksanakan evaluasi untuk melihat sejauh mana target yang telah 

dibuat dapat dicapai dan akan dicari pemecahan masalah dari kendala-kendala yang 

telah terjadi. Tentunya pada awal perumusan kebijakan telah ditentukan ukuran-

ukuran yang merupakan dasar untuk dapat menilai mengenai kebijakan publik yang 

dijalankan apakah sudah mencapai dampak atau tujuan yang di inginkan atau 

belum. 

Pada penelitian kali ini berproses pada hasil dari sebuah kebijakan yang 

menghasilkan strategi guna mengatasi permasalahan yang ada. 

B. Collaborative Governance 

1. Definisi dan Konsep Collaborative Governance 

Segala sektor dalam pemerintahan saat ini telah berbondong-bondong untuk 

meningkatkan eksistensi dari lembaganya untuk mencapai predikat Pemerintahan 

yang baik atau Good Governance. Governance  merupakan tatanan atau pola 

pengaturan pemerintah baru yang dulunya berasal dari kata Goverment. 

Government merupakan Konsep lama dalam pemerintahan yang dalam aplikasinya 

pemerintah merupakan pengatur atau pelaksana tunggal tanpa melibatkan sektor 

lain. Sedangkan Governance merupakan Pengelolaan pemerintah yang dilakukan 

secara kolektif bersama masyarakat dan lembaga non pemerintah lainnya guna 

mencapai pemerintahan yang baik. Perbedaan Govenrment dan  Governance  

menurut Leach dan Percy Smith (2001) dalam Hetifah  yakni : 
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“bahwa goverment mengandung pengertian politisi dan pemerintah 

yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan dan 

sementara sisa dari elemen sebuah negara itu bersifat pasif. Sementara 

governance meleburkan makna tersebut, dengan merenggangkan 

kekakuan antara pemerintah dan yang diperintah (bagian negara yang 

pasif), sehingga bagian yang pasif tersebut memiliki peranan dan andil 

dari bagian government”5 

 

Berdasarkan perbedaan definisi yang dikemukakan oleh Leach dan Percy 

diatas dapat dikatakan bahwa dengan perubahan Government menjadi Governance 

telah memberikan kesempatan bagi pihak lain diluar pemerintah dalam hal ini 

masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi aktif untuk turut mengembangkan dan 

memajukan bangsa indonesia. Langkah lain yang dilakukan pemerintah untuk 

mewujudkan pemerintahan yang baik atau Good Governance adalah dengan 

mengembangkan konsep bekerjasama dengan beberapa sektor dalam pelaksanaan 

programnya yang sering disebut dengan Collaborative Governance. Menurut 

pendapat Ansell dan Grash (2007) yaitu : 

 “Collaborative governance is therefore a type of governance in which 

public and private actor work collectively in distinctive way, using 

particular processes, to establish laws and rules for the provision”.6  

Collaborative Governance dapat dikatakan sebagai salah satu dari tipe 

governance. Konsep ini menyatakan akan pentingnya suatu kondisi dimana aktor 

publik dan aktor privat (bisnis) bekerja sama dengan cara dan proses terentu yang 

nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk 

publik atau,masyarakat. Konsep ini menunujukkan bahwa dalam penyelenggaraan 

                                                           
5 Hetifah Sj. 2009. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 

Hal 2. 

6 Ansell, Chriss dan Alison Gash. 2 007. Collaborative Govetnance in Theory and Practice. 

Journal of Public Administration Administration Research and Theory. Hal 545 
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pemerintahan. Aktor publik yaitu pemerintah dan aktor privat yaitu organisasi 

bisnis atau perusahaan bukanlah suatau yang terpisah dan bekerja secara sendiri-

sendiri melainkan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat. 

Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi atau 

antar institusi dalam rangka pencapain tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan 

secara independent. Dalam bahasa Indonesia, istilah kerjasama dan kolaborasi 

masih digunakan secara bergantian dan belum ada upaya untuk menunjukkan 

perbedaan dan kedalaman makna dari istilah tersebut.Secara definisi, para ahli 

mendefinisikan collaborative governance dalam beberpa makna yang ide utamanya 

sama, yakni adanya kolaborasi antara sektor publik dan non publik atau privat 

dalam penyelenggaraan pemerintahan atau governance. Ansell dan Gash 

mendefinisikan collaborative governance sebagai berikut ini:  

“A Governing arrangement where one or more public agencies directly 

engage non-state stakeholders in a collective decision-making process 

tahat is formal, consensud oriented, and deliberative and that aims to 

make or implement public policy or manage public program or assets. 

