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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

Kota Malang adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki 

angka Gelandangan dan Pengemis yang cukup tinggi. Hal tersebut menandakan 

bahwa permasalahan Kesejahteraan Sosial di Kota Malang menjadi pekerjaan yang 

harus diselesaikan. Sebagaimana diketahui masalah kesejahteraan sosial adalah 

masalah cenderung sulit untuk diatasi apabila tidak diimbangi dengan kerjasama 

dan komitmen penyelenggara pemerintah yang inovatif dan efektif. Oleh karena hal 

tersebut Program Desaku Menanti dibentuk oleh pemerintah sebagai salah satu 

produk kebijakan untuk mengentaskan persoalan Gelandangan dan Pengemis 

dengan Rehabilitasi secara terpadu berbasis Desa.  

Merujuk pada penjelasan di atas maka pada bab ini memaparkan deskripsi 

terkait wilayah yang berhubungan dengan penelitian diantaranya yaitu, Pertama  

menguraiakan tentang gambaran umum kota malang baik secara geografis dan 

administrasi serta dengan menggambarkan kondisi pendidikan. Kedua, 

menguraikan profil Dinas Sosial Kota Malang. Ketiga, memaparkan kondisi 

Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang. 

A.  Gambaran Umum Kota Malang 

Kota Malang terkenal dengan Semboyan “Malang Kucecwara”  yang 

memiliki arti yaitu Tuhan menghancurkan yang batil.1 Semboyan “Malang 

Kucecwara” dipakai sejak hari peringatan di 50 tahun berdirinya KOTAPRAJA 

MALANG 1964. Menjadi salah satu kota dengan jumlah penduduk terbesar ke 2 di 

                                                           
1 https://ngalam.co/2017/02/17/inilah-asal-mula-semboyan-malangkucecwara/ diakses pada 15 

September 2018 

https://ngalam.co/2017/02/17/inilah-asal-mula-semboyan-malangkucecwara/
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Jawa Timur kota Malang memiliki jumlah penduduk sebesar 895.387 jiwa yang 

tersebar pada 5 kecamatan.  

Terletak pada dataran tinggi dan berbatasan langsung dengan daerah 

kabupaten malang yang secara geografis dikelilingi oleh pegunungan membuat kota 

malang memiliki hawa yang relatif sejuk jika dibandingkan dengan kota-kota lain. 

Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu merupakan bagian dari kesatuan 

wilayah yang dikenal dengan sebutan Malang Raya. Hal inilah yang menyebabkan 

kawasan Malang Raya ini sangat dikenal sebagai salah satu daerah dengan tujuan 

wisata yang sangat diminati di Indonesia.  

1. Letak Geografis dan Administrasi  

Secara geografis Kota Malang merupakan kota besar kedua di Jawa Timur 

setelah kota Surabaya yang memiliki wilayah seluas 110,06 km2, terdiri dari 5 

Kecamatan dan 57 Kelurahan. Kota Malang terletak pada koordinat 7.06º - 8.02º 

Lintang Selatan dan 112.06º - 112.07º Bujur Timur dengan ketinggian antara 440 – 

667 meter dari permukaan laut. Karena letaknya yang cukup tinggi, kondisi iklim 

Kota Malang tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,0ºC sampai dengan 

24,8ºC. Sedangkan suhu maksimum mencapai 31,4ºC dan suhu minimum 17,2ºC. 

Sehingga dengan kondisi iklim yang demikian membuat Kota Malang relatif sejuk 

dibandingkan dengan daerah-daerah lain.2 

Kota Malang berada di sekitar garis khatulistiwa, maka seperti daerah 

kota/kabupaten lainnya di Jawa Timur yang mempunyai perubahan iklim sebanyak 

2 jenis setiap tahunnya yakni musim kemarau dan musim penghujan. Bulan 

September-April merupakan musim penghujan dan musim kemarau terjadi pada 

                                                           
2 LAKIP Kota Malang Tahun 2015 hal. 1 
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bulan Mei-Agustus. Untuk melihat Kota Malang dengan lebih jelas akan tergambar 

pada peta dibawah ini :  

                 Gambar 3.1 Peta Kota Malang  

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

Kota Malang 

 

Secara kewilayahan Kota Malang berbatasan langsung dengan Kabupaten 

Malang adapun batas wilayah Kota Malang yakni adalah sebagai berikut :3 

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, 

Kabupaten Malang 

2. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, 

Kabupaten Malang 

3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan  

Pakisaji, Kabupaten Malang 

4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang 

 

