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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang 
Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, 
sehingga buku yang berjudul “Masalah Sosial dan Pembangunan” 
ini dapat terbit tepat waktu sesuai dengan harapan kita semua. 
Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada 
junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat, keluarga dan 
pengikut beliau hingga akhir zaman.

Buku Masalah Sosial dan Pembangunan ini memuat tentang 
berbagai fenomena masalah social yang kerap di jumpai dalam 
kehidupan sehari-hari. Pemahaman mengenai masalah sosial 
sangat penting untuk dikaji karena fenomena sosial merupakan 
gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat 
diamati dalam kehidupan sosial. Salah satu fenomena sosial 
yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah adanya 
masalah-masalah sosial yang timbul baik dalam kehidupan 
keluarga maupun masyarakat. 

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
memberikan inspirasi dan motivasi Mudah-mudahan kehadiran 
buku ini dapat memberikan manfaat dan dapat diterima oleh 
para pembaca, seraya tetap memberikan kritik dan saran untuk 
penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Malang, November 2020
Penulis
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KEBERDAYAAN PENDIDIKAN 
SEBAGAI WUJUD PEMBANGUNAN DESA

(STUDI KASUS DI DESA DADAPAN KECAMATAN 
WAJAK KABUPATEN MALANG)

Oleh :
Putri Setya Paramitha

M. Hafiz Choirudin

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya pembangunan merupakan usaha pencapaian 
perubahan yang bersifat perbaikan dan peningkatan, serta 
menciptakan hal-hal baru yang membawa kemajuan. Untuk 
mencapai perubahan itu pada umumnya perlu adanya penerapan 
hal-hal yang baru dan berupa cara-cara baru, teknologi, benda 
atau barang baru, pengorganisasian baru, ataupun gagasan baru 
sebagai syarat utamanya adalah innovasi atau pembaharuan 
bagi adanya pembangunan (Mutiara Hati : 2010).

Dalam konsep pembangunan yang dikembangkan selama ini, 
dikotomi antara kota dan desa tidak dapat terhindarkan. Dalam 
teori dan pelaksanaan pembangunan, pada umumnya kegiatan 
pertanian dianggap identik dengan desa, sedang industri identik 
dengan kota. Pemisahan ini membawa implikasi yang banyak 
menimbulkan masalah dalam pelaksanannya, pencapaian 
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tujuan pembangunan tidak optimal sedangkan diperkotaan 
pembangunan lebih banyak difokuskan dengan penekanan 
pada pembangunan dibidang industri yang mencerminkan 
alokasi sumberdaya lebih berpihak pada kota sedangkan sektor 
pertanian diabaikan. Sebaliknya, pembangunan pedesaan 
(rural development) didesain dengan cenderung mengabaikan 
perkotaan dan mendefinisikan wilayah perdesaan dari aktifitas 
pertaniannya belaka. Padahal, selain khas dan tidak sama 
dengan kota, karakteristik sosial ekonomi, sumberdaya alam 
yang mendukungnya juga sangat beragam (Suparlan, 2007:2)

Pada wilayah pedesaan terjadi tekanan terhadap penduduk, 
sumber daya alam, timbulnya kemiskinan, degradasi lingkungan, 
serta merenggangnya hubungan sosial yang ada, menunjukkan 
bahwa kawasan perdesaan masih relatif tertinggal jika 
dibandingkan dengan perkotaan, sehingga memunculkan 
masalah urbanisasi dan sektor informal yang tidak terkontrol, 
sehingga agar tidak terjadi pembangunan pedesaan yang bias 
dengan urban, perlu konsep, strategi, pendekatan, dan indikator 
(alat penunjuk) keberhasilan (Rachbini : 2006).

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya 
masyarakat politik dan pemerintahan Indonesia jauh sebelum 
republik ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat 
adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang 
mempunyai posisi sangat penting. Desa merupakan institusi 
yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya relatif 
mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman 
yang tinggi membuat desa merupakan wujud bangsa yang 
paling konkret (Jamaludin : 2015). 

Desa Dadapan merupakan desa yang terletak di Malang 
Selatan  Kabupaten Malang. Desa Dadapan terletak di 
Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Desa Dadapan terdiri dari 
3 (tiga) dusun diantaranya Dusun Jangkung, Dusun Dadapan dan 
Dusun Pagergunung. Secara topografi desa ini sangat strategis 
bercocok tanam jagung dan cabai. Di sektor peternakan yaitu 
ayam, sapi dan kambing. Di sektor perkebunan terdapat kayu 
sengon yang memiliki kualitas kayu terbaik. Selain itu Desa 
Dadapan mempunyai potensi pada barang alam yakni pasir 
hitam sebagai bahan material bangunan. 
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Dalam lingkungan sosial kemasyarakatan Desa Dadapan 
merupakan desa yang masyarakatnya memiliki keswadayaan, 
partisipasi, dan kesetiakawanan sosial yang terbilang tinggi 
untuk memenuhi kebutuhan dasar dan  mengembangkan 
penghidupan berkelanjutan serta menciptakan nilai tambah bagi 
produktivitas desa. Seperti halnya desa lainnya tentu saja masih 
dijumpai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang 
tinggi. PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/
atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau 
gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga 
tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani 
maupun sosialnya secara wajar dan memadai (Permensos, 2012). 

Di desa ini banyak menemui anak-anak sekolah yang 
terlantar dari segi asuhan orangtuanya. Hal ini dipengaruhi 
karena perceraian, kondisi ekonomi yang lemah dan meninggal 
dunia. Suatu waktu penulis menemui siswa kelas 6 Sekolah 
Dasar (SD) di Desa Dadapan ini lari meninggalkan kelas pada saat 
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung. Setelah ditelisik 
ternyata siswa tersebut tidak bisa membaca dan menulis. 
Ayah kandungnya meninggal sedang sang ibu pergi menikah 
dengan laki-laki baru pilihannya. Yang terdampak adalah masa 
depan sang anak. Selain tentang motivasi belajar siswa yang 
rendah, terdapat masalah lainnya dibidang pendidikan yakni 
tidak meratanya persebaran rombongan belajar utamanya di 
pendidikan dasar. Hal ini penulis dapati saat studi pendahuluan di 
salah satu sekolah negeri disana. Sangat miris tentunya melihat 
satu sekolah dasar hanya memiliki 34 siswa. Hal ini dipengaruhi 
karena fasilitas dan kualitas guru di sekolah. 

Selain masalah pendidikan, masyarakat Desa Dadapan 
juga terbilang lemah dalam perekonomian. Kelompok Usaha 
Bersama (KUBE) menjadi altenatif solusi upaya penanggulangan 
kemiskinan di desa ini. Namun dalam perjalanannya mendapati 
kendala permasalahan sistem pengelohan bahan usaha serta 
mempermasalahkan kepemilikan usaha secara individu sehingga 
terhitung sejak 2016 sampai hari ini tutup. 

Melihat begitu kompleksnya masalah yang muncul di Desa 
Dadapan penulis membatasi pada 2 (dua) permasalahan utama 
di desa ini yakni pendidikan dan ekonomi dengan maksud agar 
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penulisan ini jelas, terarah dan tidak menyimpang dari pokok 
permasalahan yang ada. Mengingat keterbatasan penulis baik 
mengenai waktu, biaya dan pengetahuan penulis tergugah untuk 
mengangkat judul “Keberdayaan Pendidikan sebagai Wujud 
Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Dadapan Kecamatan 
Wajak Kabupaten Malang)”.

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, 
maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut ;
a. Bagaimana profil Desa Dadapan?
b. Apa permasalahan mendasar bidang pendidikan di Desa 

Dadapan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan dari rumusan masalah maka penulis mempunyai 
beberapa tujuan dalam penulisan laporan ini diantaranya ;
a. Untuk mendeskripsikan profil Desa Dadapan
b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan 

pendidikan di Desa Dadapan

1.4 Manfaat

Berdasarkan dari tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini 
penulis berharap memberikan manfaat antara lain :
a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat dalam 
kepustakaan yang akan memperkaya khasanah keilmuan 
Pendidikan Luar Sekolah khususnya dan bagi penulis sendiri 
untuk menambah wawasan tentang keberdayaan pendidikan 
sebagai wujud pembangunan desa.
b.  Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bagi daerah yang bersangkutan diharapkan 
memberi manfaat sebagai salah satu bahan refleksi dan kepada 
pihak lain yang berkepentingan dapat sebagai bahan kajian dan 
sumber informasi tentang keberdayaan pendidikan sebagai 
wujud pembangunan desa.
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BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Profil Desa Dadapan 

Gb.1 Peta Desa Dadapan

1. Kondisi Geografis
Desa Dadapan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan 

Wajak, memiliki luas wilayah 521 Ha dengan luas dataran 253 Ha 
dan luas perbukitan atau pegunungan 268 Ha dengan ketinggian 
dataran  650 mdpl. Desa Dadapan terdiri dari 3 dusun, yaitu 
Dusun Jangkung, Dusun Dadapan, dan Dusun Pagergunung.  
Secara geografis Desa Dadapan berada di Kecamatan Wajak 
Kabupaten Malang, terletak antara 112’00” BT - 43’00,00” BT dan 
antara 08’00” LS - 06’00” LS pada ketinggian 525 m/dpl. Curah 
hujan rata-rata pertahun antara 1297 s/d 1925 mm. Curah hujan 
rata-rata pertahun  antara 1297 s/d 1925 mm setiap tahunnya, 
secara geografis Desa Dadapan memiliki batasan fisik sebagai 
berikut:

Sebelah Utara    : Desa Patokpicis
Sebelah Selatan  : Desa Bringin
Sebelah Barat    : Desa Codo
Sebelah Timur    : Desa Bambang

2. Kondisi Ekonomi
Adapun potensi ekonomi yang dimiliki Desa Dadapan sebagai 

berikut :
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Tabel 1. Potensi Ekonomi Desa Dadapan

POTENSI EKONOMI

Perkebunan Peternakan Pertanian

- Pohon sengon
- Jeruk 

- Ayam
- Sapi
- Kambing 

- Cabai
- Jagung
- Sawi 
- Tomat
- Mentimun
- Tebu 

3. Kondisi Pendidikan
Di desa Dadapan terdapat 5 lembaga pendidikan diantaranya ;
a. SDN Dadapan 01 
b. SDN Dadapan 02
c. SDN Dadapan 03
d. MI Roudhotul Ulum
e. SMP IT Al Ulum Dadapan

4. Kearifan Lokal
a. Gotong Royong 

Desa Dadapan masih menjunjung tinggi sikap 
kekeluargaan yang tercermin oleh gotong royong oleh 
masyarakat, baik saat kegiatan bersih desa, syukuran, 
dan sebagainya.

b. Seni dan Budaya 
Desa Dadapan masih sangat kental akan seni dan 
budayanya, beberapa diantaranya yaitu wayang kulit, 
kuda lumping dan sakera. Serta dilaksanakan ketika hari 
besar desa seperti saat akan pembersihan desa.

c. Hasil Kerajinan Masyarakat 
Desa Dadapan memiliki kerajinan lokal seperti pengerajin 
batu bata. Selain itu, sebagian  besar masyarakat Desa 
Dadapan memanfaatkan hasil alam yaitu bambu untuk 
membuat kerajinan penanak nasi yang digunakan untuk 
menanak nasi (kukusan).
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2.2 Keberdayaan Pendidikan

2.2.1 Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep 
pembangunan yang merangkum multi-aspek. Konsep ini 
mewakili paradigma baru pembangunan (post-develop 
mentalism paradigm), yang bersifat people centred, 
participatory, empowering, and sustainable (Chambers, 1996).

Paradigma pemberdayaan masyarakat lebih luas dari hanya 
semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau 
menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan 
lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya bela-kangan ini 
banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif 
terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu.

Menurut Sumodiningrat (2000), upaya memberdayakan 
masyarakat harus dilihat dari tiga sisi. Pertama, upaya itu harus 
mampu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 
potensi masyarakat berkembang (enabling). Kedua, ia harus 
memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat 
(empowering). Ketiga, pemberdayaan juga mengandung pula 
arti melindungi.

Kajian-kajian konseptual tentang pemberdayaan menyajikan 
banyak indikator keberdayaan. Empat di antaranya menyangkut 
derajat keberdayaan yakni (Suharto, Edi 2008) :
a. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (power to). 
b. Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk 

memperoleh akses (power within).
c. Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (power over). 
d. Tingkat kemampuan kerja sama dan solidaritas (power with).

2.2.2 Keberdayaan Pendidikan  

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara 
sadar dalam proses pembelajaran agar pembelajar sanggup 
mengembangkan kemampuannya sesuai dengan apa yang 
diharapkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang 
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memiliki kemampuan mengendalikan diri, kepribadian, akhlak 
mulia, kecerdasan dan spiritual keagamaan yang kuat. 

W. Gulo (2002) berpendapat bahwa hal yang lebih prinsipil 
harus menjadi prioritas utama yaitu misi dari pendidikan. 
Yang pada intinya mencerdaskan kehidupan bangsa juga 
mengembangkan kualitas sumber daya manusia seutuhnya. Jika 
pendidikan yang dijalankan merupakan sebagai usaha untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuailah dengan pendapat 
Hasbullah (2007 : 23)  bahwa “Sumber daya merupakan pilar yang 
paling utama dalam melakukan implementasi desentralisasi 
pendidikan”

Seperti halnya ekosistem, pendidikan merupakan 
tanggung jawab semua pihak. Sewajarnya menjadi amanat 
Ki Hajar Dewantara yakni tri sentral pendidikan merupakan 
kewajiban elemen sekolah, masyarakat dan keluarga sebagai 
optimalisasi pembelajaran yang ada. Namun sering kali dijumpai 
ketidaksinergisan antar elemen tersebut dan berdampak 
pada pembangunan bangsa. Berikut permasalahan mendasar 
ketidakberdayaan pendidikan di Indonesia :
a. Kurangnya apresiatif terhadap penanaman nilai-nilai 

kebaikan
Kesalahan paling mendasar pada pendidikan dalam 

lingkungan keluarga adalah kurangnya apresiatif dari segala 
pihak, khususnya orangtua siswa terhadap penanaman nilai-
nilai baik, terutama nilai kepemimpinan. Terkadang orang tua 
menyekolahkan anak hanya demi peningkatan derajat yang 
diharapkan dapat bertambah seiring gelar yang tercantum pada 
nama si anak, tanpa orangtua memberikan contoh dari perilaku 
mereka sehari-hari. Hal ini berpengaruh pada pembentukan 
watak dan karakter anak menjadi baik (Megawanti, Priarti 2015). 

b. Terbatasnya fasilitas penunjang pembelajaran
Fasilitas merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

persebaran peserta didik. Melalui fasilitas yang baik dan 
mendukung akan mempermudah para pengajar menyampaikan 
materi pembelajaran dan ini juga mempermudah para siswa 
untuk mengerti tentang materi yang di sampaikan. Tapi, di 
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Indonesia setiap daerahnya belum tentu memiliki buku pelajaran 
dan referensi yang sama, bahkan masih ada sekolah-sekolah 
yang buku-bukunya tidak lengkap. Belum lagi ada sekolah-
sekolah yang fasilitas lab, Komputer dan kelasnya masih belum 
memadai. Padahal ini termaksud penunjang yang paling penting 
dalam proses pembelajaran.