(Collaborative governance adalah serangkainpengaturan dimana satu 

atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholder 

non-state di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, 

berorientasi consensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat 

atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program 

atau asset)”.7 

 

Disamping pendapat tersebut, pendapat lain mengenai collaborative 

governance dikemukakan Agranoff dan McGuire yang menyatakan sebagai 

berikut:  

“In Particular, collaborative governance has put much emphasis on 

voluntary collaboration and horizontal relationships among multi 

sectoral participants, since demands from clents often transcend the 

                                                           
7 Ibid Ansell, Chriss dan Alison Gash. Hal 544 
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capacity and role of a single public organization, and require 

interaction among a wide range organization that are linked and 

engage in public activities. Collaboration is necessary to enable 

governance to be structured so as to effectively meet the increasing 

demand that arises from managing across governmental, 

organizational, and sectoral boundaries. (secara khusus, 

collaborative gvernance telah menempatkan banyak penekanan pada 

kolaborasi horisontal sukarela dan hubungan horizontal anatara 

partisipan multi sektoral, karena tuntutan dari klien sering melampaui 

kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, dan membutuhkan 

interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam 

kegiatan publik. kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan 

governance menjadi terstruktur sehingga efektif memenuhi 

meningkatnya permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas 

pemerintah, organisasi, dan batas sektoral).8 

 

Berdasarkan pada pendefinisian oleh dua ahli tersebut, sebenarnya telah 

mendefinisakan collaborative governance dalam gagasan yang sama. Akan tetapi 

pada penjelasan Ansell dan Gash dapat dlihat bahwa aspek kolaborasi 

penyelenggaraan pemerintah lebih pada aspek perumusan dan implementasi 

kebijakan publik atau program dari lembaga publik, dalam hal ini yakni pemerintah. 

Selain itu, dalam praktiknya kolaboasi penyelenggaraan pemerintah haruslah 

menjunjung tinggi nilai deliberatif atau musyawarah dan konsensus antar tiap aktor 

atau stakeholder ya terlbat dalam kolaborasi tersebut. 

Sedangkan pada gagasan Agranoff dan McGuire menunjukkan bahwa 

collaborative governance atau kolaborasi penyeggaran pemerintahan dalam lingkup 

yang lebih general yakni penyelenggraan pemerintahan secara keseluruhan. 

Collaborative governance dalam hal ini lebih menitik beratkan pada aspek sukarela 

dalam praktik kolaborasi. Aspek kesukarelaan tersebut diharapkan setiap aktor 

yang terlibat dalam kolaborasi bekerja secara optimal untuk tercapainya tujuan 

                                                           
8 Chang, Hyun Joo. 2009. Collaborative Governance In Welfare Service Delivery : Focusing On 

Local Welfare in Korea.Internasional Review of Publik Administration Vol. Hal 76-77 
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dalam kolaborasi. Sehingga program atau kebijakan yang dilaksanakan akan 

terlaksana lebih efektif karna melibatkan relasi oganisasi atau institusi. 

Kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang 

dibutuhkan dalam praktik pemerintahan sekarang ini. Ada berbagai alasan yang 

melatarbelakangi adanya kolaborasi tiap lembaga atau institusi. Hal ini dapat dilihat 

dari pendapatdari Junaidi (2015)  berikut ini:  

“Collaborative governance tidak muncul secara tiba-tiba karena hal 

tersebut ada disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang 

mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik”.9  

 

Selain itu Ansell, Chriss dan Alison Gash juga berpendapat bahwa menurut 

mereka Collaborative Governance yaitu : 

“Collaborative Governance atau kolaborasi penyelenggaraan 

pemerintahan muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi 

dan tingginya biaya dan adanya politisasi terhadap regulasi”.10 

  

Pendapat di atas menyatakan bahwa collaborative governance muncul tidak 

begitu saja melainkan dilatarbelakangi berbagai aspek. munculnya collaborative 

governance dapat dilihat dari aspek kebutuhan dari institusi untuk melakukan 

kerjasama antarlembaga, karena keterbatasan kemampuan tiap lembaga untuk 

melakukan program/kegiatannya sendiri. Selain itu, kolaborasi juga muncul 

lantaran keterbatasan dana anggaran dari suatu lembaga, sehingga dengan adanya 

kolaborasi anggaran tidak hanya berasal dari satu lembaga saja, tetapi lembaga lain 

yang terlibat dalam kolaborasi. Kolaborasi pun juga bisa dikatakan sebagai aspek 

                                                           
9 Junaidi. 2015. Collaborative Governance dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota 

Tanjungpinang. Naskah Publikasi Fisip Umrah. Hal 8 
10 Ibid Ansell, Chriss dan Alison Gash. Hal 544 
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perkembangan dari ilmu pemerintahan, terutama dengan munculnya konsep 

governance yang menekankan keterlibatan beberapa aktor seperti pemerintah, 

swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Kolaborasi juga dapat 

sebagai alternatif dalam mengembangkan keterlibatan kelompok kepentingan dan 

adanya kegagalan dalam manajerialisme salah satu institusi atau organisasi. 