 

 

                                                           
3 Ibid hal, 2   
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Tabel 3.1 Pembagian Wilayah Kecamatan di Kota Malang 

 Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

 Kota Malang 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Cecara administratif Kota Malang 

terdiri 5 kecamatan dan dibagi menjadi 57 kelurahan dengan luas wilayah sebesar 

110.06 KM2 pembagian administratif kota malang terdiri dari:  

a. Kecamatan Klojen dengan luas 8,83 km2, terbagi menjadi 11 kelurahan 

serta terdiri dari 89 RW dan 674 RT ,  

b. Kecamatan Kedungkandang dengan luas 39,89 km2, terbagi menjadi 12 

kelurahan serta terdiri dari110 RW dan 822 RT,  

c. Kecamatan Blimbing dengan luas 17,77 km2, terbagi menjadi 11 

kelurahan serta terbagi terdiri dari 123 RW dan 880 RT,  

d. Kecamatan Sukun dengan luas 20,97 km2; terbagi menjadi 11 

kelurahan serta terdiri dari 86 RW dan 820 RT, 

e.   Kecamatan Lowokwaru dengan luas 22,60 km2 terbagi menjadi 12 

kelurahan serta terdiri dari 118 RWdan 739 RT. 
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2. Kependudukan dan Sosial Masyarakat 

 Berdasarkan data registrasi penduduk serta survei sosial ekonomi nasional 

yang dikoordinasikan dengan Badan Pusat Statistik Kota Malang dapat diketahui 

bahwa jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2017 mencapai 895.387 jiwa 

dengan rasio jenis kelamin laki-laki sejumlah 446.933 jiwa dan perempuan 

sejumlah 448.454 jiwa. Melalui data tersebut diketahui bahwa dalam kurun waktu 

lima tahun Kota Malang memiliki kenaikan jumlah penduduk sebesar 50.116 orang, 

yang dimana jumlah penududuk Kota Malang di tahun 2012 sebanyak 845.721. 

Memiliki luas sebesar 110,06 km2 dengan kepadatan penduduk mencapai 

8.135jiwa/km2 menjadikan Kota Malang sebagai kota terpadat nomor 18 se-Indonesia.   

Tabel 3.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Malang Tahun 2017 

 

No 

 

Kecamatan 

Luas 

Wilayah 

(Km2) 

Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk 

(Jiwa/Km2) 

1 Kedungkandang 39,89       196,847  4934 

2 Sukun 20,97       110,136  5252 

3 Klojen 8,83       208,979  23666 

4 Blimbing 17,77       206,612  11627 

5 Lowokwaru 22,6       172,813  7646 

Total 110,06       895,387 8135 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang 

 Dalam jumlah kepadatan penduduk Kota Malang tahun 2017 yang sesuai 

dengan tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat  kepadatan penduduk tertinggi 

terletak di kecamatan klojen dengan tingkat kepadatan sebesar 23.664 jiwa/km2 

serta kepadatan penduduk paling rendah terleta di kecamatan kedungkandang 

dengan kepadatan sebesar 9.934 jiwa/km2. 
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Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Malang Tahun 

2017 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang 

Berdasarkan data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dominan 

pada tabel diatas dapat diketahui bahwa kelompok umur 30-39 tahun sejumlah 

158.542 jiwa ini termasuk dalam golongan umur yang paling banyak. Sedangkan 

kelompok umur yang paling sedikit yaitu 50-59 Tahun. Selain itu wilayah 

kecamatan Blimbing pada kelompok umur 30-39 memiliki jumlah yang paling 

tinggi dari wilayah kecamatan yang lain. Dalam gambaran kurva persebaran 

kelompok umur di kota Malang dapat dlihat pada kurva berikut.  

Grafik 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Malang 

Tahun 2017 

 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang 
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1 Blimbing 27890 30495 29091 33894 30278 23156 22083 

2 Klojen 13881 15678 14848 18331 17071 13402 16857 

3 Kedung Kandang 30940 33661 33504 37255 30341 23548 19935 

4 Sukun 29968 31705 30482 37001 30980 24131 22509 

5 Lowokwaru 24481 25247 25246 32061 25898 19977 20037 

JUMLAH 127090 136816 133171 158542 134568 104214 101421 
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Tabel 3.4 Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang 2013-2017 

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota      Malang. 