c. Kualitas Pengajar
Masalah lagi yang bisa dianggap krusial dalam hal pemerataan 

tingkat pendidikan di Indonesia yaitu kualitas pengajar. Ternyata 
kualitas pengajar di setiap daerah itu berbeda-beda, semakin 
tinggi tingkatan daerahnya maka semakin baik pula kualitas 
pengajarnya. Hal ini terjadi karena kurangnya bimbingan yang 
di berikan kepada pengajar dalam hal mengajar dan terkadang 
ini adalah akibat dari kurangnya Sumber Daya Manusia di suatu 
daerah menyebabkan secara terpaksa para pengajar yang belum 
siap mengajar sudah di jadikan pengajar, tentu saja ini sangat 
menghambat kemajuan pendidikan di daerah tersebut.

d. Perbedaan tingkat sosial dan ekonomi masyarakat
Akses terhadap pendidikan tidak tersebar secara merata dan 

golongan miskin paling sedikit mendapat bagian. Kasus ini dapat 
ditemukan di Indonesia yang pendidikannya belum merata 
antara masyarakat miskin dan golongan masyarakat menengah 
keatas. 
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BAB III PEMBAHASAN

3.1 Realitas Masalah

Berangkat dari kajian teoritik yang memaparkan keberdayaan 
dalam kelompok masyarakat dan diperoleh fakta dilapangan 
maka penulis memfokuskan masalah dalam bidang pendidikan 
di Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, 
diantaranya ;
a. Wacana sekolah yang ditutup

Pada tahun 2017 muncul wacana penutupan SDN Dadapan 03 
dikarenakan sedikitnya rombongan belajar yang ada (29 orang). 
Pada tahun itu, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Malang datang ke 
Desa Dadapan. Namun tidak membahas permasalahan yang ada 
di SDN Dadapan 03 ini. Kemudian setelah pertemuan itu diadakan 
rapat kepala sekolah se Kecamatan Wajak untuk memberikan 
alternatif solusi dari wacana penutupan SD ini. Akhirnya sampai 
hari ini SDN Dadapan 03 tetap berdiri.

b. Persengketaan SD dengan MI
Di desa ini terdapat 4 lembaga pendidikan setara sekolah 

dasar yakni SDN Dadapan 01, SDN Dadapan 02, SDN Dadapan 
03 dan MIS ROUDLOTUL ULUM. Diantara persebaran peserta 
didik jumlahnya masing-masing seimbang yakni 100 sekian 
siswa. Berbeda dengan SDN Dadapan 03 yang satu sekolah 
hanya berjumlah 34 siswa setelah mengalami peningkatan tahun 
sebelumnya yakni 27 siswa. 

Yang menjadi masalah adalah dalam satu dusun yakni dusun 
Jangkung terdapat 2 lembaga yakni SDN Dadapan 03 dan MIS 
Roudlotul Umum. Persoalan ini sudah berlangsung sejak tahun 
2000. Kasus ini didasari dari ketidakmerataan persebaran 
peserta didik. MI selalu mempunyai siasat untuk menarik dan 
mempertahankan siswa agar tetap bersekolah di MI. Adapun 
faktor yang mempengaruhinya diantaranya ;

c. Pengelola MI
Dalam pengelolaan lembaga ini masih seduluran yang 

memang menempati kampung sudah lama. Sehingga 
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memudahkan kelembagaan dalam mencari peserta didik. 
Pengelola MI sangat strategis untuk menggaet peserta didik 
baru mengingat pemasarannya melalui jamaah tahlil. Berbeda 
dengan SD mengingat para pengajarnya adalah para guru yang 
dipindahtugaskan karena angkatan kerjanya sehingga upaya 
persuasif ke masyarakat juga terbilang rendah. Padahal dari segi 
kompetensi pendidik jauh lebih berkompeten adalah pengajar 
SDN Dadapan 03. 

d. RA tidak segera menerbitkan ijazah
Seperti pemaparan sebelumnya pengelola RA dan MI masih 

dalam ikatan persaudaraan. Jika memasuki tahun ajaran baru, 
pengelola RA tidak segera menerbitkan ijazah bagi siswanya 
untuk melanjutkan pendidikan setelahnya. Strategi ini digunakan 
agar para lulusan RA tetap melanjutkan sekolahnya di MI yang 
notabene nya masih dalam satu manajemen.

Berjalannya waktu beberapa orang tua siswa menyadari, 
tanpa dengan ijazah TK para orang tua tetap mendaftarkan 
anaknya di SD. Tidak hanya itu, anak-anak yang tidak mengikuti 
TK juga mendaftarkan diri sehingga anak usia 6-6,5 tahun sudah 
masuk SD. Dalam pelaksanaannya masih banyak siswa kelas 1-2 
di SDN Dadapan 03 tidak bisa membaca dan menulis. Bahkan 
dijumpai dari jumlah siswa di kelas 6 yakni 4. 1 diantaranya tidak 
bisa membaca menulis dan berhitung. Dalam hal ini SDN Dadapan 
03 bekerja lebih ekstra untuk memaksimalkan sumberdaya yang 
ada.

e. Ketidaktegasan Pemerintah Desa
Diantara lembaga pendidikan setara SD hanya di Dusun 

Jangkung yang bertikai dalam memperebutkan peserta 
didik. Ternyata Pemerintah Desa terdahulu juga tidak bisa 
menyelesaikan pertikaian panjang ini bahkan diantara 
fungsionaris desa berpihak pada satu lembaga yang pada 
realitasnya istri dari KepalaDesa Dadapan adalah pengelola RA. 
Sehingga dalam hal ini SDN Dadapan hanya dapat menerima 
kondisi yang ada. Beberapa upaya sudah dicoba untuk melakukan 
mediasi diantara pihak yang terkait.
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3.2 Solusi

Berangkat dari realitas yang dipaparkan sebelumnya, penulis 
memberikan alternatif solusi dari masalah yang ada diantaranya ;
a. Mediasi Kedua Lembaga Pendidikan

Ada baiknya dilakukan mediasi kembali antar lembaga 
untuk membicarakan solusi dari masalah yang ada. Tidak 
perlu disalahkan lembaganya, yang terpenting para siswa 
mendapatkan akses belajar yang seluas-luasnya. Jika belum 
menemui hasil selanjutnya Pemerintah Desa selaku pemangku 
kepentingan dapa melerai persengketaan yang berlangsung 
lama dengan bijak seperti pengaturan formasi peserta didik di 
Dusun Jangkung.

b. Penyadaran Para Orang Tua
Para orang tua juga diharapkan mempunyai kesadaran untuk 

memberi fasilitas pendidikan pada anak-anaknya dan tidak 
mudah untuk dipengaruhi pihak lain dalam penentuan tempat 
dimana anaknya disekolahkan. 

c. Pemerintah menggalakkan GNOTA dan BOS
Pemerintah memberikan bantuan berupa beasiswa seperti 

GNOTA (Gerakan Orang Tua Asuh) dan BOS (Biaya Operasional 
Sekolah). Program BOS yang diselenggarakan oleh pemerintah 
merupakan bentuk perhatian pemerintah akan pentingnya 
pemerataan pendidikan bagi setiap orang
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BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam konsep pembangunan yang dikembangkan selama ini, 
dikotomi antara kota dan desa tidak dapat terhindarkan. Dalam 
teori dan pelaksanaan pembangunan, pada umumnya kegiatan 
pertanian dianggap identik dengan desa, sedang industri identik 
dengan kota. Pemisahan ini membawa implikasi yang banyak 
menimbulkan masalah dalam pelaksanannya, pencapaian 
tujuan pembangunan tidak optimal sedangkan diperkotaan 
pembangunan lebih banyak difokuskan dengan penekanan 
pada pembangunan dibidang industri yang mencerminkan 
alokasi sumberdaya lebih berpihak pada kota sedangkan sektor 
pertanian diabaikan. 

Permasalahan seputar pendidikan tidak terelakkan lagi 
di desa, salah satunya desa di Kabupaten Malang yakni Desa 
Dadapan. Di tengah pisaran hegemoni globalisasi yang masuk, 
masyarakat Dadapan masih berurusan dengan perebutan peserta 
didik. Persengketaan ini berlangsung sejak 20 tahun yang lalu hal 
ini berdampak pada kualitas pendidikan di desa Dadapan. 

Hal ini jika dikaitkan pada derajat keberdayaan, masyarakat 
Desa Dadapan dalam menyikapi masalah di bidang pendidikan 
masih terbilang rendah. Dalam tingkat kemampuan dalam 
menghadapi hambatan dan bekerjasama serta solidaritas 
masyarakat rendah. Diantara lapisan masyarakat Dadapan masih 
meninggikan egonya untuk kepentingan sepihak.

4.2 Saran 

a. Bagi Lembaga Pendidikan
Diharapkan dapat melakukan mediasi lebih lanjut dalam 

pemecahan solusi atas masalah yang sudah terbilang lama.
b. Bagi Pemerintah Desa

Agar memiliki perhatian khusus pada kasus tersebut 
dengan melakukan pendampingan berkelanjutan, mengingat 
pembangunan manusia juga bersumberdaya pada pendidikan.
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MARAKNYA PEDAGANG KAKI LIMA 
DI JALAN KAUMAN KELURAHAN 
KAUMAN KECAMATAN KLOJEN 

KOTA MALANG

Oleh :
Anisa Nur Wulandari

Shafira Pangestu

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kota Malang merupakan kota unggulan di bidang pariwisata 
dan dikenal sebagai kota Pendidikan.Hal ini terwadahi dalam 
konsep Tribina Cita Kota Malang, dimana salah satunya adalah 
menjadikan Malang sebagai kota pariwisata. Disamping kota 
Malang sebagai salah satu tujuan wisata, kota ini tumbuh 
sebagai kota industri serta kota perdagangan dan jasa, sehingga 
Malang merupakan kota yang selalu dibanjiri oleh pendatang 
dari berbagai kota, pulau maupun negara. Kota Malang menjadi 
kota yang dinamis dengan segala pernak perniknya. Berbagai 
potensi ekonomi dapat digali mulai dari bisnis perdagangan, 
jasa, dan pembuatan souvenir. Kemampuan ekonomi dan 
perdagangan yang sangat besar mampu merubah orientasi 
Kota Malang dari kota pariwisata menjadi kota wisata belanja. 
Selain itu Malang memiliki sejumlah tempat wisata yang dapat 
menarik pengunjung yang menghabiskan waktu senggang dan 
membelanjakan sebagian uangnya untuk membeli oleh-oleh 
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khas Kota Malang. Pada akhirnya, sebutan ini dijadikan identitas 
Kota Malang sekarang.  

Dengan potensi tersebut, Kota Malang mengalami 
perkembangan yang cukup pesat Perkembangan fisik yang 
terlihat adalah pemekaran wilayah kotanya. Perkembangan fisik 
kota tersebut pada akhirnya menarik suatu aktivitas lanjutan di 
sektor informal. 

Berdasarkan kenyataan ini, berbagai bisnis baru muncul 
seiring dengan kebutuhan penduduk yang semakin beragam, 
salah satunya adalah bisnis makanan dan minuman.Melihat 
potensi bisnis tersebut, kreatifitas untuk menciptakan dan 
mengembangkan bisnis di Kota Malang sangat dibutuhkan, 
tidak hanya para pelaku bisnis dengan modal besar yang dapat 
bersaing untuk mendapatkan perhatian pelanggan, tetapi 
modal minim, para pelaku bisnis mikro pun ikut bersaing dengan 
memaksimalkan keunikan produknya, hal ini bisa dilihat dengan 
banyaknya yang berjualan di pinggir-pinggir jalan berupa 
menjamurnya usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) . Menurut McGee 
dan Yeung (1977) Pedagang Kaki Lima sendiri mempunyai 
pengertian yang sama dengan ‘hawkers’, yang didefinisikan 
sebagai orangorang yang menawarkan barang dan jasa untuk 
dijual ditempat umum, terutama dipinggir jalan dan trotoar. 
Sedangkan Ramli (2003) pedagang kaki lima diartikan sebagai 
usaha kecil masyarakat yang bergerak di bidang perdagangan 
dengan lingkungan usaha yang relatif kecil, terbatas dan tidak 
bersifat tetap. Pedagang kaki lima sering dilekati oleh ciri-ciri 
perputaran uang kecil, tempat usaha yang tidak tetap, modal 
terbatas, segmen pasar pada masyarakat kelas menengah ke 
bawah dan jangkauan usaha yang tidak terlalu luas.

Sebagian besar memanfaatkan ruang publik kota. 
Penggunaan ruang publik kota dan ruang terbuka kota untuk 
kepentingan PKL tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan 
kuantitas dan kualitas ruang terbuka kota. Keberadaan PKL, pada 
satu sisi, dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi sebagian 
kebutuhannya yang tidak bisa disediakan oleh jasa sektor formal. 
PKL menyediakan jasa sandang pangan dan rekreasi murah 
terjangkau bagi sebagian warga masyarakat kota. Pada lokasi 
tertentu keberadaan PKL juga bermanfaat bagi masyarakat 
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yang melintasinya. Dilihat sebagai kelompok usaha keberadaan 
PKL dapat memberikan sumbangan terhadap pendapatan 
daerah dari sisi perijinan dan retribusi. Di sisi lain, keberadaan 
PKL yang banyak memanfaatkan ruangan kota dirasakan 
sebagai sesuatu yang meresahkan kepentingan public. Dalam 
perkembangannya, keberadaan Pedagang Kaki Lima di kawasan 
perkotaan seringkali dijumpai masalah-masalah yang terkait 
dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesan 
kumuh, liar, merusak keindahan, seakan sudah menjadi label 
paten yang melekat pada usaha mikro. Usaha mikro ini menjual 
berbagai macam makanan seperti: nasi pecel, nasi goreng, soto 
ayam, tahu telor, gorengan, siomay, soto daging, bakso, dan 
berbagai macam minuman seperti es teh, es campur, es blewah, 
es capucino, dll. Pedagang kaki lima ini mendorong gerobak ke 
tempat mangkal mereka mulai  jam 9 pagi, setelah itu memasang 
tenda yang sangat sederhana agar pembeli tidak merasa 
kepanasan dan kehujanan ketika makan di tempat tersebut. 
Biasanya Pedagang Kaki Lima  mangkal sampai dagangannya 
habis atau paling lama jam 5 sore. Pedagang berjuang setiap 
harinya demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. 

Lokasi PKL tersebut akan mengurangi kenyamanan publik 
untuk menikmati dan memanfaatkan keindahan ruang terbuka 
sebagai tempat untuk berkumpul dan menjalin hubungan sosial 
kemasyarakatan, sedangkan lokasi PKL yang berada di daerah 
pedestrian dan sebagian badan jalan di pusat kota dirasakan 
cukup mengganggu kelancaran pejalan kaki dan pengendara, 
disamping juga mengganggu kelancaran pencapaian pemilik 
dan pengunjung pertokoan di sekitamya. Beberapa produk 
kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk 
menertibkan usahawan informal tersebut. Kebijakan tersebut 
bahkan telah disempurnakan beberapa kali dengan melibatkan 
beberapa kelompok masyarakat kota yang terkait dan disertai 
tindakan teknis pada beberapa saat terakhir. Namun demikian, 
upaya penertiban PKL tersebut hingga saat ini masih terlihat 
kurang optimal. Pemerintah Kota Malang masih terus berupaya 
mencari terobosan-terobosan pengelolaan yang tepat bagi PKL 
hingga kepentingan semua pihak dapat terakomodir secara 
berkeadilan.
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PKL Bukan Penjahat Kriminal, tapi Masalah Sosial. 
Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) ibarat jamur yang 
tumbuh pada musim hujan. Meski kerap ditertibkan hingga 
digusur, namun mereka tetap muncul kembali bahkan 
dengan jumlah lebih banyak.Pemerintah mesti melihat secara 
komprehensif tumbuh suburnya PKL. Meski kerap berdagang 
di area terlarang namun dinilai bukan tindakan pidana.Mesti 
melihat secara komprehensif, secara menyeluruh, pedagang 
kaki lima itu ada karena beberapa faktor yang semestinya juga 
harus ditangani oleh Pemerintah. PKL bukan tindakan kriminal 
ini masalah sosial. Maraknya PKL karena terbatasnya lapangan 
pekerjaan sehingga menuntut warga untuk melakukan beragam 
upaya untuk bertahan hidup. Di tengah keterbatasan modal 
dan sumber daya menyebabkan berjualan di tepi jalan menjadi 
pilihan.PKL ada karena memang masalah sosial, di mana kondisi 
pembangunan ekonomi dan pendidikan yang tidak merata di 
indonesia pada umumnya. Sehingga PKL itu timbul, karena tidak 
ketidaktersediaan lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang 
tidak memiliki kemampuan untuk usaha yang lebih produktif. 
Artinya mereka berdagang dalam kondisi ekonomi yang sangat 
kurang menguntungkan.