Kompleksitas yang muncul pada peekembangannya berakibat pada kondisi saling 

ketergantungan antar institusi dan berakibat pada meningkatnya permintaan akan 

kolaborasi. 

Selanjutnya penjelasan lainnya yang lebih spesifik dikemukan oleh Ansell 

dan Grash dalam Sudarmo bahwa collaborative governance muncul secara adaptif 

atau dengan sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan dan pentingnya 

konsep ini dilakukan sebagai berikut ini: 

(1) kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi, (2) konflik 

antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam, dan 

(3) upaya mencarai cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik. 

(4) Kegagalan implementasi kebijakan di tataran lapangan. (5) 

Ketidakmampuan kelompokkelompok, terutama karena pemisahan 

rezim-rezim kekuasaan untuk menggunakan arena-arena institusi 

lainnya untuk menghambat keputusan. (6) Mobilisasi kelompok 

kepentingan. (7) Tingginya biaya dan politisasi regulasi.11 

 

Pendapat diatas menyatakan bahwa kolaborasi dikakukan karena 

kompleksitas adanya saling ketergantungan dari tiap institusi. Kolaborasi juga 

dianggap munucul akibat beragamnya kepentingan antar tiap kelompok sehingga 

memunculkan adanya suatu kolaborasi. Sehingga dengan dilakukannya kolaborasi 

dapat memobilisasi kelompok-kelompok kepentingan. Kolaborasi dianggap 

                                                           
11 Junaidi. 2015. Collaborative Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota 

Tanjung Pinang Naskah Publikasi Fisip Umrah. Hal 10 
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menjadi solusi untuk buruknya suatu implementasi program atau kegiatan yang 

dilakukan oleh satu lembaga saja, karena keterbatasan lembaga tersebut. Selain ini 

kolaborasi juga dianggap sebagai solusi untuk mengatasi tingginya biaya dari suatu 

program atau kegiatan. 

1. Variable Utama dalam Collaborattive Governance 

Collaborative Governance sama dengan beberapa teori lain dimana terdapat 

tahapan-tahapan yang sangat patut untuk dipertimbangkan dalam pelaksanaannya 

guna memperlancar praktik kerjasama. Berikut ini merupakan bagan dari proses 

Collaborative Governance yang dibuat oleh pakar teori tersebut yakni Ansell dan 

Gash :  

Gambar 2.2 Proses Collaborative Governance 

 

Sumber : Ansell & Gash, 2007 : 550. 

Menurut Ansell dan Gash model collaborative governance  terdiri dari empat 

variable utama, yaitu12 :  

1. Starting Conditions atau Kondisi Awal, dalam variabel ini kondisi awal 

menjadi dasar tingkat kepercayaan  relasi antar stakeholder, tiap-tiap aktor 

memiliki latar belakang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk 

                                                           
12 Ansell, Chriss dan Alison Gash. Op. cit.hal. 12-15 



 

32 
 

hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan, pada umumnya Bentuk 

ketidaksamaan tersebut yaitu seperti distrust, sikap tidak saling 

menghormati, antagonism antar actor atau pertentangan.  

2. Facilitative Leadership atau Kepemimpinan Fasilitatif, merupakan unsur 

penting yang membawa para pemangku kepentingan  untuk menetapkan 

aturan-aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi 

dialog, dan mengeksplorasi keuntungan bersama. Kepemimpinan penting 

untuk merangkul, memberdayakan, melibatkan dan memobilisasi 

pemangku kepentingan untuk bergerak maju melakukan kolaborasi. 

Menurut Ryan dan Gash terdapat tiga komponen kepemimpinan kolaboratif 

yang efektif diantaranya yaitu, Manajemen yang cukup terhadap proses 

kkolaborasi, Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis, 

Memastikan bawa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat 

keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua actor. 

3.  Institutional Design atau Desain Institusional, mengacu pada protokol 

dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis yang paling 

ditekankan adalah legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Dalam 

proses kolaborasi yang harus di tekankan adalah pemerintah harus bersifat 

terbuka , inklusif dan menggunakan orientasi yang bersifat konsesnsus. 