 

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan 

Kota Malang dalam kurun waktu selama 5 tahun Indeks Pembangunan Manusia 

atau IPM Kota Malang mengalami kenaikan hingga mencapai angka 80.65%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa angka IPM Kota Malang telah melampaui IPM 

Provinsi Jawa Timur dan IPM Nasional yang belum mencapai angka 80%. Pada 

umumnya pencapaian angka IPM dilihat berdasarkan beberapa sektor diantaranya 

seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi.      

 Secara umum bertambahnya jumlah penduduk Kota Malang ditiap tahunnya 

tentunya akan menambah permasalahan sosial ekonomi di masyarakat. Kondisi ini 

bisa berpengaruh terhadap derajat  kesejahteraan serta kesehatan masyarakat Kota 

Malang. Kepadatan penduduk dapat berpengaruh terhadap tidak merataanya 

kesejahteraan dan kasus penyakit tertentu serta akan turut berpengaruh terhadap 

kesehatan lingkungan Kota Malang, seperti polusi udara karena banyaknya 

kendaraan bermotor, polusi tanah karena meningkatnya jumlah sampah yang 

dihasilkan oleh penduduk Kota Malang, polusi air karena terjadinya pencemaran 

air dimana-mana, dll. 

3. Kota Malang Dalam Aspek Pendidikan 

Dalam salah satu amanat konstitusi serta tujuan nasional Undang-Undang 

Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, peningkatan kualitas serta 

kuantitas pendidikan menjadi salah satu program yang dilakukan pemerintah agar 

dapat mencapai amanat konstitusi serta menciptakan sumberdaya yang berkualitas. 

 

Kota Malang 

Indeks Pembangunan Manusia 

2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 

78,44 78,96 80,05 80,46 80,65 
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Berdasarkan laporan Education for All Global Monitoring Report yang dirilis 

UNESCO 2011, tingginya angka putus sekolah menyebabkan peringkat indeks 

pembangunan rendah. Oleh karena itu, Mendorong anak untuk tetap bersekolah 

pada usia remaja menjadi hal mendasar untuk dapat menciptakan sumberdaya 

manusia yang memilii kualitas.  

Sebagai salah satu kota yang terkenal dengan julukan kota pendidikan Kota 

Malang memiliki banyak fasilitas pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga 

perguruan tinggi. Secara keseluruhan terdapat 333 Taman kanak-kanak, 318 

Sekolah Dasar, 123 Sekolah Menengah Pertama, 110 Sekolah Menengah Atas dan 

Kejuruan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.5 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kota Malang Tahun 2017 
 

No 

 

Kecamatan 
Fasilitas Pendidikan 

TK SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK 

1 Kedungkandang 57 77 27 10 8 

2 Sukun 68 70 18 7 10 

3 Klojen 70 47 30 22 11 

4 Blimbing 65 62 22 6 9 

5 Lowokwaru 73 62 26 14 13 

Jumlah 333 318 123 59 51 

 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Malang 

Berdasarkan dengan tabel di atas fasilitas pendidikan yang terdapat di Kota 

Malang sudah tersedia di seluruh Kecamatan yang ada. Pendidikan TK dan SD 

merupakan fasilitas pendidikan yang paling banyak di Kota Malang. Selain fasilitas 

pendidikan pada tingkat dasar hingga atas, terdapat 12 Perguruan Tinggi baik negeri 

dan swasta yang semuanya hampir tersebar pada seluruh kecamatan di Kota 

Malang.  

 

 Tabel 3.6 Angka Partisipasi Pendidikan Pendidikan Kota Malang tahun 

2013-2017 



 

52 
 

 Sumber:  Dinas Pendidikan Kota Malang  

Dalam angka partisipasi pendidikan kota malang diatas dapat diketahui 

bahwa selama 5 tahun angka partisipasi  pendidikan kota malang terus mengalami 

kenaikan pada setiap golongan disetiap tahunnya. Angka partisipasi pendidikan 

terendah pada golongan SMA/MA/SMK hal ini disebabkan banyaknya warga Kota 

Malang yang tidak dapat melanjutkan pada pendidikan atas karena masalah 

ekonomi hingga memilih melanjutkan bekerja daripada sekolah.  

Julukan sebagai Kota Pendidikan  ini juga didukung dengan visi Walikota 

Malang yang berbunyi “Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat”, 

sehingga diharapkan dapat terwujud kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan 

seluruh masyarakatnya. Dalam KBBI akronim dari kata BERMARTABAT adalah 

Terdidik, yang berarti kondisi dimana semua masyarakat mendapatkan pendidikan 

yang layak dan sesuai dengan peraturan perundangan. Hal tersebutlah yang 

kemudian nampak dalam visi tersebut perhatian walikota kepada masalah 

pendidikan. 

