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BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pembukaan

Undang-Undang

Dasar

1945

Alinea

ke-IV

menyatakan bahwa tujuan dari dibentukanya Pemerintahan negara
Republik Indonesia yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial. Selanjutnya hal ini ditegaskan kembali di dalam Batang Tubuh
Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa
Fakir Miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.
Mandat negara terutama untuk memelihara fakir miskin dan anak
terlantar merupakan sesuatu yang hakiki. Fakir miskin terutama mereka
yang menggelandang dan mengemis, hidup dalam kondisi serba
kekurangan

dan

tidak

bermartabat.

Hal

ini

disebabkan

oleh

kelangsungan hidup mereka hanya bergantung pada belas kasihan
orang lain, tidak mempunyai tempat untuk berlindung, sehingga mereka
hidup secara berpindah-pindah. Gelandangan dan pengemis juga rentan
terhadap eksploitasi dan tindakan kekerasan.
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah tujuan
wisata yang ada di Indonesia dan juga sekaligus pusat pendidikan dan
pusat kebudayaan. Keistimewaan yang dimilikinya menjadi daya Tarik
bagi masyarakat sekitar untuk datang mengadu nasib. Kedatangan
masyarakat sekitar ini terkadang tidak diikuti dengan keterampilan dan
tempat tinggal yang memadai sehingga dapat menyebabkan tindakan
menggelandang dan mengemis.
Tindakan menggelandang dan mengemis merupakan tindakan
pelanggaran terhadap ketertiban umu, hal ini diatur dalam Pasal 504
dan 505 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain itu Pemerintah
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juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980
tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 juga
memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat
melaksanakan kebijakan khusus berdasarkan kondisi daerah. Bahwa
berdasarkan

ketentuan

tersebut,

Pemerintah

Daerah

Istimewa

Yogyakarta telah menetapkan suatu ketentuan sebagai tindak lanjut
ketentuan tersebut. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Peraturan
Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan
Pengemis. Perda tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan adanya
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 36 Tahun 2017
tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Gelandangan dan
Pengemis.
Kedua aturan tersebut telah dilaksanakan oleh Para Pemegang
Kepentingan di Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa tahun terakhir ini.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi pengawasan, hal
ini sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf c Undang-undang
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Pasal 100
ayat (1) menyatakan bahwa fungsi pengawasan diwujudkan dalam
bentuk pengawasan terhadap Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.
Adanya kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya kewenangan tersebut
sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa mengadakan kajian
evaluasi terhadap Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang
Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

B. TUJUAN DAN MANFAAT
Tujuan dari adanya Kajian Evaluasi Peraturan Daerah No. 1
Tahun 2014 tentang Penangangan Gelandangan dan Pengemis yaitu
untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dari perda tersebut,
masih relevan dengan keadaan saat ini atau tidak. Manfaat dari kajian
ini yaitu memberikan masukan bagi pemegang kepentingan, dalam hal
ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, terhadap
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pelaksanaan perda, baik itu kelebihannya atau kekurangannya. Dengan
demikian pemegang kepentingan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Istimewa Yogyakarta, mengetahui tindakan atau langkah apa saja yang
dapat ditempuh untuk perbaikan ke depan.

C. METODE PENELITIAN
Penyusunan laporan ini dilakukan dengan cara menghimpun dan
menganalisis data dengan menggunakan berbagai metode kajian agar
menghasilkan deskripsi yang komprehensif dan mendalam serta
menghasilkan penelitian yang valid, reliabel, dan kredibel seputar
persoalan buruh rumahan. Metode-metode tersebut diposisikan sebagai
metode yang saling melengkapi dalam mendiskripsikan isu, masalah,
dan solusinya. Beberapa metode tersebut antara lain adalah sebagai
berikut:
1. Desk Study
Dalam Desk Study ini, tim pengkaji mengumpulkan, memilah, dan
menganalisis data sekunder yang dapat berupa

peraturan

perundang-undangan, buku, laporan, dan berbagai penelitian yang
telah dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat hasil kajian
yang akan disusun dalam laporan.

2. Indepth Interview
Dengan metode, tim pengkaji berupaya untuk menggali data
primer secara lebih mendalam dengan para narasumber yang
berasal dari berbagai stakeholder. Data primer ini penting untuk
memahami kompleksitas pelaksanaan terhadap peraturan daerah
tersebut. Selain itu, metode ini juga akan mengungkapkan
permasalahan yang dihadapi oleh stakeholder.
3. Focus Group Discussion (FGD)
Metode ini digunakan untuk menggali lebih lanjut data primer
melalui diskusi terfokus melalui berbagai stakeholder. FGD
diperlukan untuk menghasilkan respon multistakeholder tentang
persoalan, dilema, dan solusi terkait gelandangan dan pengemis,
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dan kemungkinan perbaikan ke depan dalam mengatasi masalah
gelandangan dan pengemis.
Proses FGD diselenggarakan dalam bentuk diskusi terarah yang
akan dimoderatori oleh Tim Pengkaji. Stakeholders yang akan
dihadirkan dalam kegiatan tersebut antara lain:
a. Dinas

yang

mempunyai

tugas

dan

fungsi

di

bidang

ketenagakerjaan;
b. Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan;
c. Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial;
d. Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di

bidang

permukiman, sarana dan prasarana wilayah;
e. Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan;
f.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan
fungsi di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;

g. Dan rumah sakit jiwa daerah atau rumah sakit jiwa lainnya
serta pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
Stakeholder yang dimaksud dapat berupa stakeholder di tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota.

D. SISTEMATIKA LAPORAN
Sistematika laporan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
akan tersaji dalam empat (4) bab. Bab-bab tersebut sebagai berikut:
1. Bab I. Pendahuluan
Bab Pendahuluan disajikan sebagai kerangka pikiran secara
umum yang mendasari dilakukannya evaluasi

terhadap

Peraturan Daerah
2. Bab II. Kajian Teori
Bab Kajian Teori disajikan dalam uraian pemahaman teoritis
terkait Perda yang akan dievaluasi untuk membekali wawasan
dan pengetahuan sebagai alat analisis dalam menilai,
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mengolah, mengevaluasi serta menyusun rekomendasi dari
hasil penelitian.
3. Bab III. Evaluasi Implentasi Perda
Bab Evaluasi implementasi Perda menyajikan data seperti
permasalahan hukum, Implementasi, dan Evaluasi Perda.
Ketiga aspek tersebut dianalisis untuk mencari kelemahan
perda tersebut dan bagaimana rekomendasi ke depan terhadap
Perda.
4. Bab IV. Penutup
Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat
diusulkan untuk perbaikan pelaksanaan Peraturan Daerah ke
depan.
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BAB II KAJIAN TEORI
A. KAJIAN HUKUM
1. Tugas dan Fungsi Negara
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Secara
embrionik, gagasan Negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika beliau
memperkenalkan konsep Nomoi. Dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa
p e n y e l e n g g a r a a n N e g a r a y a n g b a i k ialah b e r d a s a r k a n h u k u m y a n g baik . 1 A . V .
D i c e y m e n g e m u k a k a n u n s u r - u n s u r d ari N e g a r a h u k u m , melip u t i: 2

a. Supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenangwenang, dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar
hukum;

b. K e d u d u k a n y a n g s a m a d a l a m m e n g h a d a p i h u k u m (eq ua lity b efo re th e l a w ).
Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat;

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di Negara lain oleh
undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.
Negara diselenggarakan berdasarkan tugas dan fungsi organ-organ
pemerintah. Tugas-tugas pemerintah muncul dilatarbelakangi oleh adanya
pemusatan kekuasaan Negara pada satu tangan atau satu lembaga. Oleh
karena itu, kekuasaan tersebut harus dipisahkan yang selanjutnya dikenal
dengan teori pemisahan kekuasaan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh
John Locke yang kemudian dipopulerkan oleh Montesquie. Menurutnya di
dalam suatu Negara terdapat 3 organ dan fungsi utama pemerintahan yaitu
legislatif, eksekutif, d a n yudikatif. 3
Sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke 4 yang berbunyi
“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan

1 Ridwan

H.R. 2003, Hukum Administrasi Negara, Cet. 2, UII Press, Yogyakarta, hlm. 2.
Hlm. 3.
3 Ibid. Hlm. 9.
2 Ibid,
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kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
Kemerdekaan Kebagsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan
Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Pada Alinea ke 4 ini terkandung fungsi
Negara atau tujuan negara sebagai pelindung rakyatnya atau untuk melindungi
rakyatknya, dengan demikian dibentuknya pemerintah Negara Indonesia
bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia sehingga terwujudlah suatu kesejahteraan umum.

2. Peraturan Perundang-Undangan
Pembentukan suatu peraturan perundangan-undangan tidaklah tanpa
menggunakan suatu pedoman. Apabila menilik pada Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia adalah Negara
Hukum, oleh sebab itu semua produk hukum yang merupakan dasar dari
pelaksanaan suatu kewenangan pemerintah haruslah berdasarkan hukum.
Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan

Perundang-undangan merupakan pedoman dalam membuat suatu produk
hukum.
Hal demikian serupa dengan penjelasan umum dari Undang-Undang
Pembentukan

Peraturan

Perundang-undangan.

Undang-Undang

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran
bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala
aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan
termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan
sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang
berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu
dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan
yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang
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berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus dilakukan
beradasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik
meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat,
kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan,
k eda ya gu naan da n kehasilgunaan, kejelasan rumusan, d a n keterbukaan.4
Penjelasan Pasal 5 tersebut, asas kejelasan tujuan yaitu bahwa setiap
pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang
jelas yang hendak dicapai. Asas kelembagaan atau pejabat yang tepat adalah
bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga
negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang
berwenang. Asas kesesuain anatara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah
bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benarbenar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai jenis dan hierarki
peraturan perundang-undangan. Asas dapat dilaksanakan adalah setiap
pembentukan peraturan perundang-undangan harus
efektifitas

peraturan

perundangan-undangan

memperhitungkan

tersebut

di

masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

dalam
Asas

kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundangundangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam
mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas kejelasan
rumusan

adalah

memenuhi

bahwa

persyaratan

setiap

peraturan

teknis

perundang-undangan

penyusunan

peraturan

harus

perundang-

undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang
jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam
interpretasi dalam pelaksanaannya. Dan asas keterbukaan adalah bahwa
dalam

pembentukan

peraturan

perundang-undangan

mulai

dari

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

4

Ketentuan Pasal 5 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-

undangan.
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3. Pemerintah Daerah
Penyelenggara Pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten/kota terdiri
atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Kepala daerah
m e m p u n y a i tu g a s: 5
a. Memimpin pelaksanaan

urusan pemerintahan yang

menjadi

kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
c. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan
rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas
berdsama DPRD, serta menyusun dan menetapkana RKPD;
d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang

APBD,

rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda
tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
untuk dibahas bersama;
e. Mewakili daerahanya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pelaksanaan tugas tersebut, kepala daerah juga diberikan kewenangan
untuk:6
a. Mengajukan rancangan Perda;
b. Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama
DPRD;
c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat
dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
e. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5 Pasal
6 Pasal

65 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah
65 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah
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Kepala daerah dan wakilnya juga mempunyai kewajiban yang meliputi
s eb a g a i be riku t: 7
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara

Kesatuan

Republik Indonesia;
b. Menaati seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
c. Mengembangkan kehiudpan demokrasi;
d. Menjaga etika dan norma dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah;
e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
f. Melaksanakan program strategis nasional; dan
g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertical di daerah
dan semua Perangkat Daerah.
Selain kewajiban tersebut, kepala daerah wajib menyampaikan laporan
penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah,

laporan

keterangan

pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah. Laporan keterangan pertanggungjawaban disampaikan kepada DPRD
yang kemudian laporan tersebut dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi
perbaikan penyelenggaraan P emerin tahan Daerah. 8 Tidak disa mpaikann ya
Laporan keterangan pertanggungjawaban dapat menyebabkan diajukannya hal
in te rpe la si k e p a d a g u b e r n u r . 9
Sebagaimana telah disebutkan di atas, unsur dari penyelenggara
Pemerintah daerah terdiri kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) yang dibantu oleh perangkat daerah. DPRD provinsi terdiri atas anggota
partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi yang
b e r k e d u d u k a n s e b a g a i u n s u r p e n ye l e n g g a r a P e m e r i n t a h D a e r a h P ro vin si. 1 0

7 Pasal

67 Undang-Undang Pemerintahan Daerah
69 dan Pasal 71 Undang-Undang Pemerintahan Daerah
9 Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Daerah
10 Pasal 94 dan 95 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah
8 Pasal
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DPRD provinsi mempunyai fungsi:
a. Pembentukan perda provinsi;
b. Anggaran; dan
c. Pengawasan.
Fungsi pembentukan perda provinsi oleh DPRD dilaksanakan dengan
cara : 1 1
a. Membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui
rancangan perda provinsi;
b. Mengajukan usul rancangan perda provinsi; dan
c. Menyusun program pembentukan perda bersama gubernur.
Fungsi

anggaran

diwujudkan

dalam bentuk

pembahasan

untuk

persetujuan bersama terhadap rancangan perda tentang APBD yang diajukan
oleh gubernur. 12
Fungsi pengawasan oleh DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan
te rhada p: 13
a. Pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur;
b. Pelaksanaan peraturan perudang-undangan lain yang terkait dengan
penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi; dan
c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan
D P R D provinsi m e m p u n y a i tu g as d a n w e w e n a n g seb ag ai berikut: 1 4
a. Membentuk perda provinsi bersama gubernur;
b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi
tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh Gubernur;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan
APBD Provinsi;
d. Memilih gubernur;
e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada
presiden

melalui

menteri

untuk

mendapatkan

pengesahan

pengangkatan dan pemberhentian;

11 Pasal

97 Undang-Undang Pemerintahan Daerah
99 ayat (1) Udang-Undang Pemerintahan Daerah
13 Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah
14 Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah
12 Pasal
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f.

Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah
provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah provinsi;

g. Meberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional
yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam
penyelenggaraan Pemerintah Daerah provinsi; dan
i.

Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

B. KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK
1. Kebijakan Publik
Kebijakan publik (public policy) merupakan konsep tersendiri yang
mempunyai arti dan definisi khusus. Definisi kebijakan publik menurut para
ahli sangat beragam. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan
oleh Robert Eyestone. Ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik
dapat didefinisikan sebagai “hubungan satu unit pemerintah dengan
lingkungannya”. Definisi lain diberikan oleh Thomas R Dye yang mengatakan
bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk
dilakukan dan tidak dilakukan”. Sementara itu Richard Rose menyarankan
bahwa kebijakan publik hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan
yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi
mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan sendiri”
(Winarno, 2002).
Kebijakan menurut Ealau dan Pewit (Winarno, 2002) adalah sebuah
ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang
baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut.
Sementara Titmuss (dalam Winarno, 2012) mendefinisikan kebijakan sebagai
prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu.
Dengan penjelasan yang lebih lengkap, Edi Suharto (2008:7) menyatakan
bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk
mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten
dalam mencapai tujuan tertentu.
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Kebijakan

juga dapat didefinisikan sesuai dengan teori

yang

mengikutinya, antara lain yaitu:
a. Teori Kelembagaan memandang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan
dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan
politik.
b. Teori Kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan
kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat
tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai-nilai
kelompok elit yang memerintah
c. Teori Elit memandang Kebijakan pemerintah sebagai nilai-nilai kelompok
elit yang memerintah.
d. Teori Rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara
efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap.
e. Teori Inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi

terhadap

kebijakan masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang
ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada
waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap.
f.

Teori Permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional
dalam situasi-situasi yang saling bersaing.

g. Teori Campuran yang merupakan gabungan model rasional komprehensif
dan inkremental (Winarno, 2002).

2. Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses
kebijakan publik. Sebuah kebijakan sebagai hasil proses politis harus
diterjemahkan kedalam kegiatan nyata dan tindakan melalui proses
implementasi agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Setelah
melalui tahap formulasi kebijakan, pernyataan kebijakan (policy statement)
yang termuat dalam sebuah kebijakan yang diputuskan akan dilaksanakan
melalui langkah-langkah konkrit yang disebut implementasi. Van Meter dan
Van Horn (dalam Wahab, 2001:146) merumuskan proses implementasi
kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individuindividu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta
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yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan kebijaksanaan.
Menurut Donald S.Van Meter dan Carl E. Van Horn Horn (dalam AG
Subarsono, 2011: 99) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja
implementasi, meliputi:
a. Standar dan sasaran kebijakan
b. Sumberdaya
c. Komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas
d. Karakteristik agen pelaksana,
e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi,
f. Disposisi implementor, yang mencakup respon implementor terhadap
kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas
disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh
implementor.
Menurut Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2011: 94-99) ada tiga
kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan,
yakni:
a. Karakteristik dari masalah (tractability of the problems)
b. Karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure
implementation)
c. Variabel lingkungan (non statutory variables affecting implementation)
Menurut Mazmanian dan Sabatier mudah atau tidaknya suatu masalah
dikendalikan dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu: (1) Tingkat kesulitan teknis dari
masalah yang bersangkutan, (2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran,
(3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, (4) Cakupan perubahan
perilaku yang diharapkan. Sedangkan karakteristik kebijakan dilihat melalui 7
aspek yang ada, yakni:
a. Kejelasan isi kebijakan.
b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
c. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut
d. Seberapa besar ada keterpautan dan dukungan antar berbagai
institusi pelaksana.
e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
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f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
g. Seberapa luas akses kelompok di luar untuk berpartisipasi dalam
implementasi kebijakan.
Variabel ketiga yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan
adalah lingkungan kebijakan yang memiliki 4 aspek yaitu: (1) Kondisi sosial
ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, (2) Dukungan publik
terhadap kebijakan, (3) Sikap dari kelompok pemilih (Constituenty groups), (4)
Tingkat komitmen keterampilan dari aparat dan implementor.
Pada laporan ini kebijakan publik yang dimaksud adalah Perda No 1
Tahun 2014

tentang

Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Sebagai

sebuah kebijakan, maka Perda No 1 Tahun 2014 dapat dikatakan sebagai
sekumpulan rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek
perbaikan terhadap penanganan gelandangan dan pengemis. Kebijakan publik
adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak
bertindak) guna menjawab tantangan-tantangan yang menyangkut kehidupan
masyarakat. Dengan demikian Perda No 1 Tahun 2014 juga merupakan pilihan
tindakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjawab tantangantantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat terutama gelandangan dan
pengemis, sebagaimana tujuan dari penanganan gelandangan dan pengemis
yaitu mencegah terjadinya gelandangan dan pengemis, memberdayakan
gelandangan dan pengemis; mengembalikan
dalam

kehidupan

gelandangan

dan

pengemis

yang bermartabat; dan menciptakan ketertiban umum.

Keberhasilan implementasi Perda No 1 Tahun 2014 akan dipengaruhi oleh
berbagai variabel. Dari teori implementasi kebijakan yang diurai di atas, paling
tidak ada enam variabel yaitu karakteristik masalah, kejelasan kebijakan dan
konsistensi aturan, besarnya anggaran, keterpautan antar implementor
(SKPD/OPD)

yang

menangani,

komitmen

implementor,

dan

dukungan/partisipasi publik.

3. Evaluasi Kebijakan Publik
Apabila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang
berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari tahapan
monitoring kebijakan. Monitoring kebijakan berupaya memastikan kebijakan
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benar-benar dijalankan sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat dan
membawa pada tercapainya tujuan yang diinginkan. Ada dua aspek yang dilihat
dari kegiatan monitoring kebijakan ini. Pertama, apakah prosedur yang sudah
ditetapkan benar-benar dijalankan. Kedua, bagaimana capaian yang diperoleh
dari implementasi kebijakan yang diturunkan dalam sejumlah prosedur
(Winarno, 2007).
Berdasarkan kegiatan monitoring tersebut kemudian

dilakukan

sejumlah aktivitas untuk menilai efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan
kebijakan yang dikehendaki. Efektif berkenaan dengan cara yang digunakan
untuk memecahkan masalah, sedangkan efisien menyangkut biaya-biaya yang
dikeluarkan.
Dari penilaian efektivitas ini akan diketahui faktor apa saja yang
mendorong keberhasilan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika kebijakan
tersebut dinilai gagal dalam proses implementasi, maka akan diketahui pula
faktor penghambatnya. Berdasarkan analisis hasil evaluasi tersebut, maka
akan diputuskan apakah sebuah kebijakan akan dilanjutkan atau dihentikan
(Terminasi) (Howlett dan Ramesh, 1995).
Masih terkait dengan penilaian efektivitas, secara harfiah efektivitas
berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan
hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya
dicapai (Dewanti, 2017:10).
Berbeda dengan definisi di atas, Susanto mendefinisikan efektivitas
sebagai daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesanpesan untuk mempengaruhi(Susanto, 1975:156). Menurut pengertian Susanto
di atas, efektivitas dapat dimaknai sebagai suatu pengukuran akan tercapainya
tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang agar hasil yang
diharapkan dapat berjalan dengan baik. Efektivitas merupakan suatu ukuran
yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat
tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang
memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya
oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting
peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk
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melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau
organisasi itu sendiri. Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya
menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan
tercapai segala kegiatannya dengan berjalan (Sedarmayanti, 1995:61).
Dewanti mengutip pendapat Mahmudi dalam bukunya Manajemen
Kinerja Sektor Publik mendefinisikan efektivitas sebagai hubungan antara
output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap
pencapaian tujuan, maka semakin efektif program atau kegiatan yang telah
disusun oleh organisasi. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui
bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan
tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program
atau kegiatan (Dewanti, 2017: 11).
Apabila setelah implementasi kebijakan publik ternyata dampaknya
tidak mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, maka
dapat dikatakan bahwa suatu kebijakan tersebut telah gagal, namun ada
kalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka
pendek, akan tetapi seletah melalui proses tertentu (Mahmudi, 2005:92).
Efektivitas

implementasi

kebijakan

merupakan

pengukuran

terhadap

tercapainya tujuan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Efektivitas
implementasi kebijakan berkaitan dengan sejauh mana implementasi yang
dilakukan mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.
Untuk mengukur efektivitas secara rinci David Krech,

Richard

S.Cruthfied dan Egerton L Ballahey dalam Sudarwan danim memberikan
kriteria umum antara lain sebagai berikut (Danim, 2004:119-120):
a. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa
kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan.
Hasil dimaksudkan dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara
masukan (input) dengan keluaran (output).
b. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini
dapat kuantitatif (berdasarkan pula jumlah atau banyaknya) dan
dapat kualitatif (berdasarkan pada mutunya).
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c. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi

yang

kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan
kreativitas dan kemampuan.
d. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi
dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling
memiliki dengan kadar yang tinggi.
Membahas masalah ukuran efektivitas memang sangat bervariasi
tergantung dari sudut terpenuhinya beberapa kriteria akhir. Menurut pendapat
Cambell yang dikutip oleh Richard M. Steers menyebutkan beberapa ukuran
dari pada efektivitas, yaitu (Richard M Steers, 1995:47):
a. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi
b. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan
c. Kesiagaan

yaitu

penilaian

menyeluruh

sehubungan

dengan

kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus
d. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap
biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut
e. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah
semua biaya dan kewajiban dipenuhi
f.

Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi
sekarang dan masa lalunya

g. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya
sepanjang waktu
h. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada
kerugian waktu
i. Semangat Kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian
tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan
perasaan memiliki
j.

Motivasi artinya adanya kekuatan yang mucul dari setiap individu
untuk mencapai tujuan

k. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai
satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi
dan mengkoordinasikan
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l.

Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk
mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk
mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan (dalam
Steers, 1985:46-48).

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran
efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan
tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat sejauh mana
organisasi, program/ kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.
Studi tentang efektivitas bertolak dari variabel-variabel artinya konsep yang
mempunyai variasi nilai, dimana nilai-nilai tersebut merupakan ukuran
daripada efektivitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudarwan Danim dalam
bukunya

“Motivasi

Kepemimpinan

dan

Efektivitas

Kelompok”

yang

menyebutkan beberapa variabel yang mempengaruhi efektivitas, yaitu (Danim,
2004:121-122):
a. Variabel bebas (independent variable)
Yaitu variabel pengelola yang mempengaruhi variabel terikat yang
sifatnya given dan adapun bentuknya, sebagai berikut:
1. Struktur yaitu tentang ukuran
2. Tugas yaitu tugas dan tingkat kesulitan
3. Lingkungan yaitu keadaan fisik baik organisasi, tempat
kerja maupun lainnya
4. Pemenuhan kebutuhan yaitu kebutuhan fisik organisasi,
kebutuhan di tempat kerja dan lain-lain
b. Variabel terikat (dependent variable)
Yaitu variabel yang dapat dipengaruhi atau dapat diikat oleh variabel
lain dan berikut adalah contoh dari variabel terikat, yaitu:
1. Kecepatan dan tingkat kesalahan pengertian
2. Hasil umum yang dapat dicapai pada kurun waktu tertentu.
c. Variabel perantara (interdependent variable)
Yaitu variabel yang ditentukan oleh suatu proses individu atau
organisasi yang turut menentukan efek variabel bebas (Danim,
2004:121-122).
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Pendapat Duncan yang dikutip Richard M. Steers mengatakan mengenai
ukuran efektivitas, sebagai berikut:
a. Pencapaian Tujuan
b. Integrasi
c. Adaptasi (Duncan, dalam Steers 1985:53).
Berdasarkan ukuran efektivitas di atas, maka keterkaitan antara variabel
yang mempengaruhi Efektivitas terdapat tujuh indikator yang

sangat

mempengaruhi terhadap efektivitas. Tujuh indikator tersebut, sangat
dibutuhkan dalam menerapkan sistem informasi. Hal tersebut dapat dilihat
dari:
a. Pencapaian tujuan
Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan
harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar
pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan,
baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun
pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari
beberapa faktor, yaitu : (1) kurun waktu pencapaiannya ditentukan,
(2) sasaran merupakan target yang kongktit, (3) dasar hukum.
b. Integrasi
Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan
suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan
konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi
lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) prosedur (2)
proses sosialisasi.
c. Adaptasi
Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk
meyelaraskan suatu individu terhadap perubahan–perubahan yang
terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu
: (1) peningkatan kemampuan (2) sarana dan prasarana ( Duncan,
dalam Steers 1985:53 ).
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengukuran merupakan
penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya
dengan menggunakan sasaran yang tersedia. Jelasnya bila sasaran atau tujuan
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telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif.
Jadi, apabila suatu tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan, maka tidak efektif. Efektivitas merupakan fungsi dari
manejemen, dimana dalam sebuah efektivitas diperlukan adanya prosedur,
strategi, kebijaksanaan, program dan pedoman. Tercapainya tujuan itu adalah
efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan
bersama.
Perubahan kebijakan dan terminasi kebijakan merupakan tahap
selanjutnya setelah evaluasi kebijakan. Setelah masalah-masalah kebijakan
timbul dan kegagalan-kegagalan program kebijakan diidentifikasi, maka tahap
selanjutnya dalam policy cycle adalah perubahan kebijakan atau terminasi
kebijakan. Namun demikian,

tentunya tidak semua kebijakan

akan

menimbulkan masalah dan gagal meraih dampak yang diinginkan. Oleh karena
itu, rekomendasi yang diajukan adalah terus menjalankan program-program
kebijakan tersebut (Winarno, 2007).
Konsep perubahan kebijakan merujuk pada penggantian kebijakan yang
sudah ada dengan satu atau lebih kebijakan yang lain. Perubahan kebijakan ini
meliputi pengambilan kebijakan baru dan merevisi kebijakan yang sudah ada.
Dalam konteks laporan ini akan dilakukan evaluasi

terhadap

implementasi perda No 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan
Pengemis. Dalam evaluasi ini akan dilakukan penilaian efektivitas kebijkan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut akan dilihat tujuh
indikator untuk menilai efektivitas kebijakan tersebut, yaitu:
1. kurun waktu pencapaiannya ditentukan;
2. sasaran yang merupakan target yang kongkrit;
3. dasar hukum;
4. prosedur;
5. proses sosialisasi;
6. peningkatan kemampuan;
7. sarana dan prasarana.
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BAB III EVALUASI IMPLEMENTASI

A. KEDUDUKAN HUKUM DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH NO. 1
TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
1. Kedudukan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan
Gelandangan dan Pengemis (Formil)
Penyusunan Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan
dasar formil penyusunan peraturan perundang-undangan. Dasar formil ini yaitu
dasar kewenangan yang dimiliki oleh pihak yang akan menyusun peraturan
tersebut. Dalam Bahasa sederhana, apakah pihak yang akan menyusun
peraturan tersebut berwenang atau memiliki dasar hukum dalam menyusun
peraturan tersebut. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dengan
Persetujuan b e rs a ma Gubernur. 15
Salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu
asas k e l e m b a g a a n a ta u p e ja b at p e m b e n t u k y a n g tepat. 1 6 Y a n g d i m a k s u d d e n g a n
Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis
Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat
pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.