Sehingga kolaborasi dapat dikatakan berhasil adalah dengan adanya 

inklusifitas yang transparan pada seluruh aktor yang terlibat dalam proses 

kolaborasi. 
4. Collaborative Process Atau Proses Kolaborasi, menggambarkan 

kolaborasi sebagai perkembangan serta tahapan. Dalam tahapan proses 

kolaborasi terdapat  tiga tahapan proses kolaboratif yang meliputi Dialog 

tatap muka (Face to face), membangun kepercayaan (Trust Building), 

komitmen terhadap proses (Comitment to process), Share Understanding 

dan Hasil sementara.  

 

 Mengacu pada penjelasan diatas pelaksanaan kolaborasi pemerintah ditandai 

dengan adanya interaksi berkualitas yang akan membentuk sebuah kepercayaan 

serta komitmen pada para stakeholder. Adanya kepercayaan dan komitmen dalam 

proses kolaborasi akan  dapat menghilangkan kendala yang sering muncul karena 

perbedaan karateristik serta kepentingan antar aktor. Dalam kaitannya dengan 

penanggulangan kemiskinan, melalui kolaborasi pemerintah dengan pemangku 

kepentingan akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi pemerintah baik 

dari segi anggaran, jejaring kelembagaan dan partisipasi masyarakat. 

Kaitannya dengan pemaparan diatas Program Kampung Wisata Topeng 

merupakan pengembangan dari Program Desaku Menanti yang merupakan 
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program pemerintah pusat (Kementerian Sosial) yang bertujuan untuk 

menanngulangi Gelandangan dan Pengemis. Secara teknis Desaku Menanti 

diserahkan pengelolaannya pada Pemerintah Daerah yang mengajukan 

permohonan dilaksanakannya Desaku Menanti di daerahnya, oleh sebab itu dalam 

mensukseskannya dibutuhkan adanya kerjasama antar sektor atau seluruh pihak 

yang telah berkomitmen untu berkolaborasi bersama.  Adanya kolaborasi dan 

partisipasi dari seluruh stakeholders yang terkoordinir dengan baik akan 

menciptakan harmonisasi kerjasama yang kemudian akan mencapai tujuan dari 

diadakannya Desaku Menanti. Diterapkannya collaborative governance  dalam 

pengentasan Gelandangan dan Pengemis berbasis Kampung Wisata Topeng Kota 

Malang ini akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi pemerintah baik 

dari segi anggaran, jejaring kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Sehingga 

apabila implementasi Kampung Wisata Topeng Kota Malang dengan berbasis 

kolaborasi ini terlaksana dan memberikan feedback yang baik kepada masyarakat 

asli Desaku Menanti yakni Ex Gelandangan dan Pengemis maka Target dari 

program tersebut akan tercapai dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Berikut 

merupakan pola manajemen collaborative yang terbentuk dalam kampung wisata 

topeng :  
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Gambar 4.4 Manajemen Kolaborasi Desaku Menanti / Kampung Wisata Topeng  

Sumber : Buku Pedoman Desaku Menanti tahun 2012 

 

 

 

 

 

 

 

C. Pariwisata 

1. Pengertian 

Secara etimologi pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu “pari” dan 

“wisata” yang mana dapat dijelaskan bahwa pari artinya banyak, berkali-kali, dan 

wisata dapat diartikan sebagai perjalanan dan berpergian. Atas dasar tersebut 

sehingga pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan secara 

berkali-kali dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang cukup lama.13 

                                                           
13 Yoeti, Oka A. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata, Penerbit Angkasa, Bandung. Hal 103 
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Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa parawisata dapat dimaknai sebagai 

kegiatan yang sifatnya rekreasi dan bertamasya yang dilakukan oleh individu atau 

banyak orang untuk melakukan perjalanan sari satu tempat ke tempat yang lainnya 

demi tujuan menikmati keindahan tempat yang dikunjungi dan bersenang-senang. 