Pembangunan di negara kita pada intinya adalah untuk 
mengentaskan rakyat dari himpitan permasalahan dalam 
kehidupan nya. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), jika 
dikaitakan dengan pembangunan nasional sangat berkaitan 
erat. Terutama sekali jika berhubungan dengan tingkat 
kesejahteraan rakyat . Oleh karena iu perlu dipikirkan secara 
serius tentang permasalahan PKL yang akhir-akhir ini di 
beberapa daerah menjadi permasalahan yang sangat pelik 
bagi pemerintah daerah bersangkutan, Dengan semakin 
tingginya tingkat urbanisasi, otomatis akan menambah 
jumlah tenaga kerja yang sudah ada, dan keadaan tersebut 
akan meningkatkan tingkat persaingan kerja yang baik. Jalan 
keluar untuk mengatasi tantangan ini adalah harus keluar dari 
pasar tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja untuk 
dirinya sendiri (self employed) melalui sektor informal. Orang-
orang yang self employed ini disamping sebagai pekerja 
mereka juga bertindak sebagai pengusaha. Atau dengan kata 
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lain, unit-unit sektor informal pada umumnya termasuk dalam 
kategori “one man enterprise”, dimana apabila mempekerjakan 
buruh biasanya menggunakan tenaga keluarga sendiri Pada 
umumnya kaum urban datang dengan berbagai macam 
motivasi, seperti mengharapkan peningkatan dan perbaikan 
taraf hidup bagi dirinya dan keluarganya. Hal ini merupaka 
salah satu faktor pedorong timbulnya urbanisasi disamping 
faktor-faktor lain seperti tersedianya berbagai fasilitas baik 
pendidikan, pekerjaan dan hiburan. Sementara itu, faktor 
pertanian yang mereka andalkan sudah tidak bisa diharapkan 
lagi, sehingga menjadikan mereka berbondong-bondong 
menuju kota. Perkembangan kota-kota di Indonesia selain 
melibatkan sektor formal tentunya juga melibatkan sektor 
informal secara integral. Keduanya saling bersinergi untuk 
menciptakan tata kota dengan karakteristik yang berbeda, 
dimana disatu sisi terbentuk sistem ekonomi modern dengan 
berbagai fasilitas yang ada dan di lain pihak terdapat sistem 
ekonomi tradisional dengan kesederhanaannya. Perpaduan 
kedua sektor tersebut merupakan fenomena dualisme yang 
selalu mewarnai perkembangan kota di Indonesia pada 
umumnya.

Membahas mengenai KPL, maka tidak lepas dari sebuah 
kebijakan.Suatu kebijakan dapat pula dikatakan acuan atau 
dasar dalam menentukan suatu jenis aktifitas atau tindakan 
yang mengarah pada tujuan tertentu, yang biasa pula 
dijadikan arahan dalam memecahkan suatu permasalahan 
yang terdapat dalam proses pencapaian tujuan tersebut. 
Oleh karena itu dalam setiap kebijakan harus dilihat terlebih 
dahulu perumusan masalahnya agar kebijakan tersebut 
dapat menyelesaikan permasalahan dan mengatasi semua 
persoalan yang akan menjadikan tujuan dari kebijakan 
tersebut terhambat. Implementasi kebijakan tidak hanya 
bersangkutpaut dengan mekanisme operasional kebijakan 
ke dalam prosedur-prosedur birokrasi melainkan juga terkait 
dengan masalah konflik, keputusan dan bagaimana suatu 
kebijakan itu diperoleh kelompok sasaran. Implementasi 
kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan, 
penetapan waktu dan pengawasan. 
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Jika kita berbicara tentang sektor informal adalah 
merupakan suatu sektor perekonomian yang berada di luar 
sektor yang selama ini ada (sektor formal) yang kemunculannya 
lebih sebagai alternatif terhadap kesulitan tenaga kerja 
untuk tertampung ke dalam sektor formal yang bertujuan 
untuk menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi 
pekerjanya. Sedangkan Pedagang Kaki Lima berasal dari kata 
“Kaki Lima” semula merupakan ordonasi yang menentukan 
bahwa jalur-jalur tertentu diperlukan adanya pengadaan jalur 
selebar 5 kaki atau 1,5 m sebagai trotoar, selanjutnya dipakai 
untuk sebutan PKL atau tempat pedagang yang memanfaatkan 
trotoar. Dalam perkembangannya yang dimaksud PKL tidak 
hanya mereka yang berjualan di atas trotoar saja, tetapi 
dipinggir jalan, dan ruang parkir dikelompokan sebagai PKL. 
Kenyataan bahwa kaberadaan PKL bagi sebagian warga kota 
Malang sangat dibutuhkan tetapi juga bagi sebagian warga 
dirasakan mengganggu kepentingan umum tidak dapat 
dipungkiri. Dilihat dari sisi tata kota eksistensi PKL tersebut 
adalah sebagai potensi sekaligus kendala yang berpengaruh 
terhadap perkembangan Kota Malang.

1.2 Rumusan Masalah

a. Apa saja masalah keberadaan Pedagang Kaki Lima ?

b. Dampak positif dan Negatif dari hadirnya PKL ?

c. Apa sajakah kebijakan– kebijakan yang dibuat pemerintah 
untuk menangani masalah Pedagang Kaki Lima ?

1.3 Tujuan

a. Untuk mengetahui masalah keberadaan pedagang kaki lima

b. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari hadirnya 
pedagang kaki lima

c. Untuk mengetahui kebijakan– kebijakan yang dibuat 
pemerintah untuk menangani masalah Pedagang Kaki Lima
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1.4 Manfaat

Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian yang 
hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai 
manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Manfaat teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat 
bermanfaat yaitu: 

1) Memberikan sumbangan pemikiran tentang mata kuliah 
Masalah Sosial dan Pembangunan Pendidikan Luar 
Sekolah

2) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian 
selanjutnya yang berhubungan dengan permasalahan 
pedagang kaki lima serta menjadi bahan kajian lebih 
lanjut.

b. Manfaat praktis Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat 
sebagai berikut :
1) Bagi penulis Dapat menambah wawasan dan pengalaman 

langsung tentang permasalahan pedagang kaki lima 
dalam masalah sosial dan pembangunan

2) Bagi Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Dapat 
menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran 
tentang masalah social dan pembanguna
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BAB II KAJIAN TEORI

2.1  Pedagang Kaki Lima

Gagasan sektor informal dilontarkan pertama kali oleh 
seorang antropolog asal Inggris yaitu Keith Hart, dalam 
tulisannya yang diterbitkan tahun 1971, setelah melakukan 
penelitian kegiatan penduduk di kota Accra dan Nima, Ghana. 
Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan sejumlah aktivitas 
tenaga kerja yang berada diluar pasar tenaga kerja formal yang 
terorganisir. Dikatakan “diluar pasar” karena sektor ini termasuk 
kelompok yang tidak permanen atau tidak ada jaminan tentang 
keberlangsungan pekerjaan yang dimilikinya. Kelompok 
informal menggunakan teknologi produksi yang sederhana dan 
padat karya, tingkat pendidikan dan ketrampilan terbatas dan 
dilakukan oleh anggota keluarga. 

Studi mendalam tentang sektor informal di Indonesia 
dilakukan oleh Hans Dieter-Evers, yang menganalogikan sektor 
ini sebagai bentuk ekonomi bayangan dengan negara. Ekonomi 
bayangan digambarkan sebagai berbagai kegiatan ekonomi yang 
tidak mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah. 
Kegiatan ekonomi bayangan ini merupakan bentuk kegiatan 
ekonomi yang bergerak dalam unit-unit kecil sehingga bisa 
dipandang efisien dalam memberikan pelayanan. Dilihat dari sisi 
sifat produksinya, kegiatan ini bersifat subsisten yang bernilai 
ekonomis dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, khususnya 
bagi masyarakat yang ada di lingkungan sektor informal (Rachbini 
dan Hamid, 1994: 3). Menurut Hidayat (1978, dalam Widodo, 
2002: 24) pengertian sektor formal diberikan sebagai sektor yang 
terdiri dari unit usaha yang telah memperoleh berbagai proteksi 
ekonomi dari pemerintah. Sedangkan sektor informal adalah 
unit-unit usaha yang tidak memperoleh proteksi pemerintah 
dan sektor yang belum mempergunakan bantuan atau fasilitas 
pemerintah meskipun bantuan itu telah tersedia. Kriteria adanya 
accessibility terhadap suatu fasilitas yang disediakan pemerintah 
adalah yang dipakai sebagai ukuran untuk membedakan usaha 
sektor formal dan informal.
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Sektor informal muncul ke permukaan karena sektor formal 
tidak memberikan ruang lingkup yang cukup sehingga kegiatan 
ekonomi berlangsung di luar sektor yang terorganisir. Sektor 
yang utamanya diisi oleh golongan yang kurang mampu ini 
terlihat makin menjamur di negara-negara sedang berkembang. 
Karena kegiatannya dipandang ilegal, maka para pengamat 
menamakan kegiatan ini sebagai kegiatan ekonomi bawah tanah 
atau sering disebut underground economy (Rachbini dan Hamid, 
1994: 25). Dari beberapa penjelasan mengenai sektor informal 
diatas, dapat disimpulkan bahwa sektor informal merupakan 
suatu unit usaha yang berskala kecil, tidak memiliki legalitas 
hukum, pola usahanya bersifat sederhana dan menggunakan 
sistem kekeluargaan, dilakukan oleh dan untuk masyarakat 
golongan menengah ke bawah, dan dalam aktivitasnya tidak 
diperlukan ketrampilan khusus. Pedagang Kaki Lima Sebagai 
Salah Satu Kegiatan Ekonomi Sektor Informal. Menurut Bromley 
(dalam Manning dan Effendi, 1996: 230) diantara berbagai usaha 
sektor informal adalah usaha PKL, tampaknya merupakan jenis 
pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal 
di kota. Kekhususan tersebut dikarenakan usaha ini relatif 
paling mudah dimasuki serta berhadapan langsung dengan 
kebijaksanaan perkotaan.

2.1.1 Pengertian 

Pengertian Pedagang Kaki Lima Pedagang kaki lima 
merupakan salah satu bentuk aktivitas perdagangan sektor 
informal (Dorodjatun Kuntjoro Jakti, 1986). Pedagang kaki 
lima adalah pedagang kecil yang umumnya berperan sebagai 
penyalur barang-barang dan jasa ekonomi kota. Menurut Mc 
Gee dan Yeung (1977), Pedagang kaki lima sama dengan “hawker” 
yang didefinisikan sebagai sekelompok orang yang menawarkan 
barang dan jasa untuk dijual pada ruang publik, terutama di 
pinggir jalan dan trotoar. Soedjana (1981), dalam penelitiannya 
menjelaskan secara spesifik bahwa yang dimaksud dengan PKL 
adalah sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa 
untuk dijual di atas trotoar atau di tepi/di pinggir jalan, di sekitar 
pusat  perbelanjaan/pertokoan,  pasar,  pusat  rekreasi/hiburan, 
pusat  perkantoran dan pusat pendidikan, baik secara menetap 
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atau setengah menetap, berstatus tidak resmi atau setengah 
resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari. 
Menurut  Poerwadarminta  (2000, dalam Tontey, 2003) Pedagang 
Kaki Lima atau disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk 
menyebut  penjaja dagangan yang menggunakan gerobak.

Dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan pedagang 
kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha 
perdagangan atau jasa, yaitu melayani kebutuhan barang-barang 
atau makanan yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, yang 
dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan 
modal yang kecil/terbatas, dalam melakukan usaha tersebut 
menggunakan peralatan sederhana dan memiliki lokasi di 
tempat-tempat umum (terutama di atas trotoar atau sebagian 
badan jalan), dengan tidak mempunyai legalitas formal. 

Namun pengertian tentang pedagang kaki lima terus 
berkembang sehingga sekarang menjadi kabur artinya. Mereka 
tidak lagi berdagang di atas trotoar saja, tetapi disetiap jalur 
pejalan kaki, tempat-tempat parkir, ruang-ruang terbuka, taman-
taman, terminal bahkan di perempatan jalan dan berkeliling ke 
rumah-rumah penduduk (Fakultas Teknik Unpar, 1980, dalam Sari, 
2003: 27). Mc. Gee dan Yeung (1977: 25) memberikan pengertian 
pedagang kaki lima sama dengan hawker, yang didefinisikan 
sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan 
jasa untuk dijual pada ruang publik, terutama di pinggir jalan 
dan trotoar. Dalam pengertian ini termasuk juga orang yang 
menawarkan barang dan jasanya dari rumah ke rumah.

2.1.2  Karakteristik

Mengenai sektor informal di Indonesia, menurut Hidayat 
(1978, dalam Widodo, 2002: 26) dari segi karakteristiknya sektor 
informal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu: 
a. Kegiatan usaha yang tidak terorganisir secara baik, karena 

timbulnya unit usaha tidak menggunakan fasilitas atau 
kelembagaan yang tersedia di sektor formal

b. Pada umumnya tidak mempunyai izin

c. Pola kegiatan usaha tidak teratur, baik dalam arti lokasi 
maupun jam kerja



27II. Hakikat Belajar Generasi Milenial

d. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu 
golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini;

e. Satuan usaha yang mudah keluar dan masuk dari sub sektor 
yang satu ke sub sektor yang lainnya; 

f. Teknologi yang dipakai masih bersifat sangat sederhana; 

g. Modal dan perputaran usaha relatif kecil sehingga skala 
operasinya juga kecil;

h. Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak 
memerlukan pendidikan formal karena pendidikannya 
diperoleh dari pengalaman sambil bekerja; 

i. Pada umumnya satuan usaha termasuk dalam golongan 
one man enterprises dan kalau mengerjakan buruh biasanya 
berasal dari keluarga; 

j. Sumber dan modal usaha pada umumnya berasal dari 
tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak 
resmi; 

k. Hasil produksi atas jasa tertentu dikonsumsi oleh golongan 
masyarakat kota/desa yang berpenghasilan rendah dan 
kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah. 

Menurut Wirosardjono (dalam Sari, 2003:27) ciri-ciri sektor 
informal disebutkan antara lain:
a. Pola kegiatannya tidak teratur baik dalam arti waktu, 

permodalan maupun penerimaan.

b. Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga 
kegiatannya sering dikatakan “liar”. 

c. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya 
biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian. 

d. Tidak mempunyai tempat tetap. 

e. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat 
yang berpendapatan rendah. 

f. Tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus, 
sehingga dapat menyerap bermacam-macam tingkatan 
tenaga. 
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g. Umumnya satuan usaha mempekerjakan tenaga yang sedikit 
dan dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan atau berasal 
dari daerah yang sama. 

h. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan, 
dan sebagainya.