Peraturan

perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila
d i b u a t o le h l e m b a g a n e g a r a a t a u p ejab at n e g a r a y a n g t id ak b e r w e n a n g . 1 7
Berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah No. 1
Tahun 2014, tidak pernah menyebutkan dasar kewenangan dari Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyusunan Peraturan Daerah tersebut.
Naskah Akademik merupakan suatu persyaratan dalam penyusunan suatu
rancangan Peraturan Daerah Provinsi. Akan tetapi dasar kewenangan tersebut
terdapat dalam dasar pertimbangannya, di mana Perda ini masih mengacu pada
ketentuan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan
Gelandangan dan Pengemis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Perda ini

15 Pasal

1 angka 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5 Huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
17 Penjelasan Pasal 5 Huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan.
16 Pasal

26

masih mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kesejahteraan

Sosial.

Terdapat

kesalahan

dasar

kewenangan

dalam

penyusunan Peraturan Daerah ini. Padahal Pemerintah pada tahun 2009, telah
mengeluarkan peraturan terbaru yang mengatur mengenai Kesejahteraan
Sosial, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Pada saat yang bersamaan, rezim undang-undang pemerintahan daerah
yang berlaku adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Undang-Undang ini mengkualifikasikan penanganan gelandangan dan
pengemis ke dalam urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat atau pun dimasukan ke dalam urusan penanggulangan masalah
sosial lintas kabupaten/kota, yang merupakan urusan wajib yang menjadi
kewenangan pememrintah daerah provinsi. Lebih lanjut di dalam Peraturan
Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, bahwa urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota salah
satunya urusan wajib di bidang Sosial. Hal tersebut senada dengan rezim
Undang-Undang N0. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan
demikian

penanganan

gelandangan

dan

pengemis

merupakah

urusan

pemerintahan daerah provinsi.

2. Teknis Penyusunan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan
Gelandangan dan Pengemis (Materiil)
Pasal 64 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011
Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan

menyatakan

tentang

penyusunan

rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik
penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penyusunan suatu
peraturan perundang-undangan harus berdasarkan sistem hukum yang ada.
Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, sistematika

penyusunan

peraturan perundang-undangan terdiri atas:
a. Judul
b. Pembukaan
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c. Batang Tubuh
d. Penutup
e. Penjelasan (jika diperlukan)
f. Lampiran (jika diperlukan)
Judul peraturan perundang-undangan memuat keterangan mengenai
jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan
perundang-undangan. Nama peraturan perundang-undangan dibuat secara
singkat dengan hanya menggunakan 1 kata atau frasa tetapi secara esensial
maknanya

telah

dan

mencerminkan

Peraturan

Perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, nama dari Peraturan Daerah Provinsi No. 1 Tahun
2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis menggunakan suatu
frasa yang telah mencerminkan isi dari peraturan daerah tersebut. Selain itu
Perda tersebut juga sudah mencantumkan jenis, nomor,

dan

tahun

pengundangan.
Pembukaan suatu peraturan perundang-undnagan terdiri atas frasa
“Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”, Jabatan Pembentuk Peraturan
Perundang-undangan, Konsiderans, Dasar Hukum, dan Diktum. Perda ini telah
mencantumkan frase “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Jabatan
Pembentuk Peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta. Konsiderans berisi dasar filosofis, dasar sosiologis, dan
dasar yuridis pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.
Dasar filosofis dari Perda ini yaitu adanya kewajiban dari penguasa untuk
melindungi dan, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih
mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada memenuhi ambisi
pribadi. 1 8 H a l tersebut te rc e rmin d a l a m k on sideran P er d a N o . 1 T a h u n 2 0 1 4 ya n g
menyatakan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin dan
memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompokkelompok masyarakat yang rentan. Dasar sosiologis dari Perda ini yaitu bahwa
gelandangan dan pengemisan dapat dilihat sebagai fenomena perubahan sosial
masyarakat, tindakan menggelandang dan mengemis merupakan fakta sosial
m o d e r n y a n g d ik e n a l s e ja k a d a n ya p e n g e m b a n g a n w i l a y a h d a n p e m b a n g u n a n . 1 9

18 Periksa
19 Periksa

Naskah Akademik Rancangan Perda Penanganan Gelandangan dan Pengemis, hlm. 11.
Naskah Akademik Rancangan Perda Penanganan Gelandangan dan Pengemis, hlm. 13
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Dasar sosiologis tersebut tidak tercermin di dalam konsideran Perda No. 1 Tahun
Tahun 2014. Naskah akademik menggambarkan bahwa gelandangan dan
pengemisan (sebagai kegiatan/objek) merupakan suatu fenomena perubahan
sosial dan merupakan fakta sosial sedangkan dalam konsiderans Perda ini
menggambarkan gelandangan dan pengemis (sebagai subjek) yang rentan hidup
dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak
layak dan tidak bermartabat. Dengan demikian terdapat ketidakharmonisan
antara naskah akademik dengan perda.
Dasar

Yuridis

dalam

Naskah

Akademis

hanya

memaparkan

ketertinggalan aturan yang mengatur mengenai masalah gelandangan dan
pengemis atau kekosongan hukum. Padahal suatu dasar yuridis tidak hanya
memaparkan hal tersebut tetapi juga dasar hukum yang digunakan sebagai
pijakan pembentukan perda tersebut. Sudah seharunya Pancasila merupakan
sumber segala sumber hukum dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundangundangan.
Banyak teori mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan,
salah satunya adalah Teori yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Teori tersebut
dikenal dengan Stufenbau Theory. Hans Kelsen bependapat bahwa norma
hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata
susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan
berdasar pada norma yang lebih tinggi, begitu pula seterusnya sampai pada
suatu norma tertinggi yaitu kaidah dasar, yang sering juga disebut sebagai
G ru nd no rm . 20
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan suatu
Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi
muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yang dijadikan sebagai dasar
yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan
apa yang disampaikan oleh Hans Kelsen.
20 Ni’matul

Huda, 2008, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 54.
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Berdasarkan ketentuan tersebut, sudah sewajarnya bahwa Peraturan
Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
dijiwai oleh Sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat
Indonesia. Hal ini mengandung perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan
sosial b a g i se l u r u h R a k y a t In d o n e s ia yaitu : 2 1
a. Bersikap adil;
b. Menghormati hak-hak orang lain;
c. Suka menolong kesulitan orang lain;
d. Tidak melakukan pemerasan pada orang lain;
e. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gorong royong;
f.

Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;

g. Tidak merugikan kepentingan umum; dan
h. Memajukan kesejahteraan sosial.
Selain itu, Perda ini juga telah mendasarkan pada Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Alinea ke 4.
Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa suatu aturan harus didasarkan
pada peraturan yang lebih tinggi, undang-undang yang menjadi dasar Perda ini
yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3039). Selanjutnya Undang-undang ini dijabarkan
lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah

No. 31 Tahun

1980 tentang

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, terutama Pasal 4 ayat (1). Pasal 4
ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat
kebijaksanaan

khusus

berdasarkan

kondisi

daerah

melaksanakan

sepanjang

tidak

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Ketentuan inilah

yang

d i g u n a k a n d a l a m d a sa r yu rid is P e r d a N o . 1 T a h u n 2 0 1 4 . 2 2
Terkait hal tersebut, ada yang perlu untuk analisis lebih lanjut yaitu,
Pemerintah pada tahun 2009 telah mengeluarkan ketentuan baru mengenai
kesejahteraan sosial. Ketentuan tersebut yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun
2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam ketentuan Peralihan Undang-Undang

21 Muchson

AR, 2009, Diktat Bahan Ajar: Pancasila dan UUD 1945 dalam Kehidupan Bangsa dan Negara Republik
Indonesia, Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial UNY, Yogyakarta, hlm. 40 (diakses di
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Pancasila%20dan%20UUD%201945.pdf)
22 Periksa konsiderans Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
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tersebut, terutama Pasal 57 mengatur bahwa pada saat berlakunya UndangUndang ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku. Pasal selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan dari Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3039) yang ada pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan UndangUndang ini. Akan tetapi hal ini tidaklah serta merta dapat dilaksanakan, apabila
terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama (dalam
kedudukan peraturan tersebut setingkat) maka aturan yang terbarulah yang
akan berlaku. Hal ini sesuai dengan asas Lex Posterior Derogat Legi Priori.
Dengan demikian apabila telah ada peraturan pelaksana dari Undang-Undang
No. 11 Tahun 2009 yang mengatur hal yang sama seperti diatur oleh peraturan
pelaksana dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 maka peraturan tersebut
tidak berlaku. Catatan penting suatu konsideran peraturan daerah: cukup
memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya
melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari undang-undang atau
peraturan pemerintah yang memerintahkan pembentukan peraturan daerah
tersebut.23
Dasar hukum dalam hal ini diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum
memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan
peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan
perundang-undangan. Dasar Hukum yang digunakan dalam Perda ini yaitu
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ketentuan
ini mendasarkan pada pelaksanaan otonomi dan tugas perbantuan. Penanganan
gelandang dan pengemis selain dari pelaksanaan otonomi atau

tugas

perbantuan sekaligus dari perintah peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi. Selain itu, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengkualifikasikan

23 Periksa

Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

hlm. 16
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penanganan gelandangan dan pengemis ke dalam urusan penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat atau pun dimasukan ke dalam
urusan

penanggulangan

masalah

sosial

lintas

kabupaten/kota,

yang

merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pememrintah daerah
provinsi. Lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi,

dan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota,

bahwa

urusan

pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi
dan pemerintahan daerah kabupaten/kota salah satunya urusan wajib di bidang
Sosial.
Masih membicarakan dasar hukum pembentukan suatu peraturan
perundang-undangan, Perda ini tidak mencantumkan Undang-Undang No. 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini
terbukti dari tidak dicantumkannya Undang-undang Aquo. Hal ini dirasa
penting, karena penyusunan suatu peraturan perundang-undangan haruslah
berpedoman pada Undang-undang Aquo.
Dictum

suatu

peraturan

perundang-undangan

terdiri

dari

kata

Memutuskan, kata Menetapkan, dan Jenis dan Nama Peraturan Perundangundangan. Berdasarkan hal tersebut, dictum pada Perda tersebut telah sesuai
dengan ketentuan sebagaimana Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2014
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Batang tubuh suatu peraturan perundang-undangan memuat semua
materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal
atau beberapa pasal. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh
dikelompokkan ke dalam ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan
pidana (jika diperlukan), ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan ketentuan
penutup.
Berdasarkan penelaahan, batang tubuh dari Perda No. 1 Tahun 2014
hampir sebagian besar mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun
1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Perbedaannya hanya
ada pada adanya ketentuan Kriteria Gelandangan dan Pengemis yang diatur
dalam BAB II, adanya ketentuan Pembiayaan yang diatur dalam Bab V, adanya
ketentuan larangan yang diatur dalam BAB VI, adanya ketentuan penyidikan
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yang diatur dalam BAB VII, dan adanya ketentuan Pidana yang diatur di dalam
BAB VIII.
BAB I Ketentuan umum dari Perda ini sebagian besar diperoleh dari
Undang-Undang Kesejahteraan sosial dan turunannya. BAB III mengatur
mengenai Penyelenggaraan dan Presedur Penanganan Gelandangan dan
Pengemis. Sebagian besar ketentuan dalam bab ini berisikan upaya-upaya yang
dilakukan untuk penanganan gelandangan dan pengemis. 3 dari 4 upaya yang
dilakukan diambil dari ketentuan PP No. 31 Tahun 1980. Upaya keempat yang
digunakan adalah adanya reintegrasi sosial. Berdasarkan ketentuan di dalam
Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sudah tidak
mengenal istilah Reintegrasi Sosial di dalam pengaturannya

dalam

menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang ini dalam Pasal 6
mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial,
jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Yang dimaksud
dengan rehabilitasi sosial diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan
Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan
kemampuan seseorang yang mengalami

disfungsi sosial agar

melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam penjelasan Pasal tersebut

dapat
yang

dimaksud dengan seseorang yang mengalami disfungsi sosial antara lain
penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, tuna susila,
gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis,… Dari penjelasan
tersebut maka

Gelandangan dan Pengemis

dikualifikasikan/digolongkan

sebagai seseorang yang mengalami disfungsi sosial.
Perda ini juga mengamanatkan untuk adanya Peraturan Gubernur yang
mengatur mengenai prosedur penanganan gelandangan dan pengemis. Hal
tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2). Selanjutnya dalam BAB IX
Ketentuan Penutup mengatur bahwa apa yang diamanatkan dalam Pasal 17,
harus telah ditetapkan paling lama 6 bulan terhitung Perda ini diundangkan.
Akan tetapi, pada kenyataannya peraturan yang dimaksud baru ditetapkan
setelah 3 tahun Perda ini diundangkan. Peraturan tersebut adalah Peraturan
Gubernur No. 36 Tahun 2017 tentang Standar Operasional

Prosedur

Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi
telah melalaikan amanat Perda ini.
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B. IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai
dengan norma- norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta
tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu
dan hidup mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang-orang
yang mendapat penghasilan dari meminta-minta dimuka umum dengan
berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang (Departemen
Sosial Republik Indonesia, 1992), Ada berbagai

permasalahan

melatarbelakangi para gelandangan dan pengemis tersebut

untuk

yang
hidup

sebagai masyarakat yang termarjinalkan. Ada sebagian yang memang besar
dijalanan, ada yang memang memilih untuk hidup di jalan, ada juga yang
terpaksa hidup dijalan karena tidak ada pilihan lain. Fenomena gepeng
(gelandangan dan pengemis) sudah menjadi permasalahan sosial yang tidak
terelakkan di Indonesia terutama di kota-kota besar, tidak terkecuali di
Yogyakarta. Data jumlah gepeng yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta
dari tahun 2013 – 2015 berjumlah 875 orang, secara terinci dapat dilihat tabel
berikut ini.
Tabel 1. Data Jumlah dan Persentase Gelandangan dan Pengemis Tahun 20132015
C.