Sebagai suatu konsep, pariwisata memiliki beragam pemkanaan atau definisi yang 

dinyatakan oleh beberapa ahli sebagai berikut ini:  

‘Meyers (2009) menyatakann bahwa pariwisata adalah aktivitas 

perjalanan yang dilakukan oleh sementara waktu dari tempat tinggal 

semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau 

mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, 

menghabiskan waktu senggang atau libur serta tujuan-tujuan 

lainnya”.14 

 

Selain pendapat tersebut Definisi luas terkait pariwisata juga dikemukakan 

oleh Herawati yakni : 

“Pariwisata merupakan perjalan di satu tempat ke tempat lain yang 

bersifat sementara, dilakukan oleh perorangan atau kelompok, sebagai 

suatu usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan 

lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu”.15 

 

Dengan demikian pariwisata dapat dimaknai sebagai suatu perjalanan yag 

dilakukan oleh perorangan atau kelompok dengan tujuan hiburan, kesenangan, dan 

kebahagiaan. Pariwisata juga dapat pula bersifat pendidikan dan pengenalan 

terhadap budaya daerah atau tempat lain. Pariwisata juga bersifat sementara dan 

tidak selamanya. Karena memang tujuan dari pariwisita itu sendiri yakni sebagai 

kegiatan untuk memperoleh huburan dan kesenangan. Pariwisata juga merupakan 

                                                           
14 Suwantoro, Gamal. 2004. Dasar – Dasar Pariwisata. Jakarta: Penerbit Andi. Hal: 29. 
15 Herawati, Niluh. 2015. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Subak Sebagai Bagian 

Warisan Budaya Unesco di Desa Mengesta Kabupaten Tanaban. Jurnal Master Pariwisata Vol 02 

No 01 Hal 80. 
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upaya sesorang untuk berhubungan secara langsung dengan alam dan lingkungan 

hidup baik itu lingkungan hidup dalam dimensi sosial atau masyrakat, budaya 

setempat, dan lingkungan alam. Selanjutnya dalam aspek kriteria suatu pariwisata 

Yoeti menyatakan bahwa: 

 (1)Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain. Perjalanan 

dilakukan diluar tempat kediaman dimana orang itu itu biasanya 

tinggal. (2) Tujuan perjalanan dilakukan semata-mata untuk bersenang-

senang tanpa mencari nafkah di negara, kota, atau daerah tempat wisata 

yang dikunjungi. (3) Uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut 

dibawa dari negara asalnya, dimana dia bisa tinggal untuk berdiam, dan 

bukan diperoleh karena hasil usaha selama dalam perjalan wisata yang 

dilakukan. (4) Perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih.16 

 

Berdasarkan pendapat diatas, Yoeti bahwa suatu kegiatan dapat dinyatakan 

sebagai pariwisata didasari oleh beberapa kriteria. Kriteria yang patut menajadi 

perhatian yakni bahwa uang yang dimiliki oleh wisatawan merupakan uang saku 

yang dibawah dari tempat asal dan bukan diperoleh hasil usaha atau bekerja di 

tempat tujuan wisata. Pariwisata juga semata-mata bertujuan untuk senang-senang 

tanpa adanya usaha untuk mencari nafkah di tempat tujuan wisata. Selain itu, suatu 

kegiatan perjalan wisata dinyatakan sebagai pariwisata asalkan dilakukan selama 

minimal 24 jam/sehari atau lebih dari itu. 

2. Macam-Macam Objek Wisata  

Objek pariwisata atau wisata memiliki beragam jenis atau macamnya. 

Musanef menjelasakan bahwa objek dan daya tarik wisata dapat digolongkan 

menjadi17: 

1) Objek wisata dan daya tarik wisata alam yang terdiri dari: 

                                                           
16 Yoeti, Oka A. 2008. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta: PT Pradaya Pratama. 

Hal 8 
17 Ibid Hal 175 
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a) Obyek dan daya Tarik wisata terdapat dikawasan konvensional 

yaitu, kawasan hutan atau kawasan pelestarian alam yang dikelola dan 

dibawah naungan departemen kehutanan. Objek dan daya Tarik wisata 

seperti ini meliputi Taman Nasional, Taan Wisata, Taman Laut, Taman 

Hutan Raya dan lain-lainnya.  

b) Objek dan daya Tarik wisata yang terdapat dilar kawasan konservasi. 

Objek dan daya Tarik Wisata ini dikelola oleh pemerintah Daerah, 

Perum Perhutani, Taman Safari, dan Perkebunan Nasional. 

2) Objek dan daya Tarik wisata kategori budaya atau sejarah. Objek dan 

daya Tarik wisata ini dapat berupa peninggalan sejarah, candi, keratin, 

monumen, dan sebagainnya. 

3) Objek dan daya Tarik wisata minat khusus. Hal ini yang termasuk di 

dalmnya yakni wisata agro,wisata buru, wisata tirta, wisata kesehatan, 

dan sebagainnya. 