Menurut Wirosardjono (1985) yang dikutip dalam Korompis 
(2006)  pengertian pedagang kaki lima adalah kegiatan sektor 
marginal (kecil-kecilan) yang mempunyai ciri sebagai berikut : 
a. Pola kegiatan tidak teratur baik dalam hal waktu, permodalan 

maupun penerimaannya.

b. Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (sehingga 
kegiatannya sering dikategorikan “liar”).

c. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya 
biasanya kecil dan diusahakan dasar hitung harian.

d. Pendapatan mereka rendah dan tidak menentu.

e. Tidak mempunyai tempat yang tetap dan atau keterikatan 
dengan usaha-usaha yang lain.

f. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat 
yang berpenghasilan rendah. 

g. Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus 
sehingga secara luas dapat menyerap bermacam-macam 
tingkatan tenaga kerja. 

h. Umumnya tiap-tiap satuan usaha yang mempekerjakan 
tenaga yang sedikit dan dari lingkungan keluarga, kenalan 
atau berasal dari daerah yang sama. 

i. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan 
dan sebagainya. 

j. Sebagai saluran arus barang dan jasa, pedagang kaki lima 
merupakan mata rantai akhir sebelum mencapai konsumen 
dari satu mata rantai yang panjang dari sumber utamanya 
yaitu produsennya. 

Berdasarkan barang atau jasa yang diperdagangkan, menurut 
Karafi dalam Umboh (1990) yang dikutip oleh Korompis (2006), 
pedagang kaki lima dapat dikelompokkan sebagai berikut :
a. Pedagang minuman;
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b. Pedagang makanan; 

c. Pedagang buah-buahan; 

d. Pedagang sayur-sayuran;

e. Pedagang daging dan ikan; 

f. Pedagang rokok dan obatobatan;

g. Pedagang buku, majalah dan surat kabar;

h. Pedagang tekstil dan pakaian;

i. Pedagang kelontong;

j. Pedagang loak;

k. Pedagang onderdil kendaraan, bensin dan minyak tanah;

l. Pedagang ayam, kambing, burung dan 

m. Pedagang beras serta;

n. Penjual jasa. 

2.2 Kebijakan-kebijakan

Pemerintah yaitu Presiden Repulik Indonesia melalui 
undang–undang yang tercantum pada Undang–undang Nomor 
38 tahun 2004 bahwasanya pemerintah memiliki hak dan 
wewenang untuk mengatur wilayah tata ruang kota. Pemerintah 
juga dituntut untuk menyediakan lahan yang sesuai dengan 
kebutuhan guna menampung berbagai aktivitas masyarakat, 
diantaranya kebutuhan lahan untuk permukiman, perdagangan 
dan fasilitas publik. Lebih lanjut Perda Kota Malang No. 1 Tahun 
2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di 
Wilayah Kota Malang Bab III Pasal 3 Ayat (1) Setiap kegiatan usaha 
Pedagang Kaki Lima dilarang: a. melakukan kegiatan usahanya 
di dalam Alun-alun Kota dan sekitarnya; b. melakukan kegiatan 
usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum 
kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh 
Kepala Daerah; c. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan 
tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen; 
d. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian 
dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan 
kenyamanan. 
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Pada tahun 2012 Walikota Malang juga mengeluarkan 
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Ketertiban Umum dan Lingkungan Bab II Pasal 4 menyebutkan 
tanpa izin Pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan 
dilarang: a. menutup jalan; b. menutup saluran drainase; c. 
membuat atau memasang portal; d. membuat atau memasang 
tanggul jalan; e. membuat atau memasang pintu penutup jalan; 
f. membongkar jalan, trotoar dan memasang jalur pemisah, 
rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya; g. 
menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya; 
h. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat 
merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan 
lalu lintas; i. menggunakan halte yang tidak sesuai fungsinya; j. 
berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan. 

Selain itu, dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 41 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Pasal 16 terkait tugas 
Seksi Pembinaan Pedagang Kaki Lima yakni membantu Kepala 
Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat melakukan pengumpulan 
dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk 
teknis, pemantauan dan pengembangan kegiatan Pembinaan 
Pedagang Kaki Lima. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Pedagang Kaki 
Lima mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pembinaan Pedagang Kaki 
Lima berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan 
kegiatan; b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan 
pelaksanaan program bidang Pembinaan Pedagang Kaki Lima 
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 
sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan 
kegiatan; c. menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan 
data dalam rangka perencanaan teknis di bidang penataan 
Pedagang Kaki Lima; d. menyiapkan bahan pelaksanaan 
pendataan dan pemetaan Pedagang Kaki Lima; e. menyiapkan 
bahan pelaksanaan pengawasan dan monitoring perkembangan 
Pedagang Kaki Lima; f. melaksanakan kegiatan pembinaan dan 
penyuluhan kepada Pedagang Kaki Lima dalam rangka penataan 
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Pedagang Kaki Lima; g. menyiapkan bahan pelaksanaan analisa 
dan pengkajian serta penyiapan pemberian pertimbangan 
teknis penetapan kawasan Pedagang Kaki Lima dan jenis 
usaha; h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan 
kerjasama dengan Perangkat Daerah dan/atau lembaga lainnya 
dalam rangka penataan Pedagang Kaki Lima; i. melaksanakan 
upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah yang 
bersumber dari Pedagang Kaki Lima; j. mengumpulkan bahan 
pelaksanaan peningkatan peran aktif Pedagang Kaki Lima dalam 
mengimplementasikan budaya tertib; n. menjabarkan perintah 
Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan 
kebijakan Atasan; o. membagi tugas, memberikan arahan dan 
petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang 
tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan 
kelancaran pelaksanaan tugas; p. melaksanakan koordinasi 
dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas 
Perdagangan untuk mendapatkan masukan, informasi.  
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BAB III PEMBAHASAN

Awal mula adanya Pedagang Kaki Lima di wilayah kota Malang 
disebabkan tingginya tingkat penduduk yang datang dari desa 
ke kota. Hal ini terjadi karena situasi dan kondisi yang ada di desa 
tidak memungkinkan lagi untuk mereka mencari nafkah yang lebih 
besar, agar tercukupinya seluruh kebutuhan hidupnya. Selain itu 
laju pertumbuhan pedagang Kaki Lima di wilayah perkotaan juga 
disebabkan karena tidak seimbangnya jumlah usia angkatan kerja 
dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Banyak dari mereka 
yang belum mendapatkan pekerjaan, nekat datang ke kota tanpa 
adanya bekal kemampuan dan ketrampilan yang memadai yang 
bisa digunakan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih 
layak. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan hidupnya mereka 
terpaksa berusaha dengan berbagai cara baik dengan menjadi 
Gepeng (Gelandangan dan Pengemis) atau menjadi Pedagang 
Kaki Lima. Realita di lapangan dari hasil observasi dan wawancara 
kami yaitu masih maraknya pedagang kaki lima di kawasan Jalan 
Kauman Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang. 
Terutama di sepanjang jalan atau trotoar SDN Kauman 1. Masih 
banyak dijumpai para pedagang kaki lima berjualan di trotoar 
jalan sehingga menyebabkan terganggunya pejalan kaki di area 
tersebut. Selain itu juga menyebabkan kemacetan di area SDN 
Kauman 1. 

3.1  Faktor- Faktor Penyebab Pedagang Kaki Lima

Menurut Sethurahman (1985) dalam Riyadi dkk. (2000) 
bahwa istilah pedagang kaki lima biasanya untuk menunjukkan 
sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil, tetapi akan 
menyesatkan bila disebut dengan “perusahaan” berskala kecil 
karena beberapa alasan, antara lain: 
1. Pedagang kaki lima yang terlibat dalam sektor ini pada 

umumnya miskin, berpendidikan rendah (kebanyakan para 
migran). Jelaslah bahwa mereka bukanlah kapitalis yang 
mencari investasi yang menguntungkan dan juga bukanlah 
pengusaha seperti yang dikenal pada umumnya. Realita 
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yang kami jumpai dari hasil wawancara kami di lapangan 
adalah para pedagang kaki lima yaitu mereka yang rata-rata 
hanya lulusan SD dan SMP bahkan tidak bersekolah atau 
menempuh pendidikan.

2. Cakrawala mereka nampaknya terbatas pada pengadaan 
kesempatan kerja dan menghasilkan pendapatan yang 
langsung bagi dirinya sendiri. Dari hasil studi kami di lapangan, 
kurangnya lahan berjualan untuk para pedagang kaki lima 
merupakan salah satu faktor masih maraknya pedagang 
kaki lima di kawasan Kauman. Tetapi dari Pemerintah pun 
sebenarnya sudah memberikan solusi seperti contohnya 
membuat sebuah Wisata Kuliner Majapahit dekat stasiun 
Kota Baru. Tetapi masalah tidak terselesaikan begitu saja dan 
masih belum rampung. Semakin banyak dan marak pedagang 
kaki lima yang semakin bertambah setiap tahunnya. 

3. Pedagang kaki lima di kota terutama harus dipandang 
sebagai unit-unit berskala kecil yang terlibat dalam produksi 
dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu 
proses evaluasi daripada dianggap sebagai perusahaan yang 
berskala kecil dengan masukan-masukan (input) modal dan 
pengolahan yang besar
Disamping disebabkan oleh tingginya tingkat laju 

pertumbuhan penduduk keberadaan PKL juga disebabkan oleh 
beberapa faktor pendorong lainnya. Dari hasil studi lapang yang 
kami lakukan ditemui beberapa faktor, yaitu antara lain :
a. Rendahnya tingkat pendidikan Berdasarkan data yang ada 

sebagian besar tingkat pendidikan masyarakat yang ada 
di Indonesia tergolong masih sangat rendah dibandingkan 
dengan negara-negara berkembang lainnya. Kondisi ini 
tentunya mendorong masyarakatnya untuk berupaya 
mempertahankan hidupnya tanpa dengan usaha yang lebih 
bersifat edukatif. Namun mereka mencari cara yang lebih 
mudah, dimana salah satunya dengan menjadi Pedagang 
Kaki Lima.

b. Faktor Ekonomi dan Permodalan Seperti yang kita ketahui 
sebelumnya bahwa modal yang dimiliki PKL relatif sangat 
kecil, hal inilah yang mendorong seseorang menjadi PKL, 
karena mereka tidak memiliki banyak modal.
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c. Faktor Latar Belakang Pekerjaan Pada umumnya masyarakat 
yang menggeluti pekerjaan sebagai PKL ialah mereka yang 
memiliki pekerjaan sebelumnya, namun karena pekerjaan 
tersebut tidak menentu, maka mereka umunya mengambil 
jalan dengan menjadi PKL agar pekerjaan mereka menjadi 
menentu.

d. Faktor Pengaruh Lingkungan Umumnya seseorang PKL 
menetap (bertempat tinggal) pada suatu lokasi yang menjadi 
pusat dari Pedagang Kaki Lima

e. Faktor Keinginan, melihat situasi dan keadaan diluar keempat 
faktor diatas menjadikan seseorang berjualan  karena melihat 
kesempatan pada situasi dan kondisi yang mendukung 

3.2 Dampak Pedagang Kaki Lima

Adanya PKL menimbulkan dampak, baik positif maupun 
negatif. Adapun dampak tersebut adalah :

3.2.1 Dampak Negatif

a. Kebersihan Keberadaan Pedagang Kaki Lima sering 
menimbulkan masalah-masalah yang berkaitan dengan 
lingkungan. Salah satu dampak lingkungan yang sering 
ditimbulkan adalah masalah kebersihan. Dalam menjalankan 
aktivitasnya pedagang kaki lima tidak menghiraukan 
kebersihan lingkungan. Hal ini diakibatkan kurangnya 
kesadaran serta pemahaman mereka atas pentingnya 
kebersihan baik bagi dirinya maupun masyarakat di 
sekitarnya.

b. Ketertiban Yang dimaksud ketertiban di sini adalah 
menyangkut masalah penataan dan penempatan peralatan 
yang digunakan untuk sarana untuk berdagang, seperti 
rombong-rombong, keranjang, meja dan kursi serta alat-alat 
lainnya. Pada umumnya PKL kurang dapat memperhatikan 
ketertiban lingkungan usaha dimana dalam menata 
peralatannya dan menempatkan barang dagangannya 
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dilakukan secara seenaknya dan bahkan tidak jarang mereka 
merusak fasilitas umum untuk menunjang aktivitas mereka. 

c. Keamanan Daerah atau tempat yang digunakan untuk usaha 
oleh para PKL pada umunya adalah tempat-tempat yang 
ramai dan banyak dikunjungi oleh orang, maka dengan 
situasi yang demikian daat mengganggu keamanan dari 
masyarakat sekitarnya, karena hal-hal yang demikian 
dapat mengundang berbagai tindakan kriminal, misalnya 
penjambretan,perampasan, penodongan, dll. Hal ini karena 
PKL tidak bisa menempatkan diri dalam menjual barang 
dagangannya.

d. Kemacetan Arus Lalu Lintas Yang dimaksud dengan arus lalu 
lintas di sini adalah arus lalu lintas umum, seperti arus lalu lintas 
pejalan kaki dan arus lalu lintas kendaraan. Hal ini disebabkan 
karena para PKL yang mencari tempat-tempat keramaian 
dalam usahanya untuk menjual barang dagangannya. 
Sehingga kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan 
lainnya. Misalnya berjualan di trotoar jalan yang sebenarnya 
diperuntukan bagi pejalan kaki di trotoar menjadi sempit dan 
arus lalu lintas pejalan kaki menjadi terhambat.

3.2.2 Dampak Positif Pedagang Kaki Lima

Adapun dampak positif yang ditimbulkan dari adanya PKL
a. Membuka lapangan pekerjaan Kegiatan usaha perdagangan 

khususnya yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima 
sangat membantu pemerintah dalam hal penyediaan 
lapangan pekerjaan, khususnya di sektor informal. Hal ini 
sangat menguntungkan bagi pelaksnaan pembangunan 
khususnya dalam mengurangi tingkat pengangguran.

b. Memenuhi akan kebutuhan masyarakat Kehadiran para 
Pedagang Kaki Lima sangat banyak membantu dalam 
pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik dari masyarakat 
golongan ekonomi kecil hingga golongan menengah ke atas. 
Hal ini dikarenakan harga jual produk PKL lebih murah daripada 
di toko-toko. Selain itu PKL juga melayani penjualan barang 
dalam bentuk eceran sehingga memudahkan masyarakat 
untuk membeli barang dalam jumlah kecil/sedikit. 
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Dari pengertian/batasan tentang pedagang kaki lima 
sebagaimana dikemukakan beberapa ahli di atas, dapat dipahami 
bahwa pedagang kaki lima merupakan bagian dari kelompok 
usaha kecil yang bergerak di sektor informal. Secara khusus, 
pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai distribusi barang 
dan jasa yang belum memiliki ijin usaha dan biasanya berpindah-
pindah. Penanganan PKL ini membutuhkan peran serta antara 
masyarakat itu sendiri dan aparatur pemerintahan sebagai 
pelaksana peraturan daerah yang mewadahi para pedagang.