JUMLAH DAN PERSENTASE MASING-MASING JENIS PMKS DI
JENIS
TH.

2013

2014

2015

JUMLAH

KP (%)

BTL (%)

GK (%)

SLM (%)

YK (%)

Gelandanga n

21
(17.36)

30
(24.79)

8
(6.61)

53
(43.80)

9
(7.44)

121

Pengemis

41
(18.55)

83
(37.56)

34
(15.38)

26
(11.77)

37
(16.74)

221

Gelandanga n

12
(14.46)

25
(30.12)

9
(10.84)

30
(36.15)

7
(8.43)

83

Pengemis

23
(11.56)

72
(36.18)

32
(16.08)

41
(20.60)

31
(15.58)

199

Gelandanga n

10
(12.66)

19
(24.05)

7
(8.86)

35
(44.30)

8
(10.13)

79

Pengemis

17
(10.00)

61
(35.88)

27
(15.88)

41
(24.12)

24
(14.12)

170

124

290

117

226

116

873

PMKS

TOTAL GEPENG

TOTAL/TAHUN

T H . 2 01 3 = 342
T H . 2 01 4 = 282
T H . 20 15 = 249

S u mb er: D i n as Sosial D I Y
Keterangan: KP : Kulon Progo, B TL: Bantul, GK: Gunun g Kidul, SLM:Sleman, YK: Yo g ya
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Data tersebut merupakan akumulasi hasil dari operasi penertiban gepeng
(tertangkap) yang dilakukan oleh SatPolPP di masing-masing kabupaten/kota di
Daerah Istimewa Yogyakarta, belum dapat dipastikan jumlah gelandangan dan
pengemis yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta apabila dapat terjaring
seluruhnya. Walau dari data tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan
jumlah gepeng, tetapi penanganan masalah gepeng tidaklah mudah karena
adanya gepeng terkait dengan kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan di
pedesaan, kurangnya ketrampilan dan satu masalah lainnya adalah sebagian
besar jumlah gepeng di DIY berasal dari luar DIY (sumber hasil FGD di DPRD
DIY, 2018), bahkan seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial DIY periode
2013-2017, Untung Sukaryadi, berikut ini: "Hampir 70 persen gepeng yang ada
di DIY berasal dari luar daerah dan kami cukup kesulitan melakukan
penindakan pada aktor-aktor di baliknya. Memang perlu ada kerjasama antar
instansi untuk bisa memberantas tuntas hingga ke aktor-aktornya," terang
Untung.

(http://www.krjogja.com/web/news/read/13034/Mafia_Gepeng_Ha

rus_Ditindak_Tegas diakses pada 24 Oktober 2016 pukul 21:10WIB)
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi
gelandangan dan pengemis, termasuk pembuatan Perda Daerah Istimewa
Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penangangan Gelandangan dan Pengemis.
Dikeluarkannya kebijakan tersebut tidak terlepas dari semakin maraknya
gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di Yogyakarta.
Peraturan daerah ini mulai di implementasikan pada 1 januari 2015 dan
mulai disosialisasikan kepada masyarakat. Sebelum adanya Perda DIY Nomor 1
Tahun 2014, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan Peraturan
Daerah Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup
di Jalan. Melalui Perda ini, pemerintah daerah menetapkan penanganan
gelandangan dan pengemis sebagai kebijakan yang lebih operasional yang
menjadi landasan hukum bagi upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan
perlindungan, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan. Usaha-usaha penanganan
tersebut, di samping

usaha

pencegahan

timbulnya

gelandangan

dan

pengemis, bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan
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dan pengemis agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan
yang bermartabat.
Berdasarkan perda tersebut, upaya penanganan gelandangan dan
pengemis meliputi upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial
sebagai berikut.
1. Upaya Preventif
Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi
penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial,
pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada
hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014
tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dilakukan dengan cara:
a. pelatihan keterampilan, magang dan perluasan kesempatan kerja;
b. peningkatan derajat kesehatan;
c. fasilitasi tempat tinggal;
d. peningkatan pendidikan;
e. penyuluhan dan edukasi masyarakat;
f. pemberian informasi melalui baliho di tempat umum;
g. bimbingan sosial; dan
h. bantuan sosial.
Pelaksanaan pelatihan keterampilan,

magang, dan

perluasan

kesempatan kerja dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan. SKPD yang
dimaksud adalah Dinas Ketenagakerjaan baik di tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
Peningkatan derajat kesehatan dilaksanakan oleh SKPD

yang

mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatana. SKPD yang dimaksud
adalah Dinas Kesehatan baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Fasilitasi tempat tinggal dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai
tugas dan fungsi di bidang Sosial dan/atau pemukiman, sarana dan
prasarana wilayah. SKPD yang dimaksud adalah Dinas Sosial dan Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baik ditingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
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Peningkatan pendidikan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai
tugas dan fungsi di bidang pendidikan. SKPD yang dimaksud adalah Dinas
Pendidikan baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat, pemberian informasi melalui
baliho di tempat-tempat umum, bimbingan sosial, bantuan sosial
dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial.
SKPD yang dimaksud adalah Dinas Sosial baik di Provinsi

dan

Kabupaten/Kota.
Berdas ark an hasil F o c u s G r o u p Discuss ion ( F G D ) 24 ya n g dilak uka n
terhadap SKPD/OPD, langkah preventif belum efektif dilakukan oleh semua
SKPD/OPD. Hal ini disebabkan oleh SKPD/OPD terkendala untuk
mengetahui masyarakat yang berpotensi menjadi Gelandangan

atau

Pengemis. Selain itu, masih banyak aparatur daerah yang belum memahami
apa yang dimaksud upaya preventif. Sebagaimana yang telah dijelaskan di
atas, upaya preventif adalah upaya pencegahan, dalam hal ini mencegah agar
masyarakat yang berpotensi menggelandang atau pun mengemis tidak
menggelandang atau mengemis.
SKPD/OPD di bidang kesehatan telah melakukan upaya preventif ini,
akan tetapi setelah ditelaah lebih lanjut, bahwa upaya tersebut dilaksanakan
karena memang sudah menjadi tugas, pokok, dan fungsi dari SKPD/OPD
yang terkait. Upaya preventif ini juga terkendala dari tidak adanya
pembiayaan yang memadai pelaksanaan perda.
Permasalahan yang lain dihadapi adalah kebanyakan gelandangan
dan pengemis yang ada dan tertangkap tidak berdomisili di Daerah Istimewa
Yogyakarta, sehingga upaya preventif tidak dapat dilakukan. Akan tetapi,
apabila gelandangan atau pengemis yang tertangkap tersebut berdomisili di
Daerah Istimewa Yogyakarta maka pada hakikatnya ini adalah kegagalan
sistem penanganan gelandangan dan pengemis. Mengapa demikian? Karena
Perda ini adalah Perda Provinsi maka sudah sewajarnya berlaku di semua
kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lagika awamnya sebagai
berikut, misalnya gelandangan atau pengemis yang berasal dari Kabupaten

24 Focus

Group Discussion, 30 Mei 2018, bertempat di Ruang Sidang Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah
Istimewa Yogyakarta.
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Gunung Kidul dan tertangkap di Kota Yogyakarta, hal ini menunjukkan
bahwa penanganan gelandangan atau pengemis secara preventif di
Kabupaten Gunung Kidul tidaklah berhasil. Seharusnya dari

hulu

(Kabupaten Gunung Kidul) apabila melaksanakan Perda ini dengan baik
maka tidak akan ada gelandangan atau pengemis tertangkap di Kota
Yogyakarta (hilirnya)
Beberapa cara sebagaimana disebutkan dalam Perda ini, tidak
berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan banyak gelandangan
dan pengemis tertangkap terlebih dahulu kemudian pemerintah baru
melaksanakan cara yang dimaksud, yang notabene tidak dapat disebut
sebagai langkah preventif.
Untuk

mendapatkan

gambaran

tentang

penyelenggaraan/implementasi Perda no 1 Tahun 2014 tentang Penanganan
Gelandangan

dan Pengemis,

akan dilihat dari enam variabel yang

mempengaruhi kinerja implementasi sebagaimana telah diuraikan di Bab II,
yaitu variabel

yaitu karakteristik masalah,

kejelasan kebijakan dan

konsistensi aturan, besarnya anggaran, keterpautan antar implementor yang
menangani, komitmen implementor, dan dukungan/partisipasi publik.
a. Karakteristik masalah
Berdasarkan FGD yang dilakukan bersama stakeholders terkait
penanganan gelandangan dan pengemis maupun hasil penelitian yang
dilakukan Novita Nur Syahroni yang berjudul Implementasi Kebijakan
Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Bantul serta
penelitian Bambang yang berjudul Kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota
Yogyakarta, dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan
utama yang paling mendasar sebenarnya berasal dari gepeng itu sendiri
yaitu mengubah pola piker/mindset gepeng yang membutuh waktu yang
cukup lama dan tidak mudah karena mereka sudah terbiasa hidup di
jalanan,

merasa hidupnya enak karena mendapat uang dengan mudah

daripada harus hidup di panti yang harus bekerja. Bahkan eks gepeng
yang telah mendapat pembinaan dan pemberdayaan dilepas untuk hidup
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secara mandiri, kembali lagi ke jalanan dengan alasan faktor ekonomi yaitu
untuk menambah pendapatan.
Berbagai upaya preventif telah dilakukan dengan berbagai cara
antara lain pembagian leaflet penanganan gelandangan dan pengemis
kepada masyarakat di jalan – jalan utama,

kegiatan

sapaan, berupa

penyuluhan pemberian motivasi kepada gelandangan dan pengemis
untuk tidak melakukan pekerjaaan meminta – minta dan dapat kembali
ke daerah asalnya.

Seluruh kabupaten/kota juga telah melakukan

kegiatan razia/penertiban atau disebut juga penjangkauan untuk
menjaring dan menangkap para gelandangan dan pengemis yang masih
kerap dijumpai di jalan atau titik – titik tertentu. Oleh karena itu untuk
menghilangkan gepeng sangat sulit, walau diakui oleh

diakui oleh

implementor peserta FGD, sejak ada Perda No 1 Tahun 2014, jumlah
gelandangan, pengemis, maupun pengamen sudah jauh berkurang, tetapi
tidak hilang. Untuk menghindari pasal “sanksi” yang ada di Perda
tersebut, para gepeng tidak lagi berkeliaran bebas tetapi lebih memilih keluar
pada jam-jam tertentu, terkadang beroperasi di malam hari di luar jam
dinas. Apalagi gepeng jaman sekarang sudah semakin pintar dengan
adanya alat komunikasi, mereka dapat dengan cepat memberitahukan
kepada teman sesama gepeng jika mengetahui adanya penertiban.
Gepeng yang berpindah tempat beroperasi di dalam perkampungan
penduduk yang masih sulit untuk dijangkau oleh petugas. Hanya apabila
ada laporan dari masyarakat, baru akan di jemput. Itu saja biasanya
masyarakat kebanyakan melaporkan jika ada gelandangan psikotik atau
yang gangguan jiwa di sekitar lingkungan mereka karena dirasa
menganggu. Untuk pengemis sendiri belum ada kepedulian masyarakat
yang melaporkan.
Masalah lain tidak semua gepeng berasal dari DIY, sebagian
besar berasal dari luar DIY. Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Pencegahan
NAPZA Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul, Ibu Arfin kalau se-DIY itu
kita sudah sepakat, kita tidak boleh dari Bantul buang ke Kulon Progo,
Kulon Progo buang ke Sleman, dan seterusnya itu tidak boleh, karena kita
nanti semuanya tetap ke provinsi, dari pada buang mending langsung
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dimasukkan ke camp assessment pasti diterima. Tapi kalau yang buang
masyarakat ya mau gimana lagi (Novita, 2017)
b. 2). Kejelasan kebijakan dan konsistensi aturan
Berdasarkan hasil FGD bersama stakeholders pelaksana Perda
yang dilaksanakan di DPRD DIY dan hasil penelitian
Implementasi Perda No 1 Tahun 2014,

tentang

penangangan Gepeng

di

kabupaten/kota semua mengacu pada Perda No 1 Tahun 2014. Kebijakan
penanganan gelandangan dan pengemis yang tertuang di dalam Perda DI
No. 1 Tahun 2014 ini, oleh para implementor dianggap sudah memiliki
aturan yang jelas, dasar sudah jelas. Hanya saja ketentuan pidana yang
diatur di dalam perda tersebut belum dapat diterapkan, selama ini belum
pernah menyidangkan pengemis, pengamen itu dipersidangkan karena
sara dan prasarananya belum ada”. Pernyataan dari peserta FGD juga
didukung hasil penelitian Novita bahwa Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial dan
Pencegahan NAPZA Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul yang menyatakan
pernah ada rencana ada tim sidang ditempat yang dikoordinir oleh Dinas
Sosial, ada mobil sidang, tetapi rencana tersebut belum pernah
terealisir. Begitu juga sanksi bagi masyarakat yang didapati memberi,
ketentuan pidana yang mengatur tentang larangan memberi dalam
bentuk apapun juga belum dapat dilaksanakan. Mengingat bahwa
kebanyakan masyarakat yang memberi, dikarenakan rasa empati dan
didasari dengan niat untuk bersedekah. Selain belum terpenuhinya
sarana dan prasaran untuk kegiatan persidangan, juga disebabkan oleh
pemerintah untuk saat ini lebih mengoptimalkan pembinaan dan
pemberdayaan gepeng itu sendiri. Belum terpenuhinya sarana dan
prasarana tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang ada.
Berkurangnya jumlah gepeng yang ada juga ditunjukkan dengan
penurunan intensitas aktivitas gepeng di jalanan. Hal

tersebut

merupakan salah satu dampak yang muncul dengan adanya Perda
gepeng. Apalagi jika sanksi yang ada dapat diterapkan pasti akan
menimbulkan dampak lain, baik terhadap gepeng maupung masyarakat
yang member
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Besarnya alokasi sumberdaya/anggaran pelaksanaan kegiatan
penanganan gelandangan dan pengemis dimiliki oleh Dinas Sosial P3A
setiap kab/kota. Anggaran yang ada hanya terbatas untuk mendukung
jalannya kegiatan sosialisasi, razia, penjangkauan dan penanganan pasca
razia, hingga pemberian modal bagi gepeng yang telah

mandiri.