4. Kota Malang Dalam Aspek Kesehatan 

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No 36 tahun 2009, pembangunan 

kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, 

manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, 

gender dan nondiskriminatif serta norma-norma agama. Dalam pelaksanaannya 

pembangunan kesehatan di Kota Malang hanya akan dapat dicapai jika diiringi 

 

Kategori 

Tahun 

2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 

SD/MI 88,92 88,92 88,95 88,97 88,99 

SMP/MTS 67,07 68,01 69,00 70,00 71,00 

SMA/MA/SMK 58,76 60,76 62,76 64,76 66,76 
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dengan kemauan, kesadaran dan kemampuan semua potensi yang ada di Kota 

Malang untuk mewujudkan Kota Malang Sebagai Kota Sehat. Dorongan dan 

dukungan dari seluruh komponen masyarakat akan mempercepat pencapaian tujuan 

pembangunan kesehatan yang sudah dicita-citakan. 

Pembangunan kesehatan menjadi salah satu indikator penting keberhasilan 

pembangunan suatu negara atau daerah. Dalam indeks pembangunan manusia atau 

yang dikenal dengan Human Development Index, terdapat 3 indikator yang 

menentukan, yaitu : kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dari sisi kesehatan, 

indikatornya adalah umur harapan hidup sebagai salah satu ukuran pencapaian 

derajat kesehatan masyarakat. Komponen harapan hidup diharapkan mencerminkan 

lama hidup sekaligus hidup sehat suatu masyarakat. 

Pada umumnya rendahnya penghasilan menyebabkan keluarga sangat miskin 

tidak mampu memenuhi kebu-tuhan kesehatan dan pendidikan, bahkan untuk 

tingkat minimal sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil yang tidak memadai 

berakibat pada buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan dan seringkali 

menyebabkan tingginya kematian bayi. Dalam konteks Kota Malang angka 

kematian ibu (AKI) dilaporkan pada tahun 2014 mencapai 97,97 per 100.000 

kelahiran. Artinya dalam setiap 100.000 kelahiran hidup terjadi kematian ibu antara 

97 – 98 kasus. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang 

mencapai 149,78 per 100.000 kelahiran hidup. 

Selain itu Rendahnya kondisi kesehatan keluarga sangat miskin juga berdampak 

pada tidak optimalnya proses tumbuh kembang anak, terutama pada usia 0-5 tahun. 

Pada tahun 2014 angka kematian anak balita (AKABA) di Kota Malang mencapai 

1,06 per 1.000 kelahiran hidup. Artinya dalam 1.000 kelahiran hidup yang 



 

54 
 

dilaporkan terjadi kematian1hingga 2 anak balita. Angka ini meningkat jika 

dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 0,22 per 1.000 kelahiran hidup. 

Oleh sebab penanganan masalah kesehatan khususnya bagi keluarga miskin menadi 

perhatian khusus bagi pemerintah sehingga dalam pelaksanaan PKH akses 

kesehatan menjadi komplementari yang dijadikan sebagai tujuan.  

Tabel 3.7 Angka Harapan Hidup Kota Malang Tahun 2013-2017 

 

Uraian Angka Harapan 

Hidup (AHH) 

Tahun 

2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 

72,30 72,35 72,60 72,68 72,77 

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang  

  

Dalam laporan kinerja pemerintah Dinas Kesehatan Kota Malang, kualitas 

kesehatan penduduk Kota Malang dalam kurun waktu 5 tahun mulai dari 2013 – 

2017 menunjukkan kondisi yang baik. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Harapan 

Hidup Penduduk Kota Malang yang menunjukkan kenaikan disetiap tahunnnya . 

Pada tahun 2013 AHH sebesar 72,30 dan hingga tahun 2017 AHH mencapai Indeks 

Harapan Hidup  sebesar 72,77.  Hal ini bermakna bahwa kualitas kesehatan di Kota 

Malang telah meningkat 0,5 - 0,20 dalam setiap tahun. 