3.3 Solusi 

Indonesia merupakan negara dengan bentuk kepulauan. 
Akan sulit rasanya apabila otonomi hanya dikuasai oleh 
pemerintahan pusat. Maka dari itu, pemerintah menciptakan 
suatu ketetapan yang terdapat pada Ketetapan MPR-RI No. 
XV/MPR/1998 yang isinya membahas tentang otonomi daerah. 
Di dalamnya mengatakan bahwa otonomi daerah diberikan 
kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab 
kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan 
pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional 
yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan 
daerah. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga 
dilaksanakan dengan prinsip– prinsip demokrasi, peran–peran 
masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan 
potensi dan keanekaragaman daerah (Bratakusumah dan 
Dadang Solihin, 2004:2). Dengan adanya penetapan kekuasaan 
daerah, maka dari itu pemerintah daerah diberikan kewenangan 
dalam mengatur segala kegiatan seperti kegiatan sosial, 
ekonomi, dan budaya .Pemberdayaan merupakan suatu proses 
perubahan yang menempatkan kreativitas dan prakarsa. Unsur 
penting dari pemberdayaan adalah partisipasi. Partisipasi 
merupakan proses aktif, inisiatif diambil sendiri oleh individu 
atau kelompok, dibimbing oleh cara berpikir mereka sendiri, 
dengan menggunakan sarana dan proses [lembaga dan 
mekanisme] di mana mereka dapat menegaskan kontrol. 
Program–program pemberdayaan masyarakat juga menjadi 
salah satu tugas pemerintah dalam penyelenggaraan kebijakan 
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publik. Sebuah program atau kebijakan yang diselenggarakan 
pemerintah pada dasarnya merupakan salah satu unsur untuk 
melakukan perubahan baik itu perubahan ekonomi, sosial, 
maupun budaya pada masyarakat ke arah yang lebih baik 
lagi. Pemberdayaan masyarakat terlihat kurang mendapatkan 
perhatian oleh pemerintah. Padahal, pemberdayaan masyarakat 
juga diperlukan sebagai suatu cara untuk mewujudkan cita–cita 
ataupun dampak yang diharapakan atas dasar untuk memenuhi 
segala keinginan dan kebutuhan publik atau masyarakat. Akan 
tetapi, pemberdayaan masyarakat akan menjadi seolah–olah sia–
sia jika kapasitas berfikir masyarakatnya juga tidak meningkat. 

Pada aspek ekonomi, banyak masyarakat di Kota Malang 
yang mata pencahariannya sebagai seorang pedagang.  
Keberadaan para pedagang kaki lima menimbulkan berbagai 
konflik pro–kontra, konflik antara pedagang dengan pemerintah 
setempat dan konflik antara pedagang dengan masyarakat. 
Namun, di sisi lain, keberadaan pedagang kaki lima dianggap 
menjadi solusi altenatif bagi mereka dari keterpurukan ekonomi. 
Namun, keberadaan pedagang kaki lima membuat masyarakat 
menjadi resah, karena sering kali mereka lupa akan fungsi asli 
dari dibuatnya fasilitas umum berupa trotoar, mereka yang biasa 
dikenal sebagai pedagang kaki lima (PKL). Mereka sering kali 
terlihat menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan. Selain 
membuat para pejalan kaki menjadi kurang nyaman, keberadaan 
pedagang kaki lima juga mengurangi kualitas dan citra ruang 
publik. Padahal, fungsi utama trotoar adalah untuk memberikan 
pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan 
kelancaraan, keamanan, dan kenyamanan pejalan kaki tersebut. 
Trotoar juga berfungsi untuk memperlancar lalu lintas jalan raya 
karena tidak terganggu atau terpengaruh oleh lalu lintas pejalan 
kaki (Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, 2015). 

Dengan adanya masyarakat yang berjualan di trotoar 
jalan, menyulitkan para pejalan kaki dalam melakukan 
aktivitas mereka, yang pada akhirnya mereka turun berjalan di 
pinggir jalan raya yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 
45, mengatakan bahwa trotoar merupakan salah satu fasilitas 
pendukung penyelenggaraan lalu lintas. Pada pasal 131 diatur 
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bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung 
yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas 
lain.  Hak dan kewajiban para pejalan kaki adalah pejalan kaki 
berhak atas fasilitas berupa trotoar dan wajib memperhatikan 
dan mengutamakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. 
Kota Malang merupakan kota pendidikan karena di dalamnya 
terdapat banyak perguran tinggi baik itu negeri maupun swasta, 
karena itulah jalan–jalan mengalami kepadatan lalu lintas pada 
jam– jam para pegawai pulang dari kantor dan mahasiswa 
selesai menjalani perkuliahan. Maka dari itu fasilitas berupa jalan 
raya dan trotoar sangat diperlukan keberadaanya sebagai sarana 
melakukan aktivitas mereka (Nugroho, 2018). 

Minimnya lahan untuk berdagang membuat para pedagang 
memutuskan untuk menggunakan trotoar sebagai sarana untuk 
berdagang. Lantas bagaimana jika dilihat dari sisi para pedagang 
kaki lima. Di satu sisi, menjadi pedagang adalah mata pencaharian 
mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dimana 
dengan tergusurnya lahan berdagang mereka di trotoar dan 
tidak menemukan lahan baru membuat mereka bingung untuk 
berjualan. Maka dari itu perlu adanya kolaborasi antara masyarakat 
dengan pemerintah untuk menata ruang publik dengan sebaik 
mungkin agar fungsinya sesuai dengan sebagaimana mestinya, 
pemerintah perlu juga melakukan pemberdayaan masyarakat 
guna mengedukasi kepada seluruh masyarakat  bahwasanya 
apa yang dilakukan oleh  para pedagang kaki lima tersebut 
merupakan pelanggaran atas penyalahgunaan fasilitas umum, dan 
menyediakan lahan berdagang bagi mereka yang tidak memiliki 
lahan atau tempat untuk berdagang.Yang tak kalah penting adalah 
memfasilitasi akses untuk mendapatkan bantuan dan kredit 
modal usaha. Selain itu, misi ini diarahkan pada pemberdayaan 
pelaku ekonomi sektor informal dengan memberikan berbagai 
pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan 
produktivitas dan daya saing mereka. Dengan demikian pelaku 
ekonomi sektor informal di Kota Malang akan memiliki kapasitas 
usaha yang kian besar, yang menjadikan mereka sanggup bersaing 
dengan sektor industri yang lain. Dengan demikian, diharapkan 
tingkat kesejahteraan pelaku ekonomi sektor informal ini menjadi 
semakin baik dan berkembang.
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BAB IV PENUTUP

4.1  Kesimpulan

Para pelaku bisnis mikro pun ikut bersaing dengan 
memaksimalkan keunikan produknya, hal ini bisa dilihat dengan 
banyaknya yang berjualan di pinggir-pinggir jalan berupa 
menjamurnya usaha Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL Bukan 
Penjahat Kriminal, tapi Masalah Sosial. Permasalahan pedagang 
kaki lima (PKL) ibarat jamur yang tumbuh pada musim hujan. 
Meski kerap ditertibkan hingga digusur, namun mereka tetap 
muncul kembali bahkan dengan jumlah lebih banyak.Pemerintah 
mesti melihat secara komprehensif tumbuh suburnya PKL.

Meskipun sudah ada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, 
tetapi masih banyak PKL yang melanggar. Masih banyak yang 
berjualan di tempat-tempat yang dilarang. Salah satu contohnya 
ada di Jl. Kauman Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen. Disana 
masih banyak ditemui PKL di sepanjang jalan. Sebelumnya, 
mayoritas dari merek menjadi KPL di depan Gajahmada, lalu 
setelah sering diperingatkan hingga digusur, mereka beralih 
tempat ke Jl. Kauman. 

4.2  Saran

Seharusnya ada kesinambungan dan kesesuaian antara 
Pemerintah dengan PKL. Untuk Pemerintah tidak hanya berbicara 
saja dan menyediakan tempat atau lahan lebih luas lagi, atau 
memberi sebuah wadah pekerjaan lain yang tidak menghabiskan 
banyak lahan sehingga tidak mengganggu ketertiban umum. 
Untuk para PKL harusnya lebih sadar lagi mengenai kebijakan 
dan aturan-aturan yang telah dibuat demi ketertiban bersama.
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SALINAN
NO. 01/C, 2000

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2000

TENTANG
PENGATURAN DAN PEMBINAAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DI WILAYAH KOTA MALANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG

Menimbang :  a.  bahwa untuk melakukan suatu kegiatan usaha 
ekonomi baik sektor formal maupun non 
formal dan atau Pedagang Kaki Lima adalah 
hak dari masyarakat dalam rangka memenuhi 
kebutuhan pokok;

b. bahwa keberadaan suatu usaha kegiatan sektor 
non formal dan atau Pedagang Kaki Lima 
perlu dibina agar dapat berkembang menjadi 
pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri;

c.    bahwa disamping mempunyai hak, masyarakat 
juga berkewajiban untuk berperan aktif 
menjaga, memelihara, menunjang dan 
mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Bersih, 
Indah, Tertib, Aman dan Nyaman;

d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, b dan c konsideran ini 
perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat   :   1.     Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209) ;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3480) ;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 
tentang Ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan 
Lingkungan Hidup;
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5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 
8 tahun 1981 tentang Humum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3354);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di 
Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 
tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3529);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Malang

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :    PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN  
DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI 
WILAYAH  KOTA MALAN
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah, adalah Kota Malang;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Malang ;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Malang ;
4. Pejabat adalah staf Pemerintah Kota Malang yang tugas pokok dan 

fungsinya melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis 
pembinaan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan;

5. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melakukan usaha 
perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka 
dan atau tertutup, sebagian fasiltas umum yang ditentukan oleh 
Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan 
menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai 
waktu yang telah ditentukan;

6. Jalan adalah suatu sarana perhubungan darat dalam bentuk apapun 
meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapanya yang diperuntukan bagi lalu lintas ;

7. Trotoar adalah bagian dari jalan yang khusus diperuntukan bagi 
lalu lintas pejalan kaki ;

8. Jalur hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan 
olah raga, taman monumen yang pengelolaannya dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah;

9. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau 
perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk 
dipergunakan oleh masyarakat secara luas;

10. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan 
pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk 
melakukan kegiatan usaha bagi Pedagang Kaki Lima;

11. Ijin adalah ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB II
LOKASI
Pasal 2

(1) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan di daerah;
(2) Tempat/lokasi Pedagang Kaki Lima sebagaimana tersebut dalam 

ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB III
PENGATURAN

Pasal 3
(1) Setiap kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dilarang  :
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a. melakukan kegiatan usahanya  di dalam Alun-alun Kota dan 
sekitarnya;

b. melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau 
dan atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang 
ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;

c. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha 
yang bersifat semi permanen dan atau permanen;

d. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian 
dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan 
kenyamanan;

e. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah 
diijinkan oleh

f. Kepala Daerah;
g. berpindah tempat dan atau memindahtangankan ijin tanpa 

sepengetahuan dan seijin Kepala Daerah;
h. melantarkan dan atau membiarkan kosong tanpa kegiatan 

secara terus menerus selama 1 (satu) bulan
(2) Dalam menetapkan kawasan dan perijinan sebagaimana tersebut 

dalam ayat (1) butir a, b, c, d, e pasal ini, Kepala Daerah memper-
timbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial, pendidikan, 
ekonomi, kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan di 
lingkungan sekitarnya

(3) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima harus mampu menjadi daya 
tarik Pariwisata Daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat;

(4) Untuk  mewujudkan  sebagaimana  ayat  (3)  pasal ini maka  harus 
diatur  baik  tempat
jualan, lokasi jualan, waktu jualan, jenis jualan, tenda maupun ak-
sesoris jualan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 4
(1) Untuk kepentingan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima, 

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban melaku-
kan pendataan dan memberikan pembinaan berupa bimbingan 
dan penyuluhan secara berkesinambungan;

(2) Tata cara pembinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan 
lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB V
PERIJINAN DAN RETRIBUSI

Pasal 5
(1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang akan melakukan kegiatan usaha 

harus mendapatkan ijin dari Kepala Daerah;
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(2) Syarat-syarat perijinan dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;

(3) Jika dipandang perlu karena alasan sebagaimana tercantum dalam 
pasal 3 ayat (2), ijin dapat dicabut.

Pasal 6
Setiap Pedagang Kaki Lima yang telah memperoleh ijin sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dikenakan retribusi sesuai ketentuan 
Peraturan Daerah yang berlaku untuk itu.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 7
(1) Pengawasan terhadap usaha kegiatan Pedagang Kaki Lima dilaku-

kan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Kepala Dae-
rah atau pejabat yang ditunjuk secara khusus;

(2) Pejabat yang ditunjuk secara khusus sebagaimana ayat (1) pasal ini 
berkewajiban melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Daerah.

Pasal 8
Pejabat yang ditunjuk secara khusus untuk melaksanakan tugas pen-
gawasan dapat meminta bantuan kepada komponen masyarakat dan 
atau instansi-instansi yang terkait dengan seijin dan sepengetahuan 
Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan 

Daerah ini dan atau ketentuan – ketentuan lain yang ditetapkan 
dalam Surat Ijin diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 
(enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima 
juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk 
daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-
undangan;

Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 7
(1) Pengawasan terhadap usaha kegiatan Pedagang Kaki Lima dilaku-

kan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Kepala Dae-
rah atau pejabat yang ditunjuk secara khusus;

(2) Pejabat yang ditunjuk secara khusus sebagaimana ayat (1) pasal ini 
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berkewajiban melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Daerah.
Pasal 8

Pejabat yang ditunjuk secara khusus untuk melaksanakan tugas pen-
gawasan dapat meminta bantuan kepada komponen masyarakat dan 
atau instansi-instansi yang terkait dengan seijin dan sepengetahuan 
Kepala Daerah.

BAB  VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan 

Daerah ini dan atau ketentuan – ketentuan lain yang ditetapkan 
dalam Surat Ijin diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 
(enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima 
juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk 
daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-
undangan;

(2) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 
ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk secara khusus ber-
wenang untuk membongkar paksa tempat usaha kegiatan seb-
agaimana dimaksud pasal 3 ayat (1).

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10
Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak 
pidana, penyidikan atas pelangggaran tindak pidana dimaksud dalam 
Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pega-
wai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana di-
maksud dalam pasal 10, berwenang :
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan 

melakukan pemeriksaan;
c. melakukan penyitaan benda atau surat ;
d. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi;
e. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik 

umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut 
bukan merupakan tindak pidana;

f. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjuawabkan.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Malang Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan 
Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Kotamadya Daerah Tingkat II 
Malang beserta perubahannya serta ketentuan-ketentuan pelaksanan-
ya dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepan-
jang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala 
Daerah.

Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengun-
dangkan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran 
Daerah Kota Malang.

Pada tanggal 6 Maret  2000  
Disahkan di :  MALANG
Pada tanggal : 23 Pebruari 2000

WALIKOTA  MALANG
Ttd

SUYITNO

Diundangkan di Malang         
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

Ttd
MUHAMAD NUR, SH, Msi
Pembina Tk. I
NIP.  510053502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2000 NOMOR 01/C
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FAKTOR PENYEBAB PENGANGGURAN 
USIA MUDADI DUSUN TEMU DESA 

SITIREJO KECAMATAN WAGIR 
KABUPATEN MALANG

Oleh :
Aldi Jaya Purnama

Kartika Jaladri

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 

Secara georafis Desa Sitirejo terletak pada posisi 7°96’-7°02’ 
Lintang Selatan dan 111°31’-112°61’ Bujur Timur. Topografi ketinggian 
desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 413 m di atas 
permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Malang 
tahun 2010, selama tahun 2010 curah hujan di Desa Sitirejo rata-
rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada 
bulan September hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan 
curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2009 - 2010. 