Penganggaran tersebut sesuai dengan tupoksi yang dimiliki Dinas Sosial
P3A sendiri di dalam penanganan gepeng sedangkan untuk penegakan
perda itu sendiri adalah tugas dari SatPolPP. Akan tetapi SatPolPP tidak
memiliki anggaran tersendiri untuk kegiatan penanganan dalam hal ini
adalah pemberlakuan sanksi secara hukum. Ketika razia pun SatPolPP
masih bergantun kepada Dinas Sosial P3A dalam hal anggaran, karena
memang antara Dinas Sosial P3A dengan SatPolPP selalu bergerak
bersama-sama. Di awal dikeluarkannya Perda No. 1 Tahun 2014 tersebut,
pemerintah DIY langsung mengucurkan dana untuk kegiatan razia dan
penjangkauan. Disisi lain, anggaran yang ada belum dapat dikatakan
digunakan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan program yang
diberikan kepada para gepeng tersebut belum bisa terserap dengan baik.
Belum

optimalnya

misalnya

seperti

untuk

pelatihan-pelatihan

keterampilan kita kasih latihannya maksimal 2 hari, tapi karena yang
namanya PMKS itu kan beda dengan orang normal. PMKS itu mau datang,
dikumpulkan, dibina, dikasih pelatihan itu saja sudah bersyukur udah
ada niat baik, itu belum tau masuk di otak apa tidak. Nah nanti meskipun
sudah dilatih sampai rumah juga belum tentu mereka menerapkan.
c. Besarnya anggaran
B e s a r n y a a lo k a s i

sumberdaya/anggaran pelaksanaan kegiatan

penanganan gelandangan dan pengemis dimiliki oleh Dinas Sosial P3A
setiap kab/kota. Anggaran yang ada hanya terbatas untuk mendukung
jalannya kegiatan sosialisasi, razia, penjangkauan dan penanganan pasca
razia, hingga pemberian modal bagi gepeng yang telah

mandiri.

Penganggaran tersebut sesuai dengan tupoksi yang dimiliki Dinas Sosial
P3A sendiri di dalam penanganan gepeng sedangkan untuk penegakan
Perda itu sendiri adalah tugas dari SatPolPP. Akan tetapi SatPolPP tidak
memiliki anggaran tersendiri untuk kegiatan penanganan dalam hal ini
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adalah pemberlakuan sanksi secara hukum. Ketika razia pun SatPolPP
masih bergantung kepada Dinas Sosial P3A dalam hal anggaran, karena
memang antara Dinas Sosial P3A dengan SatPolPP selalu bergerak
bersama-sama. Di awal dikeluarkannya Perda No. 1 Tahun 2014 tersebut,
pemerintah DIY langsung mengucurkan dana untuk kegiatan razia dan
penjangkauan. Disisi lain, anggaran yang ada belum dapat dikatakan
digunakan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan program yang
diberikan kepada para gepeng tersebut belum bisa terserap dengan baik.
Belum

optimalnya

misalnya

seperti

untuk

pelatihan-pelatihan

keterampilan karena yang namanya PMKS itu kan beda dengan orang
normal. PMKS itu mau datang, dikumpulkan, dibina, dikasih pelatihan
itu saja sudah bersyukur sudah ada niat baik.
d. Keterpautan antar implementor
Setiap pelaksanaan sebuah kebijakan tidak akan terlepas dari
implementor kebijakan itu sendiri. Dalam menjalankan

kegiatan

penertiban yakni razia dan juga penjangkauan, Dinas Sosial P3A
kabupaten/kota bersama-sama dengan SatPolPP dan kePolres. Dari hasil
penertiban yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3A bersama dengan Polres
dan SatPolPP, nantinya akan dibawa ke tempat penampungan sementara
(camp assessment) milik Dinas Sosial DIY untuk pendataan awal. Di
dalam penampungan itu akan dipilah-pilah sesuai dengan kondisi setiap
gepeng. Sedangkan Upaya rehabilitasi gepeng menjadi kewenangan dari
pemerintah provinsi DIY Pemerintah kabupaten tidak boleh, karena
sudah ada pembagian kewenangan”.
e. Komitmen implementor
Untuk dapat mencapai tujuan dari suatu kebijakan tentunya
dibutuhan komitmen yang tinggi dari aparat pelaksana untuk dapat
menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan tupoksi dari masingmasing instansi terkait. Komitmen implementor terlihat dari kesungguhan
menjalankan kewajiban dan tanggungjawab sehingga tujuan dari kebijakan
tersebut dapat tercapai. Untuk kegiatan penanganan pasca razia dan
penjangkauan merupakan bagian dari tugas Dinas Sosial P3A Kabupaten
/Kota. Polres juga tidak jauh berbeda dengan tugas yang dimiliki SatPolPP
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yakni hanya ikut serta pada saat penertiban saja. Selebihnya adalah tugas
dan kewenangan dari Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan.
SatPolPP fungsinya menjaga ketertiban dan ketentraman, terutama pada
ketertibannya. Selain bekerjasama dengan SatPolPP dan Polres, Dinas
Sosial P3A Kabupaten Bantul memiliki sebuah tim khusus yang diberi
nama Tim Reaksi Cepat (TRC). Tim ini terdiri dari 17 orang TKSK (Tenaga
Kerja Sosial Kecamatan) yang menjadi kepanjangan tangan dari Dinas
Sosial P3A di setiap kecamatan di Bantul., yang bisa evakuasi sewaktuwaktu.” Peran dari tim ini yakni apabila di kecamatan yang bersangkutan
ditemui permasalahan darurat yang berhubungan dengan PMKS, maka
tim ini akan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Sosial
P3A agar dapat segera dievakuasi. Ada juga yang dinamakan dengan
Naban (Tenaga bantuan) yang merupakan tim keamanan milik SatPolPP
yang bertugas untuk memantau situasi dan kondisi di sekitaran lokasi
wisata pantai di Bantul. Naban ini juga memiliki fungsi yang hampir sama
dengan TRC yang dimiliki Dinas Sosial P3A yakni meberikan informasi
apabila ditemukan PMKS di sekitar lokasi pantai.
f. Dukungan/partisipasi publik/masyarakat
Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang turut menyertakan
masyarakat dalam pelaksanaannya. Memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi di dalamnya. Pelaksanaan
kebijakan penanganan gepeng ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa
adanya keterlibatan dari masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat bisa
dilakukan dengan berbagai cara. Berdasarkan implementor dari Bantul,
Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul yang melibatkan masyarakat secara
langsung dengan membentuk tim reaksi cepat yang terdiri dari 17 orang
dari TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan) dari 17 kecamatan di Bantul.
Kepedulian masyarakat terhadap keberadaan gepeng sudah mulai ada,
tdengan melaporkan kepada Dinas. Biasanya yang dilaporkan oleh
masyarakat adalah gepeng psikotik atau yang mengalami gangguan jiwa
yang memang menggangu kenyamanan masyarakat. Masyarakat sudah
mulai terbuka dengan adanya kebijakan penanganan gelandangan dan
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pengemis di lingkungannya, dengan mengusulkan untuk diadakan
kegiatan sosialisasi dan pembinaan bagi PMKS di lingkungannya.
Berikut faktor penghambat implementasi upaya preventif
1) Sikap mental/mindset para gelandangan dan pengemis yang
belum bisa dirubah agar tidak hidup di jalanan lagi;
2) Keberadaan gelandangan dan pengemis yang selalu berpindahpindah mobilitasnya;
3) Keterbatasan tenaga perawat di UPT Panti Karya (tempat
penampungan, nama sdh berubah)
4) Keterbatasan ruangan untuk menampung gelandangan dan
pengemis di UPT PantiKarya
5) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang digunakan
untuk melaksanakan sanksi hukum yang ada
6) Kurangnya peran masyarakat dan keluarga dalam menangani
kelayan terutama eks psikotik setelah keluar dari UPT Panti
Karya.
Sedangkan faktor pendukung implementasi upaya preventif sebagai
berikut:
1) Kerjasama yang baik antara implementor yaitu SatPolPP, Polres,
Dinsos, Rumah Sakit, dan Panti
2) Angaran di tahun 2017 ini lebih banyak dibandingkan 2 tahun lalu.
Jika 2 tahun terakhir ini anggaran bersumber dari Pemerintah DIY,
untuk tahun ini anggaran berasal dari Pemerintah Kabupaten Bantul
sendiri.
2. Upaya Koersif
Upaya Koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi
sosial. Upaya koersif dilakukan dengan cara penertiban, penjangkauan,
pembinaan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS), dan pelimpahan. Penertiban
dilakukan terhadap setiap orang yang tinggal di tempat umum, mengalami
gangguan jiwa yang berada di tempat umum, meminta-minta di tempat
umum, permukimam,

peribadatan,

dan/atau

meminta-minta

dengan

menggunakan alat. Tindakan penertiban dilaksanakan oleh SKPD yang
memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan ketentraman dan
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ketertiban umum. Penjangkauan dilaksanakan secara terpadu oleh SKPD
yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial dan lembaga kesejahteraan
sosial. Pembinaan di RPS dan pelimpahan dilaksanakan oleh SKPD yang
memiliki tugas dan fungsi di Bidang Sosial.
Upaya koersif yang paling sering dilakukan oleh Pemerintah, terutama
SKPD yang diberikan Tupoksi untuk melakukan penertiban dan pembinaan.
Pemerintah sudah sering melakukan penertiban gelandangan dan pengemis
di tempat-tempat umum. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh
Ellena

Dwi

Purwanti

(2017)

Pemerintah

pada

tahun

2016

telah

melaksanakan penertiban sebanyak 6 kali dalam setahun atau 2 bulan
sekali. Hasil dari penertiban tersebut, terjaring sebanyak 321 orang
pengemis.
Pengemis yang terjaring untuk selanjutnya dilakukan pembinaan di
Rumah Perlindungan Sosial. Disini gelandangan atau pun pengemis diobati
dan dirawat kemudian diberikan pelatihan untuk peningkatan kapasitas dari
gelandangan atau pun pengemis. Tindakan inilah yang terkadang disalah
artikan oleh mereka sehingga terkadang tidak jerah dan kembali
menggelandang dan mengemis.
Kendala lain yang dihadapi dalam tindakan koersif ini adalah tidaknya
alat transportasi untuk membawa gelandangan atau pengemis ke RPS. Hal
ini terjadi kerena RPS hanya ada di Ibu Kota Provinsi. Undang-Undang
Pemerintahan Daerah yang baru membagi urusan pemerintahan pusat dan
daerah di bidang sosial khususnya rehabilitasi sosial, pemerintah daerah
provinsi hanya melaksanakan rehabilitasi selain dikarenakan narkotika atau
penyalahgunaan NAPZA yang memerlukan rehabilitasi panti. Sedangkan
untuk daerah kabupaten/kota mejalankan rehabilitasi sosial selain karena
narkotika atau penyalahgunaan NAPZA yang tidak memerlukan rehabilitasi
p a d a p a n t i d a n re h ab ilita si a n a k y a n g b e r h a d a p a n d e n g a n h u k u m . 2 5 A d a n y a
pengaturan demikian menghambat bagi daerah yang tidak mempunyai RPS
d i t a m b a h l a g i d e n g a n t i d a k a d a n y a d u k u n g a n alat tran sp o r tasi. 2 6

25 Periksa

Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Group Discussion, 30 Mei 2018, bertempat di Ruang Sidang Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah
Istimewa Yogyakarta.
26 Focus
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Contoh lain upaya Koersig yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Bantul. Pemerintah Bantul sendiri telah lama melaksanakan kegiatan razia
maupun penjangkauan. Dalam hal ini Dinas Sosial P3A bekerjasama dengan
SatPolPP

dan juga

Polres Kabupaten Bantul.

Kegiatan razia

dan

penjangkauan tersebut tidak lah sama. Razia tersebut dilakukan secara
terjadwal dan memaksa untuk selanjutnya dibawa ke tempat penampungan
sementara. Penjangkauan dilakukan sewaktu-waktu jika dirasa ada suatu
hal yang memang perlu ditindaklanjuti, dan dilakukan secara komunikatif
melalui pendekatan.
Tidak ada waktu yang pasti dalam melaksanakan razia, walaupun
sudah dijadwalkan namun kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sewaktuwaktu,

jika ada aduan dari masyarakat

akan keberadaan

gepeng.