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa kekayaan nilayai budaya dan 

keindahan alam sejatinya mampu menjadi daya tarik wisata bagi wisatwan lokal 

maupun manca negara. Wisatawan-wisatawan tersebut berusaha untuk mecari 

kesenangan dan bertujuan untuk rekreasi dan objek wisata dat menjadi salah satu 

obsi untuk mencapai tujuan yang wisatawan inginkan 

D. Pengentasan Gelandangan dan Pengemis 

Gelandangan dan pengemis (Gepeng) seudah menjadi suatu permasalahan 

yang menjadi momok di setiap Kota di Indonesia. Makna dari Gelandangan dan 

Pengemis Menurut Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 yaitu : 

“ Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak 

sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat 

setempat serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang 

tetap serta hidup mengembara ditempat umum Sedangkan Pengemis 

adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-

minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk 

mengharap belas kasihan orang lain“.18 

 

                                                           
18 Buku Panduan Desaku Menanti Edisi 3 Kementerian Sosial Republik Indonesia 
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Sedangkan menurut Ali, dkk,. (1990) gelandangan memiliki arti sebagai 

berikut : 

“Gelandangan berasal dari gelandang yang berarti selalu 

mengembara, atau berkelana (lelana). Gelandangan merupakan 

lapisan sosial, ekonomi dan budaya paling bawah dalam stratifikasi 

masyarakat kota. Dengan strata demikian maka gelandangan 

merupakan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau 

rumah dan pekerjaan yang tetap atau layak, berkeliaran di dalam kota, 

makan-minum serta tidur di sembarang tempat”.19 

Sesuatu dapat dikategorikan Gelandangan dan Pengemis apabila sesuai 

dengan Ciri-ciri dari gepeng (gelandangan dan pengemis) yaitu20 : 

1. Tidak memiliki tempat tinggal, Kebanyakan dari gepeng dan pengemis 

ini tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal. Mereka biasa 

mengembara di tempat umum. Tidak memiliki tempat tinggal yang layak 

huni, seperti di bawah kolong jembatan, rel kereta api, gubuk liar di 

sepanjang sungai, emper toko dan lain-lain 

2. Hidup di bawah garis kemiskinan, Para gepeng tidak memiliki 

penghasilan tetap yang bisa menjamin untuk kehidupan mereka ke depan 

bahkan untuk sehari-hari mereka harus mengemis atau memulung untuk 

membeli makanan untuk kehidupannya. 

3. Hidup dengan penuh ketidakpastian, Para gepeng hidup mengelandang 

dan mengemis di setiap harinya. Kondisi ini sangat memprihatikan 

karena jika mereka sakit mereka tidak bisa mendapat jaminan sosial 

seperti yang dimiliki oleh pegawai negeri yaitu ASKES untuk berobat 

dan lain lain. 

4. Memakai baju yang compang camping, Gepeng biasanya tidak pernah 

menggunakan baju yang rapi atau berdasi melainkan baju yang kumal 

dan dekil. 

5. Tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak, seperti pencari 

puntungrokok, penarik grobak. 

6. Tuna etika, dalam arti saling tukar-menukar istri atau suami, kumpulkebo 

atau komersialisasi istri dan lain-lainnya. 

7. Meminta-minta di tempat umum. Seperti terminal bus, stasiunkereta api, 

di rumah-rumah atau ditoko-toko. 

8. Meminta-minta dengan cara berpura-pura atau sedikit memaksa, disertai 

dengan tutur kata yang manis dan ibah. 

 

                                                           
19 Ali Marpuji, dkk., 1990. Gelandangan di Kertasura, dalam Monografi 3. Lembaga Penelitian 

Universitas Muhammadiyah. Surakarta 
20 Ali Marpuji, dkk., 1990. Gelandangan di Kertasura, dalam Monografi 3. Lembaga Penelitian 

Universitas Muhammadiyah. Surakarta 
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Dalam mengentaskan permasalahan gelandangan dan pengemis telah banyak 

cara yang ditempuh oleh pemerintah Kota Malang. Penanggulangan Gelandangan 

dan Pengemis adalah kebijakan dan program pemerintah pusat atau pemerintah 

daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinegri dengan dunia 

usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah Gelandangan dan Pengemis dalam 

rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.  