B. Pemerintah Daerah Kota Malang 

1. Dinas Sosial Kota Malang 

a) Visi: 

“Terwujudnya Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang 

Sejahtera dan Bermartabat” 

 

b) Misi: 

a. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial:  
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b. Mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan pembangunan 

kesejahteraan sosial oleh pemerintah dan masyarakat:  

c. Meningkatkan sistem informasi dan pelaporan bidang Sosial: 

d. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang sosial  

Sesuai dengan visi dan juga misi diatas bahwa Dinas Sosial Kota Malang, dapat 

dikatakan bahwa dinas sosial merupakan lembaga pemerintahan daerah yang sangat 

strategis dalam melaksanakan kebijakan penyandang disabilitas. Hal ini 

dikarenakan dalam misi poin a dan b sudah bdisebutkan dengan jelas bahwa Dinas 

Sosial ingi meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Maka dari itu  Dinas 

Sosial kota malang bisa menjadi titik sentral dalam semua kegiatan maupun 

pelaksanaan yang akan di terapkan.   

c) Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Tugas pokok tersebut maka, fungsi dari Dinas Sosial dalam 

membantu penyandang disabilitas dalam mengatasi permasalahannya sebagai 

berikut: 

1) Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi danjuga kerja sama di 

bidang sosial:  

2) Pelaksanaan dan pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah 

kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya;  

3) Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;  

4) Pelaksanaan pembinaan anak terlantar, para penyandang cacat, panti 

asuhan/panti jompo, eks penyandang penyakit sosial, eks narapidana, 

pekerja seks komersial (PSK), narkoba dan penyakit sosial lainya;  
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5) Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan bagi gelandangan, pengemis 

pemulung dan anak jalanan;  

6) Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;  

7) Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna, Karang Werda, 

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kerja Sosial Kecamatan 

(TKSK), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), 

Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Organisasi Sosial 

(Orsos), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Dunia Usaha 

yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial, Keluarga Pioner dan Taruna 

Siaga Bencana (TAGANA); 

8) Pemberian rekomendasi klien ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), Panti 

Rehabilitasi Sosial (PRS), Panti Sosial (PS), Panti Sosial Asuhan Anak 

(PSAA), Panti jompo dan Panti Balita; 

9) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang sosial sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

10)  Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial; 

Tugas dan fungsi Dinas Sosial yang ada diatas, peneliti menganggap bahwa 

Dinas Sosial menjadi salah satu Dinas strategis dalam menjalankan kebijakan 

mengenai penyandang disabilitas. Kebijakan yang dalam hal ini Perda Nomor 2 

tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas 

seharusnya akan lebih banyak dijalankan dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Hal 

ini dikarenakan mengingat fungsi dari Dinas Sosial sendiri yang mana salah satunya 

melakukan pembinaan kepada penyandang kesejahteraan sosial baik itu melalui 

rehabilitasi maupun pemberdayaan. 
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d) Struktur Organisasi 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Malang 

Sumber: http://sosial.malangkota.go.id/2015 

Berdasarkan struktur organisasi diatas pada Tahun 2015 hingga sekarang, 

adapun penelitian ini akan melibatkan lebih banyak pada Kabid Rehabilitasi Sosial 

dan Kabid Pemberdayaan Sosial karena peneliti akan melihat upaya-upaya yang 

telah dilakukan oleh kedua bidang tersebut dalam mensejahterahkan penyandang 

disabilitas. Lebih khususnya peneliti berinteraksi langsung dengan Kasi Rehasos 

Penyandang Cacat yaitu Ibu Laily Qodariy AH, A.Ks. Kasi Rehasos mempunyai 

banyak informasi mengenai inovasi program kegiatan maupun kondisi penyandang 

disabilitas di Kota Malang.  
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Pada Dinas Sosial Kota Malang terdapat empat bidang yang menangani 

terkait permasalahan sosial kemasyarakatan. Empat bidang tersebut antara lain: 

a. Rehabilitasi Sosial. Tujuannya untuk memulihkan dan mengembangkan 

kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, secara persuasif, motivatif, 

koersif, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial dalam bentuk 

motivasi dan diagnosis psikososial, pelatihan, vokasional dan pembinaan 

kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, fisik, sosial dan konseling 

psikososial, pelayanan aksessibilitas, bantuan dan asisten sosial, bimbingan 

resosialisasi, bimbingan lanjutan dan rujukan. Bidang Rehabilitasi Sosial ini 

menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial antara lain; Rehabilitasi 

sosial anak, rehabilitasi sosial dan pelayanan sosial lanjut usia, rehabilitasi 

sosial Eks Psikotik dan Korban Pasung, Rehabilitasi sosial Orang Dengan 

Kecacatan (ODK) dan orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB), Rehabilitasi 

sosial Tuna Sosial. 