Penjadwalan kegiatan juga dilakukan secara acak agar tidak dapat diprediksi
oleh gepeng itu sendiri. Razia itu sendiri sebenarnya tidak diperbolehkan
apabila itu adalah anak jalanan sebab melanggar hak asasi mereka, untuk
itulah penjangkauan dilakukan.
Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul juga membentuk tim untuk
m e mb a n t u k e g ia tan p e n j a n g k au an k h u su sn ya a n a k jalanan yak n i T i m R e a k s i

Cepat (TRC). Namun karena saat ini sudah tidak tampak lagi jadi T RC tersebut
bergerak untuk mengambil ketika ada permasalahan di masyarakat.
Semenjak ada Perda DIY No.1 Tahun 2014, Dinas Sosial P3A
Kabupaten Bantul tidak sendiri dalam melakukan penanganan gepeng pasca
razia. Seluruh Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang ada di DIY, melakukan
penanganan pasca razia bersama-sama dengan Dinas Sosial DIY. Jadi
sebagian besar hasil penjangkauan dan razia tersebut diserahkan kepada
Dinas Sosial DIY untuk didata dan dilakukan penanganan lanjutan. Dinas
Sosial P3A Kabupaten Bantul juga bekerja sama dengan panti penampungan
milik swasta di Bantul yakni Panti Sosial Hafara dalam penjangkauan dan
juga pembinaan.
Proses assessment juga dapat dilakukan oleh Panti Hafara, apabila
gepeng tersebut didapati berdomisili Bantul ataupun yang melakukan
penjangkauan adalah Panti Hafara itu sendiri. Setelah dilakukan proses
assessment, maka akan dilakukan penanganan lanjutan berupa pelimpahan
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atau rujukan sesuai dengan kondisi setiap gepeng. Selanjutnya barulah
mereka mendapatkan pembinaan berupa bimbingan motivasi, sosial, agama,
dan keterampilan. Untuk gepeng yang didapati beridentitas sebagai warga
Bantul, maka pembinaan akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Bantul. Dalam hal ini adalah Panti Sosial Hafara, selama masih mampu dan
kapasitas tampungnya mencukupi. Apabila tidak, maka akan tetap diterima
namun kemudian akan dilimpahkan kepada lembaga lain yang dapat
menangani sesuai dengan kebutuhan dari gepeng tersebut.
Pembinaan yang dilakukan paling cepat adalah 1 bulan tergantung
dari gepeng itu sendiri. Apabila mereka tidak ada keinginan untuk berubah,
dalam waktu 2 atau 3 hari akan kembali lagi ke jalanan. Sebaliknya, jika ada
yang memang benar-benar ingin berubah mereka akan dengan sendirinya
datang untuk mendapatkan pembinaan. Dalam kegiatan pembinaan tersebut
juga melibatkan Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul dalam pemberian materi
bimbingan.

3. Upaya Rehabilitasi
Upaya rehabilitas adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi
usaha-usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan,
pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah
pemukiman

baru

melalui

transmigrasi

maupun

ke

tengah-tengah

masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para gelandangan
dan/atau pengemis memiliki

kemampuan untuk hidup layak

dan

bermartabat sebagai Warga Negara Republik Indonesia. Upaya rehabilitasi
dilaksanakan melalui berbagai macam kegiatan.
Upaya rehabilitasi dilaksanakan melalui:
a. motivasi dan diagnosa psikososial;
b. perawatan dan pengasuhan;
c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
d. bimbingan mental spiritual;
e. bimbingan fisik;
f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
g. pelayanan aksesibilitas;
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h. bantuan dan asistensi sosial;
i. bimbingan resosialisasi;
j. bimbingan lanjut; dan
k. rujukan.
Rehabilitasi terdiri dari rehabilitas sosial awal dan rehabilitasi sosial
lanjutan. Rehabilitasi sosial awal dilaksanakan di RPS. Rehabilitasi sosial
awal diperuntukkan bagi setiap gelandangan dan pengemis yang masuk
dalam RPS. Rehabilitasi sosial lanjutan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.
Sedangkan rehabilitasi dilaksanakn oleh SKPD yang memiliki tugas dan
fungsi di bidang sosial.
Gelandangan dan Pengemis yang terindikasi mengalami gangguan jiwa
maka dilakukan rehabilitasi kejiwaan. Rehabilitasi kejiwaan dilaksanakan
ole RSJ Daerah, RSJ lainnya atau pihak lain yang bekerja sama dengan
Pemerintah Daerah.
Gelandangan dan Pengemis eks psikotik yang telah selesai menjalani
rehabilitasi kejiwaan diberikan layanan lanjutan berupa rehabilitasi sosial.
Rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh UPTD yang memiliki tugas pokok dan
fungsi di bidan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis.
Upaya Rehabilitatif sendiri dalam Perda DIY No. 1 Tahun 2014 adalah
usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha penyantunan, perawatan,
pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran
kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi
maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut
sehingga para gelandangan dan/atau pengemis memiliki kemampuan untuk
hidup secara layak dan bermartabat sebagai Warga Negara Republik
Indonesia. Untuk upaya rehabilitasi sepenuhnya adalah kewenangan dari
Pemerintah DIY. Baik itu kabupaten maupun kota sudah tidak lagi memiliki
panti rehabilitasi yang statusnya adalah milik pemerintah. Hal tersebut
dikarenakan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi
dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan gepeng pasca razia.
Tidak berbeda dari bentuk upaya rehabilitasi, Pemerintah Kabupaten
Bantul di sini memiliki program pemberdayaan bagi gepeng. Program
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pemberdayaan yang dilakukan Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul ini
dilakukan bersama-sama dengan Panti Sosial Hafara. Gepeng yang telah
mendapatkan

pembinaan, selanjutnya akan mendapatkan

pelatihan

keterampilan. Pelatihan keterampilan ini lebih kepada mengasah life skill
mereka. Sehingga peralatan latihan yang diberikan juga disesuaikan dengan
minat keterampilan yang mereka pilih agar nantinya setelah dilepas
ditengah-tengah masyarakat mereka dapat berwirausaha dan

dapat

meninggalkan kehidupan jalanan mereka.
Sebelum adanya Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul sudah
sering memberikan modal kepada gepeng yang ingin membuka usaha.
Nyatanya hal tersebut cukup efektif, membuat mereka tidak kembali
menggelandang ataupun mengemis. Semenjak adanya peraturan tersebut,
bantuan modal berupa uang telah dihentikan dan digantikan dengan
program pemberdayaan.

4. Upaya Reintegrasi Sosial
Upaya reintegrasi sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga,
dan atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya
dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya. Upaya reintegrasi
sosial dilaksanakan melalui bimbingan resosialisasi; koordinasi dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemulangan, dan pembinaan lanjutan.
Upaya reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis eks psikotik
dilaksanakan setelah menemukan keluarga dan siap menjadi pengampu.
Apabila gelandangan dan pengemis tidak mempunyai keluarga maka UPTD
terkait wajib memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan.
Reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis dari luar daerah
dilakukan setelah selesai menjalani rehabilitasi awal di RPS. Reintegrasi
sosial tersebut dilakukan

dengan

tahapan-tahapan sebagai

berikut:

koordinasi dengan pemerintah daerah asal, penelusuran keluarga, dan
penyerahan. Reintegrasi sosial bagi gelandangan dan pengemis dari luar
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daeraha dilaksanakan oleh SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi di
bidang sosial.
Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Perda DIY No.1 Tahun 2014
bahwa reintegrasi sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga,
dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya
dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya. Reintegrasi sosial
merupakan tahapan terakhir dalam upaya penanganan gelandangan dan
pengemis. Pada tahap ini, setelah mereka merasa mampu untuk hidup
mandiri, makan akan dilepas dengan syarat tidak akan kembali lagi ke
jalanan. Mereka akan dikembalikan kepada keluarga bagi yang masih
memiliki keluarga. Untuk yang tidak memiliki tempat tinggal dapat tetap
tinggal di dalam panti sampai mereka benar- benar dapat hidup mandiri di
tengah-tengah masyarakat.
Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul juga akan memberikan modal
untuk berwirausaha, termasuk peralatan yang mereka terima saat mendapat
pelatihan. Tidak sampai di situ saja, mereka juga masih terus dipantau
selama 3 bulan kedepan. Apabila mereka benar-benar dapat mandiri maka
akan dilepas, tetapi jika tidak maka akan terus dilakukan pemantauan.
Untuk saat ini, setelah adanya Perda tentang penanganan gepeng
tersebut jauh lebih banyak yang sudah kembali kepada keluarga masingmasing. Bagi mereka yang sudah dapat dilepas akan sepenuhnya dilepas,
dan lebih memfokuskan pendampingan untuk yang belum ingin berubah.
Dalam hal ini dukungan dari masyarakat juga sangat diperlukan.
Sikap dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal dari eks gepeng tersebut
sangat berpengaruh terhadap kepercayaan diri mereka. Dengan begitu
mereka dapat kembali hidup normal seperti masyarakat pada umumnya,
dengan tidak memandang status sosial ataupun latar belakang kehidupan
mereka sebelumnya. selayaknya sebagai seorang warga negara Republik
Indonesia.
Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Razia dilakukan rutin
minimal 1 kali dalam sebulan. Gepeng yang tertangkap selanjutnya
diserahkan ke Dinas Sosial setempat dan didata, yang kemudian baru
diserahkan kepada Dinas Sosial DIY untuk diberi pembinaan. Pada
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kenyataannya, setelah dilakukan penjangkauan dan pendekatan, mereka
kembali lagi ke jalanan sebagai pengamen dan peminta-minta. Hal tersebut
disebabkan mentalitas gepeng yang sulit dihilangkan ditambah dengan
adanya sindikat atau jaringan yang mengelola gelandangan dan pengemis.
Pada di tahun sebelumnya, dan sebanyak 7 gepeng di tahun 2015,
sedangkan di Yogyakarta Kota, dari 46 gepeng yang ada di tahun 2013 turun
sebanyak 8 orang, dan 6 orang ditahun 2015. Berbeda dengan Bantul, Kulon
Progo, Gunung Kidul, dan Yogyakarta Kota, Kabupaten Sleman yang
menempati jumlah gepeng terbanyak kedua, mengalami peningkatan di
tahun 2015 yakni sebanyak 5 orang, walaupun di tahun 2014 terjadi
penurunan sebanyak 8 orang dari 79 gepeng di tahun sebelumnya.
Jika dihitung dari data yang ada, jumlah gepeng di Kabupaten Bantul
dan Kulon Progo selama tahun 2013 hingga 2015 mengalami penurunan
yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di DIY yaitu
sebanyak 33 dan 35 orang. Meskipun sedikit lebih banyak Kabupaten Kulon
Progo, namun Kabupaten Bantul dirasa lebih konsisten dalam penurunan
jumlah gepeng yang ada. Maka dari itu perlu dilihat bagaimana upaya
pemerintah Kabupaten Bantul yang senyatanya dalam melakukan penanganan

terhadap gepeng yang ada wilayah Kabupaten Bantul.
Peneliti Senior dari PSKK UGM Prof. Muhajir Darwin mengungkapkan
selama ini adanya peraturan daerah tidaklah tampak mempengaruhi
pemberantasan gepeng di wilayah DIY. Menurut dia, peraturan daerah
tersebut hanya membahas penindakan di ranah hilir tanpa menjangkau para
p e ma i n y a n g a d a d i h u lu . B erik u t p e n d ap a t n ya: " G e p e n g y a n g a d a d i jalana n
itu diorganisir oleh mafia-mafia di belakangnya, mereka dijual untuk
menghasilkan uang. Tapi memang sampai saat ini hukum belum menyentuh
aktor-aktor di balik gepeng-gepeng yang ada di jalanan, ini yang seharusnya
diperhatikan

betul,"

ungkapnya.

(http://www.krjogja.com/web/news/read/13034/Mafia_Gepeng_Harus_Diti
ndak_Tegas diakses pada 24 Oktober 2016 pukul 21:10 WIB)
Pemerintah daerah Kabupaten Bantul juga dibantu oleh salah satu
organisasi sosial yang ada di wilayah tersebut dalam

penanganan

gelandangan dan pengemis, yaitu panti sosial Hafara. Panti sosial Hafara
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telah

menjadi

supporting

system

dalam

penyelenggaraan

usaha

kesejahteraan sosial pada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
dengan melakukan jejaring (network) baik kepada pemerintah provinsi
maupun pemerintah daerah serta jaringan lembaga-lembaga yang bergerak
dibidang yang sama di Yogyakarta. Salah satu bentuk aplikasi dari tanggung
jawab tersebut adalah kerjasama antara panti sosial Hafara dengan
pemerintah kota maupun kabupaten untuk penjangkauan anak jalanan dan
gepeng. (pantihafara.com)
Dalam rangka penanganan anak jalanan, gelandangan pengemis, dan
psikotik Dinas Sosial (P3A) Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Dinas
Sosial DIY, SatPolPP Kabupaten Bantul, dan Polres Bantul telah mengadakan
razia dengan rute Jalan Samas dilanjutkan kawasan wisata Parangtritis,
kemudian wilayah Jetis, Imogiri, Pleret, Banguntapan, Piyungan, dan
kawasan ringroad selatan. (http://sosial.bantulkab.go.id/berita/190-raziaanjal-gepeng-dan-psikotik diakses pada 27 November 2016 pukul 11.38
WIB).
Selain itu juga pada pusat keramaian seperti Pasar Bantul, Pasar
Imogiri dan Pasar Piyungan. Adapun beberapa titik di Bantul yang sering
menjadi tempat berkeliaran gelandangan dan pengemis, di antaranya sekitar
perempatan Druwo Jalan Parangtritis, Jalan Imogiri Timur, Jalan Imogiri
Barat, dan sekitar perempatan Blok O wilayah Banguntapan. Razia
dilakukan secara acak dan tidak terjadwal, untuk menghindari kebocoran
informasi pelaksanaan razia. (http://jogja.antaranews.com/berita/326449/bantul-

jaring-61-gelandangan-dan-pengemis, diakses pada 27 November 2016 pukul 11.38
WIB).
Permasalahan lain yang terjadi di Bantul saat ini adalah sulitnya
merazia gepeng yang beroperasi dari rumah ke rumah (door to door).
Pasalnya, gepeng yang beroperasi dengan meminta-minta dari rumah ke
rumah tidak memiliki waktu beroperasi yang pasti. Tidak sedikit pula gepeng
yang mengatasnamakan yayasan maupun organisasi agama tertentu.
Banyaknya laporan adanya gepeng door to door ini terjadi di wilayah
perbatasan, seperti Kecamatan Kasihan, Bantul, Sewon, dan Banguntapan.
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Pihak pemerintah juga terus menghimbau masyarakat untuk tidak
memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis di jalanan. Melihat
banyaknya pendatang dari luar daerah yang belum mengetahui adanya perda
tentang larangan memberi sedekah di jalan bagi gelandangan dan pengemis
yang ada di Yogyakarta. Jika masyarakat tidak memberikan apapun kepada
para gelandangan dan pengemis, maka tidak akan ada pemasukan dari hasil
meminta-minta. Dengan begitu mereka akan jera dengan sendirinya. Apabila
masyarakat tetap membiasakan memberi uang kepada gelandangan dan
pengemis, maka sama saja dengan membiarkan mental para gepeng tetap
menjadi mental pengemis sehingga akan sulit untuk dihilangkan.
Melihat permasalahan yang ada, peneliti berkeinginan
mengetahui bagaimana upaya pemerintah yang senyatanya

untuk
dalam

melakukan penanganan terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten
Bantul. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis

di

Kabupaten Bantul”. Peneliti ingin mengetahui dan memahami lebih
mendalam apakah pelaksanaan kebijakan tersebut telah dan dapat berjalan
dengan semestinya. Selain untuk mengurangi jumlah gelandangan dan
pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Bantul,
juga untuk mengembalikan gelandangan dan pengemis dalam kehidupan
yang bermartabat sehingga menciptakan ketertiban umum dan kenyamanan
masyarakat.