Secara administratif, Desa Sitirejo terletak di wilayah 
Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi 
oleh wilayah desa-desa tetangga.Di sebelah Utara berbatasan 
dengan Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang.Di 
sebelah Barat berbatasan dengan Desa Parangargo Kecamatan 
Wagir.Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Mendalanwangi 
Kecamatan Wagir, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan 
Desa Kebon Agung Kecamatan Pakisaji.
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Luas Wilayah Desa Sitirejo adalah 257 Ha.Luas lahan yang 
ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat 
dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, 
pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 
109,4817 Ha. Luas lahan yang diperuntukkan untuk Pertanian 
adalah 91,5334 Ha. Luas lahan untuk ladang tegalan dan 
perkebunan adalah 49,6851 Ha. Sedangkan luas lahan untuk 
fasilitas umum adalah sebagai berikut: untuk perkantoran 0,681 
Ha, sekolah 3,186 Ha, olahraga 5,775 Ha, dan tempat pemakaman 
umum 2,6356 Ha. 

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 
2018, jumlah penduduk Desa Sitirejo adalah 10.364 jiwa, dengan 
rincian 5.235 laki-laki dan 5.129 perempuan. Jumlah penduduk 
demikian ini tergabung dalam 2.927 KK.untuk dusun temu 
sendiri pada tahun 2018 jumlah penduduknya sebanyak 2391 
jiwa. dengan rincian 1203 jiwa penduduk laki-laki, dan 1188 jiwa 
penduduk perempuan. Sedangkan jumlah rentan usia 19 – 29 
tahun berjumlah 476 jiwa. dengan presentase 24,6%  wiraswasta, 
14,3% bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) , 23,7% bekerja 
sebagai karyawan swasta, 10,3% bekerja sebagai petani dan 
peternak dan 27,1% tidak bekerja.

Desa sitirejo juga memiliki potensi yang sangat besar, baik 
sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Namun 
sayang, sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum 
benar-benar optimal diberdayakan.  Belum optimalnya 
pengelolaan sumber daya yang ada menyebabkan beberapa 
permasalahan sosial yang tengah dihadapi masyarakat Desa 
Sitirejo. Seperti kualitas udara yang kurang sehat karena kotoran 
hewan ternak yang hanya dibuang tapa dimanfaatkan dengan 
baik, serta adanya pengangguran karena pengangguran oleh 
pemuda yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingkat 
pendidikan, kecapakan dll. 

Salah satu permasalahan lain yang sedang dihadapi oleh 
desa ini adalah banyaknya pengangguran yang didominasi 
oleh pemuda usia produktif. Pengangguran sendiri bukanlah 
masalah baru yang dihadapi oleh setiap negara, apalagi untuk 
negara berkembang seperti Indonesia yang tengah gencarnya 
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melakukan pembangunan dalam segala bidang. Pengangguran 
dapat terjadi karena  penurunan ekonomi di suatu negara 
yang berimbas pada sedikitnya tenaga kerja yang diserap atau 
digunakan. Permasalahan ini juga dapat disebabkan oleh angka 
kelahiran yang tinggi tanpa dibarengi oleh pembukaan lapangan 
kerja yang disediakan sehingga persaingan menjadi sangat 
ketat dan hanya dapat menyerap sedikit tenaga kerja. Hal ini 
membuktikan bahwa pengangguran terjadi karena adanya 
hubungan sebab - akibat dari beberapa faktor yang terkait. 
Muslim (dalam Priastiwi & Handayani , 2019) menjelaskan bahwa 
pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks 
karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor 
yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah 
untuk dipahami. 

Pengangguran di kota maupun desa masih terbilang masih 
tinggi, selain akibat lulusan sekolah yang belum memiliki 
pekerjaan, juga disebabkan oleh tingginya pertumbuhan 
penduduk akibat urbanisasi. Selain itu, alasan lain mengapa 
masyarakat pedesaan melakukan migrasi tidak lain karena 
kesempatan untuk memperoleh pekerjaan di kota lebih banyak 
daripada di desa, tetapi hal ini justru menjadi persoalan bagi 
pemerintah setempat dan sektor swasta dalam penciptaan 
lapangan pekerjaan. Apalagi pada era revolusi industri 4.0, di 
mana teknologi dapat digunakan untuk mengganti tenaga kerja 
manusia. Diduga dampak revolusi industri 4.0 akan menyebabkan 
50 juta orang akan kehilangan pekerjaan atau hampir separuh 
dari total angkatan kerja di Indonesia. Hal itu terjadi karena 
tenaga kerja di Indonesia masih rentan terhadap perkembangan 
terknologi.Padahal tingkat pengangguran dapat menjadi kunci 
dari kinerja perekonomian.Menurut Kaufman dan Hotchkiss 
(dalam priastiwi & handayani, 2019) Penyediaan lapangan kerja 
dipengaruhi oleh tingkat produksi dan pengeluaran perusahaan, 
sehingga penurunan tingkat pengangguran menjadi indikator 
yang baik bagi perekonomian.Hal ini dikarenakan perusahaan 
yang menambah tenaga kerja dianggap berhasil menaikkan 
produksi dan penjualan.

Saat ini pengangguran diIndonesia mencapai angka 6,82 juta 
orang, meskipun telah turun 5% dari tahun lalu, namun nyatanya 
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indonesia berada pada peringkat 2 dengan pengangguran 
tertinggi di ASEAN setelah Filipina. Tingginya angka 
pengangguran diIndonesia banyak didominasi oleh lulusan SMK. 
Kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk bekerja daripada 
meneruskan pendidikan ketika mereka lulus dari bangku sekolah. 
Namun permintaan industri mengenai tenaga kerja semakin 
profesional dan ketat, sehingga hanya sebagian dari lulusan SMK 
yang dianggap memumpuni diterima oleh industri. 

Tingkat pengangguran di Kabupaten Malang, Jawa Timur, 
terbilang masih tinggi. Setidaknya ada 90 ribu warga Kabupaten 
Malang yang belum memiliki pekerjaan tetap. Jumlah itu sekitar 
4 persen dari total penduduk Kabupaten Malang yang mencapai 
3 juta jiwa.Tingginya angka pengangguran di kabupaten Malang 
didominasi oleh lulusan  SMK, SMA dan perguruan tinggi. 
Tingginya minat dan banyaknya sekolah SMK yang ada di Kota 
Malang, membuat kabupaten Malang memiliki lulusan SMK yang 
banyak, namun sayangnya tidak semua dari mereka diterima 
ditempat kerja. Selain itu, banyaknya mahasiswa yang datang 
dan menetap di kota maupun kabupaten malang dengan alasan  
mencari  pekerjaan di malang, menambah jumlah pengangguran 
yang ada. 

Dalam laporan kali ini, penulis akan membahas faktor-faktor 
apa saja yang menyebabkan pengangguran dikalangan pemuda 
di Dusun Temu, Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten 
Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan, maka dapat ditarik 
dalam rumusan masalah sebagai berikut :
a. Apa faktor penyebab pengangguran usia muda di Dusun 

Temu?
b. Apa dampak dari pengangguran usia muda dalam aspek 

sosial?
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1.3 Tujuan 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menberi informasi 
mengenai faktor-faktor  penyebab pengangguran pemuda yang 
ada di Indonesia umumnya dan di dusun Temu desa Sitirejo, 
kecamatan Wagir, kabupaten Malang khususnya.

1.4 Manfaat

a. Agar dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi 
penduduk usia muda dusun Temu desa Sititrejo, kecamatan 
Wagir, kabupaten Malang.

b. Agar dapat mengetahui dampak dari pengangguran usia 
muda dusun Temu desa Sitirejo. Kecamatan Wagir dalam 
aspek sosial
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BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Definisi Pemuda Pengangguran dan Jenisnya 

2.1.1 Definisi Pengangguran Usia Muda

Pemuda sering didefinisikan sebagai mereka yang memiliki 
semangat pembaharu dan progresif. Menurut UU no 40 tahun 
2009 tentang kepemudaan mendefiniskan pemuda sebagai 
warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting 
pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) 
tahun sampai 30 (tiga puluh) tahun. Sedangkan pengangguran 
secara umum dapat dikatakan sebagai orang yang masuk 
atau tergolong dalam angkatan kerja namun belum memiliki 
pekerjaan dengan beragam alasan.

Menurut Sukirno dalam Probosiwi (2016) pengangguran 
adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja 
yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat 
upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang 
diinginkan.

Kaufman dan Hotchkiss (1999) dalam Hartanto & Masjkuri 
(2017) berpendapat pengangguran merupakan suatu ukuran 
yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi 
mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat 
minggu terakhir untuk mencari pekerjaan. Sedangkan menurut 
Bakare dalam Urtalina & Sudibia (2018) Pengangguran adalah 
kondisi tidak memiliki pekerjaan atau kehilangan pekerjaan atau 
proporsi orang-orang yang dapat bekerja dan mencari pekerjaan 
secara aktif namun mereka tidak dapat menemukannya.

Dari tiga pendapat diatas maka definisi pemuda pengangguran 
usia muda adalah penduduk yang telah memasuki usia produktif 
dengan rentan usia antara 16 – 30 tahun, namun tidak atau 
belum memiliki pekerjaan karena sedang mencari pekerjaan, 
kehilangan pekerjaan, atau mereka yang sedang menunggu 
panggilan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. 
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2.1.2 Jenis-Jenis Pengangguran

Secara garis besar Pengangguran dapat dikelompokkan 
menjadi 3, yaitu pengangguran terselubung, setengah 
menganggur, penangguran musiman dan, pengangguran 
terbuka. 

Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak 
bekerja secara maksimal karena suatu alasan tertentu. Setengah 
menganggur adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 
35 jam perminggu. Sedangkan pengangguran terbuka adalah 
tenagakerja yang sungguh-sunggu tidak memiliki pekerjaan. 
(Franita, 2016)

Sedangkan Irawan dan Suparmoko (1983) dalam Linggi dan 
wiwoho (2016) menjelaskan bahwa pengangguran terbukadapat 
digolongkan menjadi 3 jenis yaitu: 
a. Pengangguran yang kelihatan (visible underemployment) 

adalah Pengangguran yang kelihatan akan timbul apabila 
jumlah waktu kerja yang sungguh- sungguh digunakan lebih 
sedikit daripada waktu kerja yang sanggup/disediakan untuk 
bekerja. 

b. Pengangguran tak kentara (invisible underemployment) 
adalah Pengangguran tak kentara terjadi apabila para pekerja 
telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam suatu 
pekerjaan dapat ditarik (setelah ada perubahan–perubahan 
sederhana dalam organisasi atau metode produksi tetapi 
tanpa suatu tambahan yang besar) ke sektor/perusahaan 
lain tanpa mengurangi output. 

c. Pengangguran potensial (potential underemployment) 
suatu perluasan daripada disguised unemployment, dalam 
arti bahwa para pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik 
dari sektor tersebut tanpa mengurangi output; hanya harus 
dibarengi dengan perubahan–perubahan fundamental dalam 
metode–metode produksi yang memerlukan pembentukan 
capital yang berarti.

Penggolongan pengangguran juga dijelaskan oleh Sukirno 
(dalam Hartanto dan Masjkuri, 2017) pengangguran berdasarkan 
cirinya, yaitu : 



56 MASALAH SOSIAL DAN PEMBANGUNAN

a. Pengangguran Tersembunyi, dapat terjadi apabila 
penambahan pada tenaga kerja yang dilakukan tidak 
menghasilkan penambahan yang berarti pada tingkat 
produksi. 

b. Pengangguran Musiman, terjadi karena adanya pergantian 
musim biasanya terjadi pada sektor perikanan dan pertanian. 

c. Setengah Menganggur, terjadi akibat migrasi dari desa ke 
kota sangat pesat sehingga tidak semua orang memperoleh 
pekerjaan dengan mudah, sebagian menjadi penganggur 
sepenuh waktu, ada pula yang tidak menganggur tetapi tidak 
pula bekerja sepenuh waktu dan jam kerja mereka adalah 
jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya 
bekerja satu hingga dua hari seminggu. 

d. Pengangguran Terbuka, terjadi karena pertambahan 
lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan 
tenaga kerja akibatnya dalam perekonomian semakin banyak 
jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. 

2.2 Faktor Penyebab  dan Dampak Pengangguran

2.2.1 Faktro Penyebab Pengangguran 

Faktor sosial demografi penduduk berpengaruh terhadap 
status pengangguran terselubung. Pengaruh faktor-faktor 
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Usia tenaga kerja

Di era saat ini gender bukan lagi halangan dalam mencari 
pekerjaan. Banyak perempuan yang keluar rumah untuk bekerja 
ataupun mencari pekerjaan, bahkan dalam beberapa profesi 
lebih didominasi oleh perempuan. Semakin banyak pekerjaan 
yang tidak mempermasalahkan gender, maka akan semakin 
banyak pula pekerja yang akan mencari atau melamar pekerjaan. 
Maka dari itu, banyak perusahaan atau industry yang menjadikan 
umur atau usia sebagai syarat bagi pekerja. Kebanyakan industry 
mensyaratkan usia maksimal 30 – 35 tahun., dengan alasan visual, 
tanggap dan tenaga masih kuat untuk mengerjakan pekerjaan 
yang sulit dan berat, selain itu kaum muda dianggap lebih kreatif 
dalam hal pemasaran produk. Maka dari itu banyak pelamar atau 
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pencari kerja dengan rentan usia 30 keatas lebih sulit dalam 
mendapat pekerjaan yang sesuai dengan minat atau bidangnya.
b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu sarana dalam mengembangkan 
kecerdasan, kemampuan pengetahuan dan keterampilan. 
Menurut Harlik, Amir dan Hardiani (2013) bahwa tingkat pendidikan 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui 
pendidikan, hal ini sesuai dengan tujuan diadakannya pendidikan 
yaitu menambah pengetahuan, mengasah kreatifitas dan 
merubah sikap untuk menjadi lebih baik.Biasanya industri banyak 
mencantumkan tingkat pendidikan terakhir sebagai salah satu 
syarat pelamar.Lapangan Pekerjaan atau kesempatan kerja
c. Kesempatan dan Lapangan Kerja

Sukirno (2000:68) menjelaskan kesempatan kerja 
mengandung pengertian lapangan pekerjaan dan kesempatan 
bekerja, yang ada dari suatu kegiatan ekonomi.Secara sederhana 
kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan baik yang sudah 
terisi maupun yang masih kosong (lowong) sehingga membuka 
kesempatan kerja untuk mereka yang mencari pekerjaan.

Pendapat lain  menjelaskan bahwa kesempatan kerja adalah 
banyaknya orang yang dapat tertampung bekerja pada suatu 
perusahaan atau suatu instansi, kesempatan kerja menampung 
semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan 
yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya 
tenaga kerja yang tersedia (Yacoub dalam Probosiwi, 2016)
d. Motivasi Diri

Pengaruh motivasi diri juga sangat penting.Semangat dalam 
mencari pekerjaan serta rasa pantang menyerah mempengaruhi 
hasil yang didapat. Seseorang yang memiliki motivasi diri yang 
rendah akan merasa mudah menyerah karena merasa gagal 
dalam mencari pekerjaa. Maka dia tidak akan mencari pekerjaan 
lagi dan akhirnya menganggur.
e. Upah kerja

Menurut sumarsono (2003:141), upah adalah suatu penerimaan 
sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu 
pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dan dinyatakan atau 
dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu 
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persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta bayar 
atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan 
karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri 
atau untuk keluarganya. Sehingga upah yang diberikan kepada 
pegawai dapat mempengaruhi kinerja dari pegawai tersebut.