b. Jaminan Sosial. Tujuannya untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu 

terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, mental, fisik dan mental, 

eks penderita penyakit kronis, yang mengalami masalah ketidakmampuan 

sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Selain itu juga adanya 

penghargaan atas jasa-jasa kepada pejuang perintis kemerdekaan, dan keluarga 

paglawan. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk asusransi kesejahteraan 

sosial dan bantual langsung berkelanjutan. Bidang Jaminan Sosial ini 

menangani Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), Asistensi Orang 
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Dengan Kecacatan Berat (ASODKB), Penerimaan Bantuan Iuran, Bantuan 

Tunai Bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH). 

c. Pemberdayaan Sosial. Tujuannya untuk pemberdayaan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar mampu memenuhi kebutuhan secara 

mandiri. Selain itu juga untuk meningkatkan peran serat lembaga dan atau 

perseorangan sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam 

menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan 

melalui: peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalian nilai-nilai dasar, 

potensi dan sumber daya, pemberian akases, dan pemberian bantuan usaha. 

d. Perlindungan Sosial. Tujuannya agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau, 

masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat teoat 

hidup secara wajar, baik bersifat sementara atau berkelanjutan dalam bentuk 

bantuan langsung atau penyediaan aksesibilitas dan penguatan lembaga. 

Bidang Perlindungan Sosial ini menangani Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial seperti; Anak/balita korban tindak kekerasan, wanita 

korban tindak kekerasan, lanjut usia korban tindak kekerasan. 

Terkait dengan Program Desaku Menanti yang menjadi penanggungjawab 

dalam pelaksanaan di Kota Malang sebagai kepanjangtanganan dari Kementerian 

Sosial adalah Dinas Sosial khususnya bidang Rehabilitasi Sosial. Dalam 

pelaksanaannya Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang dibantu oleh 

Lembaga Kesejahteraan Sosial yang berperan sebagai pendamping bagi warga 

binaan sosial di Desaku Menanti. 

C. Kondisi Gelandangan dan Pengemis Kota Malang 
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Gelandangan dan Pengemis merupakan suatu Permasalahan Sosial dimana 

seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga melakukan segala 

upaya untuk mencukupi bahkan dengan menggelandang dan mengemis. 

Gelandangan dan pengemis di Kota Malang telah mencapai angka yang tinggi di 

Kota Malang karena mengingat Kota Malang merupakan Kota terbesar kedua di 

Jawa Timur sehingga daya tarik Kotanya yang tinggi membuat masyarakat desa 

menggantungkan harapan hidupnya di Kota tersebut. Berikut ini data jumlah 

masyarakat yang termasuk kategori gelandangan dan pengemis : 

Tabel. 3.8 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Gelandangan 

dan Pengemis Kota Malang 

No Jenis PMKS Jumlah 

1. Anak Jalanan 132 

2. Gelandangan 10 

3. Pemulung 120 

4. Pengemis 71 

Jumlah 333 *keluarga 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang 2016 

Data yang didapat tersebut belum sepenuhnya valid mengingat bahwa 

fenomena Gelandangan dan Pengemis merupakan sesuatu yang tidak dapat diukur 

dengan tepat dikarenakan jumlahnya yang selalu bertambah setiap tahunnya.  

Dengan jumlah yang cukup besar seperti diatas tentu akan mengganggu 

keindahan Kota Malang yang merupakan Kota yang terkenal dengan Pendidikan 

seeta keindahan alamnya. Oleh karena itu berbagai upaya telah dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Sosial Kota Malang dengan salah satu 
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program yang saat ini tengah dijalankan yakni Program Desaku Menanti. Program 

tersebut adalah program yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial namun 

dikelola oleh daerah dengan menggunakan metode kerjasama oleh beberapa sektor.  

Salah satu Inovasi dari Pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Sosial Kota 

Malang yakni dengan dikembangkannya program Desaku Menanti  berbasis 

Kampung Wisata Topeng yang harapannya inovasi tersebut mampu memberikan 

lapangan pekerjaan baru bagi warga yang tinggal disitu dan sekitarnya sehingga 

mereka tidak berkeinginan untuk kembali ke jalan lagi. Berikut ini adalah peta 

lokasi kampung wisata topeng : 

Gambar 3.3 Denah Lokasi Wisata Kampung Topeng 

 

Sumber : Laporan Evaluasi Desaku Menanti Kota Malang 2017 

 Kampung wisata topeng ini terletak di Dusun Baran Kecamatan Kedung 

Kandang Kota Malang.  

 

 

 

 

 