5. Prosedur Penangan Gelandangan dan Pengemis
Prosedur penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan sesuai
Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP yang dimaksud lebih lanjut diatur
dengan peraturan gubernur. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26,
peraturan gubernur yang mengatur tentang SOP ditetapkan paling lama 6
bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Akan tetapi, pada
kenyataannya peraturan gubernur yang dimaksud baru diundangkan setelah
3 tahun perda diundangkan. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Gubernur
No. 36 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan
Gelandangan dan Pengemis.
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6. Peran Serta Masyarakat
Peran serta

masyarakat

dalam

penanganan gelandangan

dan

pengemis dapat dilaksanakan melaui:
a. Mencegah terjadinya tindakan pergelandangan dan pengemisan di
Lingkungannya
b. Melaporkan Kepada Pemda, Permkab, dan/atau Pemdes

apabila

mengetahui keberadaan gelandangan dan pengemis
c. Melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan SKPD di
Bidang Sosial
d. Menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan SOP
Salah satu peran masyarakat yang terlihat adalah masyarakat tidak
lagi memberikan uang kepada gelandangan atau pengemis yang ada di
perempatan lampu merah. Hal ini terjadi disebabkan adanya himbauan
untuk tidak memberikan sejumlah uang kepada gelandangan atau pengemis.
Himbauan itu juga mencantumkan sejumlah denda bagi mereka yang
memberikan sejumlah uang kepada gelandangan atau pengemis.

7. Pembiayaan
Pembiayaan terhadap pelaksanaan kegiatan Peraturan Daerah ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
dan/atau sumber lain yang sah. APBD dimaksud disini tidak hanya APBD
Provinsi tetapi juga APBD Kabupaten/Kota.
Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya suatu peraturan adalah
konsekuensi anggaran. Anggaran yang dianggarkan untuk pelaksanaan
perda ini belumlah efektif. Hal ini dapat diketahui dari masih ada program
penangangan gelandangan dan pengemis yang belum dilaksanakan.

8. Larangan
Ketentuan mengenai larangan mengatur hal-hal apa saja yang
dilarang untuk dilakukan oleh setiap orang. Hal-hal yang dilarang seperti
tindakan penggelandangan dan/atau pengemisan, memperalat orang lain,
mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa dan mengkoordinir
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orang lain. Ketentuan mengenai larangan ini dapat dikatakan mulai berhasil.
Hal ini ditunjukkan dari tidak banyaknya masyarakat yang memberikan
sejumlah uang kepada gelandangan atau pengemis.

9. Penyidikan
Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan yang
dilakukan disini tidak hanyak dilakukan oleh Penyidik Polri tetapi juga
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Selama ini ketentuan mengenai
penyidikan

belum

pernah

dilakukan.

Hal

ini

dikarenakan

dalam

pelaksanaannya terkendala dengan terbatasnya jumlah penyidik sedangkan
wilayah yang diawasi sangatlah luas. Selain itu, berdasarkan hasil FGD,
penindakan terhadap pelaku merupakan hal yang dilematis.

10.Evaluasi Kebijakan
Selanjutnya,

untuk

melakukan

evaluasi

terhadap

kebijakan

penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
yang dituangkan dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 tentang
Penanganan Gelandang dan Pengemis, penulis akan menganalisis tujuh
indikator dalam evaluasi efektivitas kebijakan sebagaimana telah dipaparkan
di bab II, yaitu kurun waktu pencapaiannya ditentukan, sasaran yang
merupakan target yang kongkrit, dasar hukum; prosedur, proses sosialisasi,
peningkatan kemampuan, dan sarana dan prasarana.
a. Kurun waktu pencapaian yang ditentukan
Penentukan kurun waktu dalam pelaksanaan kebijakan sangatlah
penting, kurun waktu yang ditentukan berpengaruh terhadap kinerja
instansi pemerintah dalam mencapai tujuan. Dinas sosial sebagai
organisasi

perangkat

daerah

yang

bertanggungjawab

terhadap

penyelenggaraan urusan sosial di daerah berperan penting dalam
melaksanakan Perda No 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan
dan pengemis di Yogyakarta.
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Berdasarkan FGD yang dilakukan bersama stakeholder terkait
dengan penanganan gelandangan dan pengemis, tidak ditemukan data
dan informasi

yang secara eksplisit menunjukan berapa lama kurun

waktu yang diperlukan untuk mencapai target yang telah ditentukan.
Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ellena Putri Dewanti yang
berjudul Efektivitas Program Penanganan Gelandangan dan Pengemis di
Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Peraturan Daerah DIY No 1 tahun
2014 disebutkan bahwa Dinas Sosial membutuhkan kurun waktu satu
tahun untuk mencapai tujuan dari Perda tersebut (Dewanti, 2017).
Dalam laporan penelitian tersebut disebutkan bahwa sebelum
disahkan kebijakan Perda No 1 Tahun 2014 ini kegiatan mengemis dan
menggelandang di Daerah Istimewa Yogyakarta bisa dibilang tidak
terkendali. Dinas Sosial membutuhkan waktu satu tahun untuk
melakukan upaya tindakan penertiban. Tindakan penertiban dengan
melakukan razia terhadap gelandangan dan pengemis yang berada di
ruang publik di wilayah Yogyakarta. Penertiban bertujuan melakukan
pembersihan dengan membawa paksa para gelandangan dan pengemis ke
panti sosial.
Dalam melakukan razia tersebut Dinas Sosial dibantu oleh Satpol
PP. Sesuai dengan isi dari Perda No 1 tahun 2014 ini Satpol PP memliki
tugas dalam tindakan penertiban. Razia yang dilakukan oleh Satpol PP
berada

di titik tertentu yang

biasa

ditemui

adanya

kegiatan

menggelandang dan mengemis. Razia tersebut dilakukan 6 kali dalam
setahun atau 2 bulan sekali. Dalam laporan penelitian tersebut juga
disampaikan bahwa dalam melakukan razia tidak hanya dilakukan setiap
2 bulan sekali, tapi juga dilakukan jika ada laporan dari pihak pengawas
atau masyarakat. Dalam melakukan razia tidak hanya dilakukan dalam
razia rutin bila ada laporan dari masyarakat adanya gelandangan dan
pengemis yang meresahkan maka akan dilakukan razia kembali.
Berdasarkan laporan tersebut juga diketahui bahwa

selain

melakukan penertiban, Dinas Sosial juga melakukan pengawasan di 20
titik. Adapun lokasi dari 20 titik tersebut adalah:
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1) Kawasan ringroad
a) Ring road utara (Condong catur)
b) Ringroad timur ( Janti)
c) Ringroad barat ( Demakijo)
d) Ringroad selatan( Dongkelan)
2) Kawasan tengah Kota Yogyakarta
a) Malioboro
b) Alun alun utara
c) Alun alun selatan
d) Perempatan tugu
e) Sayidan
f) Nol km
3) Kawasan kabupaten/kota
a) Kabupaten Sleman (sekitaran kawasan Denggung

dan

kawasan kampus UGM)
b) Kabupaten Bantul (perempatan masjid agung & sekitaran
pasar Bantul)
c) Kabupaten

Kulon

Progo

(

Wates

dan

perempatan

Karangnongko)
d) Kabupaten Gunung Kidul (Wonosari dan Karangmojo)
e) Kota Yogyakarta (Gondokusuman dan Wirobrajan)
Tujuan

dilakukannya

pengawasan tersebut adalah

untuk

memantau kegiatan gelandangan dan pengemis, agar mereka tidak
melakukan tindakan menggelandang dan mengemis.
b. Sasaran yang Merupakan Target yang Konkrit
Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk
dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sejumlah intervensi
dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mencapai sasaranyang

telah

ditetapkan. Intervensi tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan
tahuan dan lima tahunan (Renja OPD dan Renstra OPD). Dalam konteks
kebijakan penanganan gelandanan dan pengemis yang tertuang dalam
Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 ini Dinas Sosial menetapkan sasaran
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tahun 2015 Yogyakarta

bebas

dari gelandangan, pengemis

dan

g e l a n d a n g a n p s i k o t i k 2 7 . H a l te rs eb u t d i t e m u k a n j u g a d a l a m l a p o r a n
penelitian yang dilakukan oleh Dewanti terkait efektivitas kebijakan yang
dilakukan tahun 2017. Harapannya jika Yogyakarta bebas

dari

gelandangan dan pengemis, maka suasana di DIY akan lebih aman dan
tertib.
Namun data tahun 2016 menunjukkan bahwa sampai tahun
tersebut masih ditemukan sejumlah gelandangan, pengemis

dan

gelandangan psikotik yang ditemukan di DIY. Artinya bahwa sasaran yang
ditetapkan oleh Dinas Sosial belum tercapai sesuai dengan yang
ditargetkan.
Tabel 1. Tabel Pengemis yang Terazia di Wilayah Kabupaten/Kota di DIY,
Tahun 2016

Kulon
Progo
Gelandangan
18
Pengemis
25
PMKS

Sleman
58
24
Total

Bantul
36
30

Gunung
Kidul
41
36

Kota
Jogja
18
35

Total (DIY)
171
150
321

Sumber: Skripsi, Ellena Dwi Purwanti, 2017

Masih banyaknya jumlah gelandangan dan pengemis di DIY ini
dipengaruhi oleh banyak faktor. Diantaranya adalah ketidaktahuan dari
elandangan dan pengemis terhadap substansi dari Perda No. 1 tahun
2014 tentang pengangan gelandangan dan pengemis. Faktor lain adalah
terkait dengan pesona Yogyakarta sebagai

Kota pendidikan dan

pariwisata dimana setiap harinya selalu ada orang baru yang hadir di Kota
ini.
c. Dasar Hukum
Dasar hukum merupakan landasan legal formal yang digunakan
sebagai payung hukum implementasi kebijakan. Dasar hukum yang
digunakan sebagai landasan operasional kebijakan ini adalah Peraturan

G e l a n d a n g a n d i d ef i n i s i kan s e b a g a i o r a n g y a n g t i d a k m e m i l i k i id en ti t as d a n h i d u p
mengembara dijalanan. Sementara pengemis didefinisikan sebagai orang yang melakukan
kegiatan meminta minta dengan berbagai cara yang bertujuan untuk mendapatkan belas
kasih orang lain serta bantuan berupa uang atau hal lainnya. Gelandangan Psikotik: Orang
yang memiliki gangguan mental atau tidak waras yang berkeliaran di tempat umum
27
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Gubernur No 36 tahun 2017 tentang Standar Operasional Penanganan
Gelandangan dan Pengemis. Meskipun ada sejumlah catatan yang
diberikan terkait dengan Peraturan Gubernur ini. Salah satunya adalah
keterlambatan penetapan SOP.
Dalam Bab IX, Ketentuan Penutup, Pasal 26 Peraturan Daerah No.
1 Tahun

2014 tentang penanganan gelandangan

dan pengemis

disebutkan bahwa Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional
Prosedur (SOP), ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak
peraturan daerah ini diundangkan. Namun secara riil, SOP tersebut baru
disahkan pada tahun 2017. Ada keterlambatan yang cukup lama terkait
munculnya regulasi

teknis dari Peraturan Daerah

Penanganan

Gelandangan dan Pengemis ini.
Catatan yang lain adalah terkait dengan Peraturan Pemerintah
yang menjadi dasar Peraturan Daerah dinilai sudah tidak sesuai lagi
karena sudah ada pergantian Undang-Undang Kesejahteraan Sosial.
Lebih detail pembahasan ini sudah dilakukan pada sub bab sebelumnya
dalam persyaratan materiil.
d. Prosedur
Prosedur diperlukan untuk memberikan kepastian waktu, sumber
daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang
kompleks dan luas. (Winarno, 2005:150). Prosedur dalam konteks
kebijakan publik sering dibahasakan dengan standar operating procedure
(SOP). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk
menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan
swasta.