Menurut Simanjutak (1998:89), dalam suatu usaha atau 
industri terjadinya pengurangan atau penambahan tenaga kerja 
dapat disebabkan oleh perkiraan tambahan hasil atau output 
yang diperoleh pengusaha akibat dari pertumbuhan jumlah 
tenaga kerja.   

Selain beberapa faktor diatas, berikut adalah beberapa faktor 
peyebab pengangguran menurut Franita (2016) :
a. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para 

pencari kerja. Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding 
dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh Negara 
Indonesia.

b. Kurangnya keahliah yang dimiliki oleh para pencari kerja. 
Banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki 
keterampilan menjadi salah satu penyembab makin 
bertambahnya angka pengangguran di Indonesia.

c. Kurangnya informasi , dimana pencari kerja tidak memiliki 
akses untuk mencari tau informasi tentang perusahaan yang 
memilli kekurangan tenaga pekerja.

d. Kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan 
pekerjaan di kota dan sedikitnya perataan lapangan 
pekerjaan.

e. Masih belum maksimal nya upaya pemerintah dalam 
memberikan pelatihan untuk meningkatkan softskill

f. Rendahnya motivasi diri yang mereka miliki, seperti yang kita 
ketahui budaya malas yang masih menjangkit para pencari 
kerja yang membuat para pencari kerja mudah menyerah 
dalam mencari peluang kerja.

2.2.2 Dampak Dari Pengangguran

Menurut Franita (2016) adapun dampak yang timbul akibat 
pengangguran adalah : 
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a. pendapatan ekonomi mereka. Sementara biaya hidup terus 
berjalan. Ini akan membuat mereka tidak dapat meandiri 
dalam menghasilkan finansial untuk kebutuhan hidup para 
pengangguran.

b. Ditinjau dari segi social, dengan banyaknya pengangguran 
yang terjadi maka akan meningkatnya jumlah kemiskinan, 
dan banyaknya pengemis, gelandangan, serta pengamen, 
yang dapat mempengaruhi terhadap tingkat kriminal, karena 
sulitnya mencari pekerjaan, maka banyak orang melakukan 
tindak kejahatan seperti mencuri, merampok, dan lain – 
lain untuk memenuhi kehidupan mereka. Kemiskinan dan 
pengangguran memiliki kaitan yang erat,  menurut Arsyad 
(dalam Probosiwi, 2016) menjelaskan bahwa sebagian besar 
masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau 
hanya part-time selalu berada diantara kelompok masyarakat 
yang sangat miskin. 

c. Ditinjau dari segi mental,  Banyaknya penganguran maka 
rendahnya kepercayaan diri , keputusan asa, dan akan 
menimbulkan depresi.

d. Ditinjau dari segi politik maka akan banyaknya demonstrasi 
yang terjadi. Yang akan membuat dunia politik menjadi tidak 
stabil, banyaknya demosntrasi para serikat kerja karena 
banyaknya pengangguran yang terjadi.

e. Ditinjau dari segi keamanan, banyaknya pengangguran 
membuat para pengangur melakukan tindak kejahatan demi 
menghidupi perekonomiannya, seperti merampok, mencuri, 
menjual narkoba, tindakan penipuan.

f. Banyaknya pengangguran juga dapat meningkatkan Pekerja 
Seks komersial dikalangan muda, karena demi menghidupi 
ekonominya.
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BAB III PEMBAHASAN

3.1 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran di 
Dusun Temu

Dari data lapangan yang kami peroleh adapun faktor - faktor 
yang mempengaruhi pengangguran usia muda di Dusun Temu 
dapat dikelompokan seperti berikut :
a. Tingkat pendidikan

Dari data lapangan yang diperoleh, didominasi oleh lulusan 
SMK/SMA sederajat, disusul oleh lulusan SMP, kemudian lulusan 
perguruan tinggi dan yang terakhir lulusan SD dan tidak sekolah.
Menurut responden, kebanyakan mereka yang lulusan SMP 
sulit mencari pekerjaan karena terbentur persyaratan dalam 
melamar kerja, dimana kebanyakan perusahaan menuntut 
untuk berkualifikasi tamatan SMA/SMK sederajat dan memiliki 
keahlian khusus.Berikut merupakan tabel tingkat pendidikan 
remaja di dusun temu, sebagai berikut :

Tabel 1. tabel tingat pendidikan remaja rentang usia 19-29 
tahun dusu temu, tahun 2016

Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase

Tidak Sekolah 17 3,6 %

Sekolah Dasar 32 6,8 %

SMP 163 34,3 %

SMA/SMK 236 49,5 %

Perguruan Tinggi 28 5,8 %

Total 476 100 %
Sehingga kebanyakan dari mereka yang lulusan SMP lebih 

sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai keinginan ataupun 
sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Hal ini sesuai 
dengan teori diatas dimana tingkat pendidikan berpengaruh 
signifikan terhadap tingkat pengangguran yang ada.



61MASALAH SOSIAL DAN PEMBANGUNAN

b. Minimnya upah / gaji
Dari data lapangan yang diperoleh, sebagian dari responden 

mengungkapkan bahwa upah yang diberikan oleh perusahaan 
terlalu minim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.Dan upah 
yang didapatkan juga dirasa tidak sebanding dengan pekerjaan 
yang mereka lakukan.Hal ini sesuai dengan teori yang ada diatas 
bahwa upah dapat mempengaruhi tingkat pengangguran yang 
ada.

c. Kurangnya keahlian atau kompetensi
Dari data yang diperoleh, sebagian responden tidak memiliki 

keahlian khusus, karena sebagian dari mereka lulusan SMA, SMP 
dan SD. Dan rata-rata dari mereka tidak memiliki sertifikat untuk 
membuktikan bahwa mereka memiliki suatu keahlian.  Hal ini 
sesuai dengan pendapat franita dimana kurangnya keterampilan 
yang dimiliki oleh pencari kerja dapat mempengaruhi pekerjaan 
apa yang akan mereka peroleh, sehingga banyak dari mereka 
yang tidak diterima kerja dengan alasan keterampilan yang 
mereka miliki tidak sesuai dengan permintaan industri atau 
perusahaan.

d. Motivasi diri / kerja
Dari data lapangan yang diperoleh, sebagian dari responden 

berusia 19 – 26 tahun kurang memiliki kesadaran untuk bekerja, 
mereka masih suka bermain bersama teman-temannya 
dan menikmati hiburan.Mereka mudah menyerah dalam 
mencari lapangan pekerjaan.kurangnya kesadaran dalam 
mencari pekerjaan juga disebabkan oleh pola pikir merka 
yang menganggap bahwa orang tua mereka masih sanggup 
membiayayai merka. Adapun dari mereka yang dulunya bekerja 
namun tidak bertahan lama, karena melihat pekerjaan teman-
teman mereka yang dirasa lebih terpandang dan mapan.Selain 
itu mereka merasa minder ketika ditanya oleh oranglain prihal 
pekerjaan mereka.  Rendahnya motivasi untuk bekerja yang 
mereka memiliki mengakibatkan mereka memilih menganggur, 
dimana sesuai dengan teori diatas dimana motivasi diri juga 
mempengaruhi jumlah pengangguran usia muda.
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e. Lapangan kerja / kesempatan kerja
Dari data responden yang kami dapatkan, salah satu alasan 

mengapa mereka menganggur karena minimnya informasi yang 
mereka dapatkan.Meskipun telah diadakannya job fair, namun 
mereka kurang berminat untuk melamar pekerjaan, dengan 
alasan pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan tidak sesuai 
dengan keinginan mereka, baik bidang kerja yang ditawarkan 
maupun lokasi penempatempat kerja.Selain itu, mereka juga 
harus bersaing dengan pelamar kerja lain, yang memiliki keahlian 
dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi ding dengan mereka.

3.2 Dampak Pengangguran Usia Muda dalam Aspek Sosial

Pengangguran usia muda di dusun Temu, berdampak pada 
aspek sosial, antar lain;
a. Meresahkan warga, karena beberapa pengangguran dapat 

melakukan tindakan menyimpang seperti mabuk-mabukan, 
berbuat onar atau ribut dimalam hari, 

b. Melakukan tindak kriminalitas, mereka yang tidak memiliki 
pekerjaan cenderung akan melakukan tindak kriminalitas, 
karena mereka tidak memiliki uang atau pemasukan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup mereka. 

c. Adanya kemiskinan, karena tidak memiliki pekerjaan, maka 
mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, sehingga 
banyak dari mereka yang akhirnya memilih untuk menjadi 
pengamen, dan pengemis.

3.3 Solusi

Adapun solusi yang dapat diberikan yaitu:
a. Melalui kurikulum pendidikan yang dirancang sesuai dengan 

kebutuhan pasar, agar para sumber daya manusia dapat 
dibekali pengetahuan dan skill yang dapat menunjang para 
pencari kerja mandiri dalam mencari kerja dan berwiraswasta.

b. Pemerintah membuat pelatihan-pelatihan yang diinginkan 
oleh masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan, agar 
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mereka memiliki keterampilan, sehingga mereka mampu 
mandiri dan bersaing dengan tenaga asing.

c. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berpihak 
kepada karyawan atau pekerja dalam perihal upah atau 
gaji minimalnya, tidak berpatok pada upah minimalnya 
melainkan waktu yang dihabiskan dan apa yang dikerjakan 
oleh karyawan atau pekerja.

d. Pengembangan daerah melalui program desa wisata 
dengan memanfatkan potensi dan sumber daya yang 
tersedia, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan 
meningkatkan sektor ekonomi desa.

e. Pemerintah mengadakan sosialisasi tentang kewirausaha 
atau motivasi kerja, agar masyarakat atau pemuda setempat 
termotivasi untuk bekerja.
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BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pengangguran usia muda adalah penduduk yang telah 
memasuki usia produktif dengan rentan usia antara 16 – 30 
tahun, namun tidak atau belum memiliki pekerjaan karena 
sedang mencari pekerjaan, kehilangan pekerjaan, atau mereka 
yang sedang menunggu panggilan pekerjaan dalam jangka 
waktu tertentu. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi pengangguran usia 
muda di dusun Temu, desa Sitirejo, kecamatan Wagir, kabupaten 
Malang antara lain, rendahnya tingkat pendidikan para pemuda, 
rendahnya upah yang diberikan oleh perusahaan, kesempatan 
dan lapangan kerja yang sedikit dan persaingan kerja yang 
ketat, kurangnya keahlian atau kompetensi yang dimiliki, dan 
rendahnya motivasi diri dalam mencari pekerjaan.

Adapun dampak yang dirasakan oleh masyarat setempat 
antara lain, tingginya kriminalitas, kemiskinan, dan menimbulkan 
keresahan dimasyarakat.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan kepada pemerintah 
kabupaten dan desa untuk: 
1. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai 

pentingnya pekerjaan.
2. Mengadakan pelatihan, dan pemberdayaan mengenai 

kewirausahaan untuk masyarakat setempat terutama bagi 
pemuda yang menganggur agar dapat mendirikan wirausaha 
mandiri.
Saran untuk mahasiswa pendidikan luar sekolah untuk 

mengadakan pemberdayaan atau pelatihan didesa Temu agar 
mereka memiliki keterampilan dan kesadaran untuk bekerja 
atau berwirausaha.
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Lampiran Angket :

Angket Faktor Penyebab Pengangguran

Petunjuk pengisian :
Berilah tanda cek (Ö) pada kolom YA untuk setuju atauTIDAK 
untuk tidak setuju sesuai dengan pendapat mu.

Nama :
Usia :

 
NO

 
PERTANYAAN

PENILAIAN

YA TIDAK

 1. Apakah anda pernah bekerja sebelumnya ?

 2. apakah upah anda sesuai dengan pekerjaan 
anda?

3. Apah upah yang anda dapatkan, dapat 
memenuhi kebutuhan anda?

4. Apakah bekerja sesuai dengan keinginanan 
anda?

5. Apakah anda merasa malu bila ada 
seseorang yang bertanya mengenai 
pekerjaan apa?

6. Apakah pekerjaan yang pernah anda 
lakukan sesuai dengan keahlian yang anda 
miliki?

7. Apakah anda memiliki sertifikat keahlian 
atau sertifikasi keterampilan?

8. Apakah anda pernah mengikuti kegiatan 
pelatihan atau kursus keterampilan?

9. Apakah anda sering mengirim lamaran 
pekerjaan?

10. Apakah anda masih aktif mencari 
pekerjaan?
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11. Apakah anda pernah merasa malas atau 
bosan untuk melamar pekerjaan?

12. Apakah anda putus asa ketika mencari 
pekerjaan?

13. Apakah anda selektif dalam memilih 
pekerjaan? 

14. Apakah kesulitan dalam mencari informasi 
pekerjaan?

15 Apakah anda bersedia untuk ditempatkan 
bekerja diluar kota/kabupaten Malang?

16 Apakah anda sulit mencari pekerjaan 
karena persyaratan pendidikan?

17 Apakah anda kesulitan mencari pekerjaan 
karena persyaratan usia/umur?

18. Apakah anda merasa menjadi beban orang 
tua ketika anda tidak bekerja?
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PROBLEMATIKA LULUSAN SARJANA 
MUDA YANG MEMILIH MENJADI DRIVER 
OJEK ONLINE DARIPADA KERJA TETAP 

DI KOTA MALANG

Oleh :
Choirun Nisa’

Andrian Eko Saputro

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang padat akan penduduk dan 
pemukimanya, penduduk indonesia bermacam-macam sekali 
keanekaragamanya. Penduduk di indonesia tidak luput dengan 
kebutuhan dan keinginanya sendiri-sendiri, serta perhubunganya 
dengan kehidupan sehari-hari merka. Trasportasi di indonesia 
sangat banyak dan bermacam-macam mulai dari tranportasi 
pribadi maupun umum, seperti pesawat, kapal, mobil, motor 
dan banyak lagi yang lainya. Sering kita jumpai hampir di seluruh 
kota di indonesia penduduk tidak bisa lepas dari trasportasi untuk 
membantu dan mendorong kehidupan sosial dalam hidupnya. 
Transportasi adalah suatu aspek mendorong kehidupan dalam 
kehidupan masyarakat. Indonesia sendiri yang paling urgensi 
dalam membantu kehidupan sehari-hari adalah trasportasi 
darat, seperti mobil dan motor, sedangkan di era modern ini 
banyak sekali inovasi-inovasi yang muncul untuk pembaharuan 
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untuk memudahkan proses perhubungan degaan kehidupan, 
ada yang konvensional dan ada yang online. 

Transportasi di kota malang terdiri dari transportasi darat 
dan udara, kota malang tidak memiliki transportasi air karena 
tidak memiliki laut dan sungai di kota malang terletak sangat 
dalam jika di bandingkan dengan ketinggian tanah di sekitarnya. 
Angkutan yang terkenal di kota malang adalah angkutan umum 
dengan mobil warna biru tua dan ada berbagai macam terminal 
dan jalur tertentu untuk angkot, seperti terminal landungsari, 
terminal hamid rusdi, dan terminal arjosari. Selain itu angkutan 
umum ini juga bisa di sewa atau di carter untuk kegiatan sekolah 
atau kegiatan mahasiswa untuk memobilisasi dari  tempat satu 
ke tempat yang lain. 