Ada dua pendekatan pekerjaan sosial yang saling terkait. Pendekatan pertama 

melihat penyebab Gelandangan Pengemis dan sumber sumber penyelesaianya 

dalam kaitanya dnegan linkungan tempat individu miskin tinggal baik dalam 

konteks keluarga, kelompok pertemanan, maupun masyarakat. Penanganan 

Gelandangan dan Pengemis bersifat kelembagaan dan didasari atas pertimbangan 

penyebab tersebut. Pendekatan kedua melihat gelandangan dan pengemis dalam 

konteks situasinya, strategi pekerjaan sosial berpijak pada prinsip-prinsip 

individualisation dan self – determinism yang melihat si gelandangan dan pengemis 

secara individual yang memiliki masalah dan kemampuan unik. Program anti 

kemiskinan dalam kacamata ini disesuaikan dengan kejadian kejadian dan masalah-

masalah yang dihadapinya.  

“Upaya lain untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah 

partisipasi aktif seluruh masyarakat melalui sebuah gerakan yang 

passif. Gerakan ini dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa upaya 

penanggulangan kemiskinan “hanya” merupakan tanggung jawab 

pemerintah”. 

 

Partisipasi aktif masyarakat juga menunjukkan bahwa mereka memiliki 

empati yang dalam yang dibangun dari prinsip silih asih, silih asuh dan silih asah. 

Kepedulian pemerintah dalam pengentasan gelandangan dan pengemis dapat dilihat 

melalui program Desaku Menanti. 
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Program Desaku Menanti adalah salah satu program rehabilitasi sosial 

gelandangan dan juga pengemis yang dilakukan terpadu yang berbasis desa 

dengan menekankan pengembalian masyarakat ke daerah asalnya. Program 

Desaku Menanti adalah salah satu upaya dari Kementerian Sosial RI untuk 

mengentaskan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. Program tersebut 

menggunakan prinsip Collaborative Governance dalam penerapannya sesuai 

dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kementerian Sosial berikut : 

”Program ini 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, 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”.21  

 

Sesuai dengan pernyataan diatas tentu perlu adanya kerjasama yang baik antar 

sektor dalam pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta agar mencapai tujuan 

yang diharapkan. Dengan mengumpulkan GEPENG (Gelandangan dan Pengemis) 

untuk membantu merubah pola pikir masyarakat miskin dengan di berikan tempat 

tinggal yang layak di desa yang berbasis wisata dan juga diberikan pelatihan 

berwirausaha dengan di bantu oleh ibu-ibu PKK maupun pegiat dari kewirausahaan 

agar masyarakat miskin yang akan di temptakan di Desaku Menanti bisa membuka 

usaha kecil kecilan untuk membiayai kehidupanya sehari-hari. 

Kementerian Sosial melalui program Desaku Menanti juga memberikan 

bantuan berupa fasilitas seperti berikut : 

“Di Malang, program desaku menanti dimulai pada bulan November 

2016, dimana Kemensos telah memberikan bantuan untuk 

                                                           
21 https://www.kemsos.go.id/artikel/wisata-kampung-topeng-program-desaku-menanti-kota-

malang diakses pada 16 Oktober 2018 pukul 12.12 

https://www.kemsos.go.id/artikel/wisata-kampung-topeng-program-desaku-menanti-kota-malang
https://www.kemsos.go.id/artikel/wisata-kampung-topeng-program-desaku-menanti-kota-malang
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pembangunan 40 rumah atau 20 kapel untuk 40 Kepala Keluarga (KK) 

bagi warga eks gepeng. Selain bantuan rumah, ditambah juga dengan 

sejumlah perlengkapan rumah serta dana untuk pengembangan 

ekonomi kreatif dengan total sebesar Rp 1,8 miliar. Bantuan stimulan 

ini diharapkan dapat berkelanjutan”.22 

 

Selain fasilitas fisik diatas juga diberikan beberapa pelatihan keterampilan 

untuk menopang kebutuhan hidupnya setelah tidak lagi hidup di jalanan. 

E. Pariwisata Berbasis Komunitas atau Masyarakat  

Dengan keluarnya Undang-undang No 32 Tahun 2004 yang berisi tentang 

Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah telah memberikan kesempatan bagi 

seluruh daerah di indonesia untuk mengembangkan daerahnya dengan melakukan 

segala hal yang efektif guna meningkatkan pendapatan dan eksistensi dari 

daerahnya. Di Negara Indonesia saat ini Sektor pariwisata  dinilai sangat efektif 

serta bermanfaat besar guna menambah devisa negara. Tentu hal itu tidak terlepas 

dari perkembangan kebutuhan pariwisata yang semakin tinggi dan hal tersebut tidak 

hanya menjadi kebutuhan di Indonesia saja namun di seluruh Dunia. Seperti 

menurut salah satu kelompok peneliti dari Yogyakarta yakni : 