Dengan

menggunakan

SOP,

para

pelaksana

dapat

mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk
menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi

yang

kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas
yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.
Dalam konteks Peraturan Daerah No. 1 tahun 2014 tentang
penanganan Gepeng dan Pengemis ini, prosedur kerja penanganan
gepeng dan pengemis dituangkan dalam Peraturan Gubernur No 36 tahun
2017 tentang Standar Operasional Penanganan Gelandangan dan
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Pengemis. Di dalam Peraturan Gubernur ini dijelaskan serta diterangkan
apa saja prosedur yang harus dilaluai dalam menangan gelandangan dan
pengemis di DIY. Dinas sosial dalam melakukan kinerjanya harus sesuai
dengan prosedur yang telah tertuang dalam peraturan gubernur tersebut.
Berikut ini prosedur pelaksanaan kegiatan :
1) Penertiban/razia/penjangkauan gepeng yang
dengan

pengawasan/

razia

yang

disinergikan

dilakukan

oleh

instansi/unsur masyarakat
2) Rehabilitasi mental sosial oleh ahli/praktisi yang tergabung
dalam

tim-tim

bimbingan,

mental

sosial,

keagamaan,

kewarganegaraan,kesehatan fisik dan vokasional.
3) Melaksanakan orientasi dan bimbingan teknis pada petugas
pelaksana camp assesment
4) Melakukan rehablitasi mental, sosial, dan vokasional secara
berkesinambungan melalui tim ahli/praktisi yang kompeten di
bidangnya
5) Melakukan penelusuran dan pemulangan gelandangan dan
atau pengemis luar DIY
6) Melakukan perujukan
7) Melakukan pemulangan ke daerah asal
Berikut ini Bagan Alur Penanganan Gelandangan dan Pengemis

S u m b e r : P e r gu b D I Y N o 3 6 Ta h u n 2 0 1 7

Bagan di atas secara eksplisit menunjukkan bagaimana alur dalam
penanganan gelandangan dan pengemis

berdasarkan

Peraturan

Gubernur no 36 tahun 2017. Mulai dari tahapan penertiban kemudian
dibawa ke rumah perlindungan sosial kemudian diidentifikasi masalah
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anak jalanan dimasukan di RPS anak. Untuk kelompok gepeng non
psikotik serta komunitas jalanan lainnya diberikan rehabilitasi awal dan
untuk psikotik akan dirujuk kerumah sakit jiwa. Setelah mendapat
rehabilitasi awal kemudian diberikan rehabilitasi sosial lanjutan dan
peningkatan kemampuan.
Ada beberapa tahapan salah satunya adalah rehabilitasi awal yang
dilakukan

di

camp

assessment

sebelum

melakukan

tindakan

pemulangan. Rehabilitasi awal dilakukan oleh gelandangan non psikotik
dan pengemis. Gelandangan dan pengemis yang mendapat Pembinaan
136 orang dan dirujuk kerumah sakit jiwa sebanyak 186 orang. Berikut
ini rehabilitasi awal yang dilakukan guna melakukan pembinaan di camp
assessment :
1) Pembinaan fisik dilakukan oleh praktisi
2) Pembinaan mental sosial dilakukan oleh psikolog
3) Pembinaan minat bakat dilakukan oleh psikolog
4) Hynoterhapy dilakukan oleh psikolog
5) Perawatan kesehatan untuk psikotik dilakukan oleh tenaga
medis
Rehabilitasi awal dilakukan untuk mengetahui tahapan awal yang
akan dilakukan pihak pelaksana kebijakan terhadap gelandangan dan
pengemis. Rehabilitasi awal dilakukan selama 1 minggu sebelum mereka
mendapat tindaklanjut untuk dibina atau dipulangkan. Sementara
pembinaan lanjutan dilakukan di panti selama 6 bulan. Setelah
mendapatkan pembinaan kemudian mereka akan dikembalikan ke
daerah asalnya.
Berikut ini pembinaan rehabilitasi sosial lanjutan :
1) Motivasi, diagnosa psikososial dan kesehatan
2) Bimbingan mental spiritual
3) Bimbingan fisik
4) Bimbingan sosial dan konseling psikososial
5) Pelayanan aksesibilitas
6) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
7) Bantuan dan asistensi sosial
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8) Bimbingan resosialisasi
9) Bimbingan lanjut
10)Rujukan
Hal yang telah disebutkan di atas merupakan bimbingan serta
pelatihan yang didapatkan gelandangan selama dicamp. Dalam tahapan
ini para gelandangan dan pengemis akan diarahkan untuk mendapatkan
kembali fungsi sosialnya. Namun dalam melaksanakan prosedur ada saja
hal yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya
sehingga capaian kinerjanya sering tidak mencapai 100%. Hambatan atau
kendala tersebut berupa adanya gelandangan dan pengemis yang
melarikan diri. Kemungkinan ada beberapa gepeng yang sudah tidak
betah tinggal di camp. Masih banyaknya masyarakat yang memberikan
uang ataupun bantuan kepada gelandangan dan pengemis, sehingga
mereka enggan meninggalkan profesi tersebut dan membuat mereka
kembali turun kejalan juga menjadi kendala lain bagi pekerja sosial di
dinas sosial.
e. Proses Sosialisasi
Agar substansi kebijakan dipahami oleh masyarakat luas dan
memeperoleh dukungan dari masyarakat luas, maka diperlukan proses
sosialisasi. Proses sosialisasi dapat menentukan tingkat keberhasilan
dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam
penanganan gelandangan dan pengemis di Yogyakarta.
Proses sosialisasi terkait substansi Peraturan Daerah No 1 Tahun
2014 ini telah dilakukan dinas sosial di beberapa media. Sosialisasi juga
dilakukan di camp assessment untuk melakukan pembinaan terhadap
gelandangan dan pengemis yang tertangkap (Dewanti, 2017).
Berikut di bawah ini adalah media sosialisasi yang digunakan
untuk mensosialisasikan substansi dari Perda No. 1 Tahun 2014:
1) Media cetak
a) Poster yang ditempel di setiap ruang publik
b) Brosur pembagian disebar di ruang publik
c) Plang yang tersebar di perempatan lampu merah
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2) Media elektronik
a) Televisi ditayangkan di Jogja tv durasi 90 detik 2kali
penayangan
b) Radio Geronimo yang disiarkan 5 kali spot/adibs 60 detik
3) Media sosial (Website dinas sosial )
4) Sosialisasi

langsung

kemasyarakat

dilakukan

di

Gondokusuman pada tanggal 5 Januari 2015 dengan peserta
50 warga.
Dari data di atas menunjukkan proses sosialisasi yang dilakukan
oleh dinas sosial menggunakan berbagai media. Media tersebut sesuai
dengan yang tertuang dalam Perda. Namun dari hasil data di atas
menunjukan sosialisasi langsung ke masyarakat hanya dilakukan di satu
daerah. Kegiatan sosialisasi langsung kemasyarakat sangat berpengaruh
terhadap keberhasilan. Dengan melakukan sosialisasi langsung akan
didapatkan banyak masyarakat yang mengetahui isi dari Perda tersebut.
f. Peningkatan Kemampuan
Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial guna melakukan
peningkatan kemampuan terhadap gelandangan dan pengemis bertujuan
agar mereka tidak turun kembali ke jalan. Dinas Sosial Provinsi DIY
melakukan pembinaan serta memberi pembekalan keterampilan kepada
geladangan dan pengemis sebelum dipulangkan kekeluarganya atau ke
daerah asalnya, pembekalan keterampilan ini penting guna menghindari
mereka terjun kembali ke jalanan serta mampu menjalakan fungsi
sosialnya. Berdasarkan laporan penelitian yang dilakuakn oleh Ellena
Putri Dewanti diketahui bahwa peserta pembekalan keterampilan adalah
semua warga binaan yang berada di camp assessment yaitu 136 orang.
Dari jumlah 136 orang diambil 20 orang yang diberikan kesempatan
magang di Bekasi. Dalam melakukan pembekalan keterampilan lebih
mengarah ke pembinaan kewirausahaan dimana mereka akan diberikan
keterampilan berupa pembuatan produk kreatif yang bedaya jual tinggi.
Kemudian dari beberapa produk tersebut akan dipresentasikan dan dijual
kemasyarakat umum.
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Pembekalan tersebut berupa pelatihan vokasional dan pembinaan
kewirausahaan yaitu :
1) Membuat kerajinan tangan dari kayu
2) Mengolah limbah plastik menjadi barang yang bernilai jual
3) Membuat anyaman dari enceng gondok
4) Melakukan magang di perusahaan
5) Melakukan kegiatan bertani
Data

di

atas

menunjukkan

gelandangan

dan

pengemis

mendapatkan pembekalan keterampilan berupa membuat produk kreatif.
Dari hasil pembuatan produk kreatif kemudian dijual dengan harapan
mereka dapat menjadi mandiri dan mampu berinovasi membuat produk
yang mampu berdaya nilai jual yang tinggi. Kegiatan magang juga
dilakukan oleh beberapa PMKS yang terpilih agar mereka juga
mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan. Kegiatan bertani
diberikan bertujuan untuk membekali mereka agar dapat hidup mandiri
saat bertransmigrasi.
Bagi pengemis dan gelandangan yang akan dipulangkan, sebelum
melakukan pemulangan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi
sehingga para gelandangan dan pengemis yang dipulangkan sudah siap
untuk melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Sedangkan prosedur
pemulangan harus melalui penelusuran terlebih dahulu apa benar gepeng
tersebut dari daerahnya atau bukan. Berikut syarat dan prosedur
pemulangan :
1) Kriteria yg dipulangkan
b) Gelandangan dan atau pengemis luar DIY
c) Telah menjalani pembinaan/pelayanan sosial di

camp

assesment dan atau pelayanan medis di lembaga/intansi
rujukan
2) Prosedur pemulangan
1) Penelusuran
2) Penyiapan kondisi klien yang dipulangkan
3) Koordinasi dengan pemda daerah asal
4) Penyerahan klien yg dipulangkan ke pemda asal
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g. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan sosial
harus sesuai dengan kebutuhan mereka selama di camp assessment.
Penyediaan sarana dan pra sarana ini bertujuan agar selama dalam masa
pembinaan tidak akan terjadi kekurangan fasilitas yang

dapat

menimbulkan rasa tidak nyaman pada PMKS sehingga mengganggu
mental serta kesehatan mereka. Sebagaimana juga disampaikan oleh
pihak Dinas Sosial bahwa Sarana dan prasarana yang disediakan sudah
menyesuaikan kebutuhan dan sesuai dengan yang tertuang dalam
kebijakan. Sarana dan prasarana ini diharapkan mampu mencukupi
kebutuhan yang diperlukan selama berada di camp assessment (Dewanti,
2017)
Sarana dan prasarana yang disediakan oleh dinas

sosial

disesuaikan dengan kebutuhan dari para PMKS serta operasional pegawai
yang bertanggung jawab dalam program ini, mempermudah dalam
pelaksanaan kinerjanya. Berikut di bawah ini adalah data sarana dan pra
sarana yang disediakan oleh Dinas Sosial:
Tabel 2. Sarana dan Pra Sarana yang Disediakan oleh Dinas Sosial
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Sarana dan prasarana
Komputer dan laptop
Printer
ATK
Ruang asrama(bangsal)
Ruang kantor
Ruangpemeriksaan/perawatan kesehatan
Ruang pendamping social
Ruang konsultasi
Ruang penerimaan
Ruang isolasi
Ruang ibadah
Ruang bimbingan
Ruang pertemuan
Ruang makan
Dapur
Lahan parker
Ruang satpam
Lahan pertanian
MCK
Ruang tunggu
Kendaraan roda 4
Kendaraan roda 2
Sarana air bersih
Alat komunikasi( telepon& HT)

Jumlah
7 unit
5 UNIT
1 paket
4 ruangan
1 ruangan
2 ruangan
1 ruangan
2 ruangan
4 ruangan
2 ruangan
1 ruangan
2 ruangan
1 aula
1 ruangan
1 ruangan
1 lahan
1 ruangan
2 petak
10 ruangan
1 ruangan
2 kendaraan
3 kendaraan
1 jaringan
10 unit
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BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil anilisa dari kajian pada bab-bab terdahulu, maka Kajian
Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1
Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Kajian secara Hukum Formil, bahwa Perturan Daerah ini tidak
mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan terkait.
Peraturan ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun
1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Selain itu,
Perda ini juga inkonsisten dalam menerapkan undang-undang hal ini
terbukti dari diterapkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial apabila mau konsisten maka seharusnya Perda ini
mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kesejahteraan Sosial yang selaras dengan Peraturan Pemerintah Aquo;
2. Kajian secara Hukum Materiil, bahwa Peraturan Daerah ini dalam
pengaturan penyelenggaraan penanganan gelandangan dan pengemis
sebagian besar mengikuti aturan sebagaimana yang telah diatur oleh
Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan
Gelandangan dan Pengemis atau redundant. Selain itu pemerintah lalai
dalam menjalankan amanat Perda tersebut yang mengamanatkan untuk
menetapkan peraturan mengenai prosedur penanganan gelandangan dan
pengemis. Secara substansi, Perda ini sudah tertinggal dari
perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai contoh
tidak dikenal lagi istilah reintegrasi sosial sebagaimana diatur di dalam
rezim Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Kajian Implementasi dan Evaluasi, bahwa berdasarkan penilaian tujuh
indikator dalam evaluasi efektivitas kebijakan, yaitu kurun waktu
pencapaiannya ditentukan, sasaran yang merupakan target yang
kongkrit, dasar hukum; prosedur, proses sosialisasi, peningkatan
kemampuan, dan sarana dan prasarana, maka kebijakan tersebut dinilai
masih efektif.
B. REKOMENDASI
Berdasarkan kesimpulan, maka rekomendasi terhadap hasil Kajian Evaluasi
terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014
tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, sebagai berikut:
1. Rekomendasi terhadap Kajian Secara Hukum Formil, Pemerintah
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melakukan
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penyempurnaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogykarta
No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang terkini,
misalnya mendasarkan dasar yuridis Perda yang baru dengan UndangUndang Kesejahteraan Sosial yang terkini beserta peraturan
pelaksananya;
2. Rekomendasi terhadap Kajian Secara Hukum Materiil, Pemerintah
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melakukan
penyempurnaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogykarta
No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
dengan cara menyesuaikan substansi pengaturan dengan peraturan
perundang-undangan terkini dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
pengaturan.
3. Rekomendasi terhadap Kajian Implementasi dan Evaluasi Pemerintah
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk terus melaksanakan
Perda tersebut selain menyempurnakan secara formil dan substansi
hukumnya maka perlu juga dilakukan:
1) Memperjelas kurun waktu pencapaian target dari penanganan
gelandangan dan pengemis;
2) Menambahkan tugas dan fungsi OPD terkait penanganan gelandangan
dang pengemis, terutama tugas dan fungsi pokok yang memang
menjadi ketugasan sehari-hari OPD
3) Memperjelas mekanisme koordinasi OPD dalam penanganan pengemis
dan gelandangan
4) Menambahkan sarana dan pra sarana dengan memanfaatkan IT
(CCTV di sejumlah titik) sebagai sarana untuk melakukan
penjangkauan terhadap pengemis dan gelandangan
5) Membangun jejaring dengan stakeholder dalam melakukan
penanganan terhadap pengemis dan gelandangan
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