 “Pertumbuhan kebutuhan manusia akan pariwisata menyebabkan 

sektor ini dinilai mempunyai prospek yang besar di masa yang akan 

datang. Sektor 2 pariwisata mampu menghidupkan ekonomi 

masyarakat di sekitarnya, pariwisata juga diposisikan sebagai sarana 

penting dalam rangka memperkenalkan budaya dan keindahan alam 

daerah terkait”.23 

 

Pariwisata berbasis budaya saat ini telah banyak diterapkan di dunia 

khususnya di daerah-daerah seluruh indonesia. Tentunya dengan tujuan 

                                                           
22 https://www.kemsos.go.id/artikel/wisata-kampung-topeng-program-desaku-menanti-kota-

malang diakses pada 16 Oktober 2018 pukul 12.25 
23 Rahayu, Sugi, Utami Dewi, Kurnia Nur Fitriana, 2015. Pengembangan Pariwisata Berbasis 

Masyarakat (Community Based Tourism) di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Laporan penelitian. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta 

https://www.kemsos.go.id/artikel/wisata-kampung-topeng-program-desaku-menanti-kota-malang
https://www.kemsos.go.id/artikel/wisata-kampung-topeng-program-desaku-menanti-kota-malang
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memperkenalkan budaya melalui pariwisata, pemerintah membutuhkan kerjasama 

yang baik dengan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat atau komunitas setempat 

yang bertempat tinggal atau menetap di temapt yang menjadi sasaran 

pengembangan destinasi wisata adalah salah satu model pengembangan yang saat 

ini mendapat banyak perhatian dari banyak kalangan serta telah menjadi agenda 

yang penting di dalam pembangunan atau pengembangan pariwisata di indonesia 

kedepannya. Adimihardja (1999) dalam Sunaryo (2013:215) juga mendefinisikan  

sebagai berikut :  

“Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang tidak saja hanya 

mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang sedang tidak berdaya, 

namun demikian juga harus berupaya dapat meningkatkan harkat dan 

martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta terpeliharanya tatanan nilai 

budaya setempat. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai suatu upaya 

untuk menguatkan power (daya) atau empowering dari golongan masyarakat 

yang powerless (tidak berdaya), biasanya mereka yang sedang tergolong ke 

dalam masyarakat yang marjinal”.24 

Dengan pernyataan tersebut dapat kita simpulkan pula bahwa pariwisata 

berbasis masyarakat atau komunitas adalah pengembangan sebuah pariwisata 

dengan skala keterlibatan yang cukup tinggi dari masyarakat atau komunitas serta 

dapat diminta pertanggungjawaban dari aspek sosial maupun lingkungan. Menurut 

beberapa Tokoh ahli tentang Kepariwisataan Dunia, pemberdayaan merupakan 

sesuatu yang penting dalam pengembangan pariwisata di seluruh daerah. Berikut 

ini merupakan beberapa pendapat dari pakar pariwisata yang terkenal di dunia yakni 

Murphy (1988), Larry Dawyer, Peter Forsyth dan Wayne Dwyer (2010) dalam 

Sunaryo (2013:219) menyatakan bahwa :  

“pembangunan kepariwisataan harus merupakan suatu kegiatan yang 

berbasis pada komunitas, dengan faktor utama bahwa sumber daya dan 

                                                           
24 Sunaryo, Bambang. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan 

Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media. 
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keunikan komunitas lokal baik berupa elemen fisik maupun non fisik 

(tradisi dan budaya) yang melekat pada komunitas tersebut harus 

menjadi penggerak utama dalam pariwisata tersebut”.25 

 

Sunaryo  (2013:218) dalam penelitiannya juga mengatakan yaitu: 

 “untuk mewujudkan pengembangan pariwisata berjalan dengan baik 

dan dikelola dengan baik maka hal yang paling mendasar dilakukan 

adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas 

lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat 

sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat 

setempat”.26 

 

Masyarakat lokal mempunyai kedudukan yang sama pentingnya sebagai 

salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembangunan 

kepariwisataan, selain pihak pemerintah dan industri swasta. Hal tersebut juga 

diterapkan dalam Desaku menanti atau Kampung Wisata Topeng Kota malang yang 

telah menggunakan sistem pengembangan berbasis masyarakat guna 

memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai beberapa pihak yang terlibat. Tentunya 

terdapat beberapa metode dalam melaksanakan kerjasama dan hal tersebut yang 

menjadi fokus penelitian skripsi ini.  

 

                                                           
25 Ibid., Hlm .219. 
26 Ibid., Hlm. 218. 