Menarik untuk dikaji kenapa kebanyakan lulusa sarjana 
muda lebih memilih menjadi driver ojek online daripada kerja 
menetap, tidak sedidkit di mkota malang banyak sekali sarjan 
muda menjadi driver ojek online karena berbagai alasan dan 
pertimbangan. Kemajuan teknologi informasi adalah suatu 
keniscayaan bagi segala bidang usaha dan perdagangan. Tidak 
ada satupun bidang usaha perdagangan yang tidak tersentuh 
dan tidak memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. alasan 
pemanfaatan teknologi adalah efisiensi dengan interkoneksi 
dari kemajuan teknologi informasi. Masyarakat perdagangan 
seperti terkaget kaget bahwa teknologi informasi tidak harus 
secara formal berbadan hukum. Bisnis online diberbagai 
bidang termasuk didalam transportasi online ternyata tidak 
mengharuskan berbentuk korporasi sehingga pengaturan bisnis 
transportasi online hanya membutuhkan aplikasi teknologi 
informasi dan pemilik aplikasi tidak perlu memasuki bisnis 
transportasi melainkan hanya memfasilitasi saja atau hanya 
mempermudah. Aplikasi itu hanya mempertemukan konsumen 
pemakai jasa transportasi dengan driver penyedia layananjasa 
transportasi. Keberadaan subjek hukum badan hukum pada 
transportasi darat online yang mempunyai hubungan khusus. 
Haruskah penyedia jasa transportasi on line seperti driver selaku 
penyedia jasa angkutan online langung berbadan hukum seperti 
moda transportasi online tradisonal, terkait dengan transportasi 
umum. Padahal secara teknis pribadi sebagai driver dapat 
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melayani langsung konsumen seperti halnya ojek non-online. 
Subjek hukum perorangan (natuurlijke person) perseorangan 
pun dapat menjadi subjek hukum dalam melaksanakan usaha 
perdagangan dan jasa secara perorangan.

1.2 Rumusan Masalah

a. Apa penyebab terjadinya lulusan sarjana lebih memilih 
menjadi ojek online daripada kerja menetap ?

b. Bagaiman kerasnya persaingan di lapangan sarjana muda 
saat beroprasi sebagai driver ojek online ?

c. Bagaiman solusi yang di tawarkan untuk menyelesaikan 
problematika sarjana muda lebih memilih menjadi driver 
ojek online darpada kerja menetap ?

1.3 Tujuan

a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya lulusan sarjana lebih 
memilih menjadi ojek online daripada kerja menetap 

b. Untuk mengetahui kerasnya persaingan di lapangan sarjana 
muda saat beroprasi sebagai driver ojek online.

c. Untuk mengetahui solusi yang di tawarkan untuk 
menyelesaikan problematika sarjana muda lebih memilih 
menjadi odriver ojek online darpada kerja menetap 

1.4 Manfaat

a. Di harapkan dapat mengetahui penyebab terjadinya lulusan 
sarjana lebih memilih menjadi ojek online daripada kerja 
menetap 

b. Di harapkan dapat mengetahui kerasnya persaingan di 
lapangan sarjana muda saat beroprasi sebagai driver ojek 
online.

c. Di harapkan dapat mengetahui solusi yang di tawarkan untuk 
menyelesaikan problematika sarjana muda lebih memilih 
menjadi odriver ojek online darpada kerja menetap
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BAB  II KAJIAN TEORI

Kata transportasi berasal dari bahasa latin yaitu transportare 
yang mana trans berarti mengangkat atau membawa. Jadi 
transortasi adalah membawa sesuatu dari satu tempat ke 
tempat yang lain. Menurut Salim (2000) transportasi adalah 
kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari 
suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur 
yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan (movement) 
dan secara fisik mengubah tempat dari barang (comoditi) dan 
penumpang ke tempat lain.  

Menurut Nasution (2008) terdapat unsur-unsur 
pengangkutan/transportasi meliputiatas:
a. Ada muatan yang diangkut
b. Tersedia kenderaan sebagai alat angkutannya
c. Jalanan/jalur yang dapat dilalui
d. Ada terminal asal dan terminal tujuan
e. Tersedianya sumber daya manusia dan organisasi 

ataumanajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi 
tersebut

Tujuan transportasi dalam mendukung perkembangan 
ekonomi nasional antara lain :
a. Meningkatkan pendapatan nasional disertai dengan distribusi 

yang merata antara penduduk.
b. Meningkatkan jenis dan jumlah barang jadi dan jasa yang 

dapat dihasilkan pada konsumen, industri, dan pemerintah.
c. Mengembangkan industri nasional yang dapat menghasilkan 

devisa serta mensuplai pasaran dalam negeri.
d. Menciptakan dan memelihara tingkatan kesempatan kerja 

bagi masyarakat.

Menurut Miro 2008 secara umum, ada dua kelompok besar 
moda transportasi yaitu :
a. Kenderaan Pribadi (Private Transportation), yaitu : Moda 

transportasi yang dikhususkan buat pribadi seseorang dan 
seseorang itu bebas memakainya ke mana saja, di mana saja 
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dan kapan saja dia mau, bahkan mungkin juga dia tidak me 
makainya sama sekali (mobilnya disimpan di garasi).

b. Kenderaan Umum (Public Transportation), yaitu : Moda 
transportasi yang diperuntukkan buat bersama (orang 
banyak), kepentingan bersama, menerima pelayanan 
bersama, mempunyai arah dan titik tujuan yang sama, serta 
terikat dengan peraturan trayek yang sudah ditentukan dan 
jadwal yang sudah ditetapkan dan para pelaku perjalanan 
harus wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan 
tersebut apabila angkutan umum ini sudah mereka pilih.
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BAB III PEMBAHASAN

3.1 Penyebab Lulusan Sarjana Memilih Menjadi Ojek 
Online Dibanding Kerja Menetap 

Munculnya transportasi berbasis aplikasi telah menimbulkan 
pro dan kontra dimasyarakat. Di satu sisi transportasi online 
dianggap mempermudah pengemudi dan konsumennya. Disisi 
lain, transportasi online mendapatkan banyak ancaman  dari 
pengemudi transportasi konvensional karena dianggap sebagai 
transportasi illegal dan merebut nafkah para pengemudi jasa 
transportasi konvensional.

Driver ojek online adalah salah satu pekerjaan yang memang 
muda untuk diakses dan mudah untuk di kerjakan oleh para 
pengemudi ojek online, sehingga jumlah pemintaan dan jumlah 
peminatan terpenuhi dengan mudah. Setelah kami melakukan 
observasi wawancara dan lain sebagainya kami menemukan 
alasan kenapa lulusan sarjan lebih memilih menjadi driver ojek 
online daripada kerja menetap. 

a. Menunggu panggilan pekerjaan tetap.
Lulusan sarjana mudah lebih memilih menjadi driver ojek 

online karena mereka menunggu panggilan pekerjaan tetap, 
untuk mengisi waktu luang mereka dan prinsip mereka supaya 
tetap bisa bertahan hidup dan berpenghasilan. Bukan berarti 
apa-apa karena mereka malu sebenarnya ketika mereka 
mempunyai gelar atau titel S1 tapi menganggur atau menjadi 
driver, Cuma karena mereka salah satunya malu dan masih ingin 
tetap menghasilkan uang dan membahagiakan orang tua. Tidak 
sedikit yang orang tua mereka yang tau bahwa mereka saat ini 
di malang hanyalah menjadi driver ojek online. Karena masih 
ingin menjaga hati dan perasaan orang tua masing-masing para 
sarjana. Sesambil menunggu lamaran pekerjaan yang mereka 
masukan akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi driver 
ojek online.
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b. Terlalu nyaman di zonanya.
Sarjana mudah ini terlalu nyaman dengan pekerjaan yang 

saat ini mereka jalani yaitu menjadi driver ojek online yang mana 
penghasilna yang di hasilkan dalam setiap harinya jika para drivwer 
itu bersunggunh-sungguh dan rajin bisa sampai Rp. 400.000.00.
an, paling sedikit bisa Rp. 100.000.00 atau 50.000.00. prinsip 
mereka yang penting berpenghasilan. Dengan demikian sarjan 
muda ini nyaman dengan pekerjaan mereka tidak ada tekanan, 
tidak ada paksaan dan enjoy jika melakasananya dengan senang.

3.2 Persaingan Di Lapangan Sarjana Muda Saat Beroprasi 
Sebagai Driver Ojek Online

Dunia kerja memang keras, apapun itu pekerjaanya, apalagi 
di era sekarang semua pekerjaan banyak sekali resikonya dan 
mencari pekerjaan itu tidak mudah. Di bandingkan dengan 
lulusan sarjana S1 semua itu tidak mudah selain itu mereka 
hanya bermodalkan gelar tanpa mempunyai pengalaman 
apapun. Persaingan di lapangan anatara angkutan umum 
dengan ojek online pada saat ini juga masih terasa, sampai 
sekarang pemerintah belum tegas. Menurut sopir angkot 
bapak Yanto,50 tahun tidak setuju kalau kendaraan plat hitam 
(transportasi online) itu bebas ambil penumpang di jalan, karena 
aplikasi ini kan di pesan. Kalau ambil dijalan jalur angkot pastinya 
mengurangi penumpang para angkot. Sedangkan angkot sudah 
jelas ada  trayeknya, tarif penumpang juga sudah ditentukan 
sama ORGANDA kita tidak bisa kasih naik atau kasih turun sendiri. 
Dari sudut pandang pengemudi transportasi konvensional 
(taksi dan angkot), jika transportasi online merasa telah secara 
resmi terdaftar pada Dinas Perhubungan, maka mereka berhak 
mendapatkan plat kuning sebagai tanda angkutan umum. Pada 
kenyataannya mereka tetap ber plat hitam. Tarif pembayaran 
pajak transportasi angkutan umum ber plat kuning pada Dinas 
Perhubungan juga akan berbeda dengan transportasi ber plat 
hitam.

Akan tetapi, untuk masalah tarif pada saat ini ojek online 
tarifnya mulai mahal disesuaikan dengan per kilometer nya 
yang awalnya 4000/km menjadi 9000/km karena permintaaan 
pendapatan dari mitra driver sendiri. Untuk saat ini di kota Malang 
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sendiri sudah ada sistem zonasi untuk membatasi beroperasinya 
ojek online di beberapa titik, contohnya seperti di area Stasiun 
Kota Baru, Terminal Arjosari, Terminal Hamid Rusdi.

Solusi yang di tawarkan untuk menyelesaikan problematika 
sarjana muda lebih memilih menjadi odriver ojek online darpada 
kerja menetap  adalah seharusnya sebelum mereka lulus 
mereka harus mempunyai pengalaman kerja dan mempunyai 
pengalaman-pengalaman organisasi. Supaya mereka juga 
mendapat pandangan yang cerah. Dan tidak lupa juga 
membangun relasi-relasi atau jaringan-jaringan dengan senior-
seniornya yang sudah bekerja mapan ataupun dengan orang-
orang perusahaan di bidangnya.
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BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Di Kota Malang, transportasi telah berkembang semakin 
berkembang. Masyarakat yang awalnya hanya menggunakan 
transportasi konvensional (angkot, taksi, bentor, dan ojek) 
dihadapkan pada pilihan moda transportasi baru, yaitu 
transportasi berbasis aplikasi atau yang dikenal sebagai 
‘transportasi online’. Kemunculan transportasi berbasis aplikasi 
online di Kota Malang, di satu sisi, telah memberikan dampak 
yang signifikan bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan 
transportasi yang praktis, aman, nyaman dan murah. Di sisi lain, 
pemberi jasa transportasi konvensional menjadi termarginalkan 
oleh berbagai keunggulan transportasi online dan menimbulkan 
konflik diantara kedua pengemudi moda transportasi tersebut.

Izin operasi, warna plat kendaraan, tempat mengambil 
penumpang, dan tarif adalah aspek-aspek yang menjadi poin 
utama konflik yang terjadi di antara transportasi konvensional dan 
transportasi online. UU No. 22/2009 belum mengatur tentang 
transportasi online. Untuk mengakomodir tuntutan masyarakat, 
maka pemerintah membuat Permenhub No. 32/2016. Kelemahan 
peraturan ini karena dianggap pemerintah lebih berpihak kepada 
salah satu pengusaha angkutan umum (konvensional) tanpa 
melibatkan pengusaha angkutan umum berbasis aplikasi ketika 
regulasi ini dibuat. Ini membuat pemerintah merevisinya hingga 
dua kali dalam dua tahun terakhir, yakni dengan munculnya 
Permenhub No. 26/2017 yang juga memiliki kelemahan karena 
dianggap membatasi kuota transportasi online. Terakhir, 
muncul Permenhub No. 108/2017 sebagai revisi dari Permenhub 
sebelumnya. Namun Permenhub No.108/2017 tersebut juga tidak 
mengatur masalah izin operasional bagi ojek online karena tidak 
termasuk sebagai angkutan orang di dalam UU No. 22/2009.

Akibatnya, hingga kini ojek online masih dianggap 
transportasi ilegal. Pengambilan penumpang secara non-online 
yang dilakukan oleh pengemudi transportasi online dianggap 
melintasi ranah transportasi konvensional. Tarif transportasi 
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online yang relatif kompetitif membuat moda transportasi ini 
dianggap memonopoli tarif transportasi. Tarif telah menjadi 
salah satu keunggulan sekaligus sumber konflik dari transportasi 
online.

4.2 Saran 

a. Pemerintah harus bisa tegas menyikapi permaslahan ini, 
supaya tidak berlarut-larut

b. Menjalain relasi dengan senior-senior untuk mendapatkan 
pekerjaan yang lebih mapan

c. Mencari pengalaman-pengalaman yang menantang 
sehingga pada saat di dunia kerja tidak kaget
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PERMASALAHAN PENDIDIKAN  DITINJAU 
DARI ALASAN MASYARAKAT MEMILIH PUTUS 

SEKOLAH  STUDI KASUS DI DESA DALISODO DUSUN 
SEMPUKEREP

Oleh :
Ardian Bagus Wicaksono

Ika Ayu Listyaningrum

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 

In Pendidikan adalah salah satu aspek terpenting dalam 
majunya suatu negara. Pendidikan merupakan pembentuk 
karakter bangsa oleh karena itu, setiap warga negara memiliki 
hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan 
pendidikan dapat membuat kehidupan menjadi lebih sejahtera. 
Perkembangan zaman saat ini telah menuntut setiap negara 
untuk menciptakan sumber daya manusia yang dapat bersaing 
dalam kancah global. Namun, dunia pendidikan di Indonesia 
masih banyak memiliki kendala yang berkaitan dengan mutu 
pendidikan. Beberapa faktor kendala pendidikan di Indonesia 
disebabkan karena keterbatasan akses pendidikan, jumlah 
guru yang belum merata, serta kualitas guru yang dinilai masih 
kurang. Terbatasnya akses pendidikan di Indonesia terutama 
terjadi di daerah pedalaman Indonesia. Kurangnya fasilitas 
pendidikan yang memadai di daerah pedalaman mendorong 
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terjadinya urbanisasi ke perkotaan besar di Indonesia. Selain 
itu, kasus putusnya sekolah pada anak usia sekolah di Indonesia 
juga masih tinggi, yang juga menjadi salah satu kendala dalam 
salah satu Desa Dalisodo Dusun Sempukerep, Kecamatan Wagir, 
Kabupaten Malang.

Di Dusun Sempukerep, desa Dalisodo tersebut masih banyak 
masyarakatnya yang belum mempunyai ijasah SMP maupun 
ijasah SMA, karena hanya terdapat empat bangunan sekolah 
yaitu jenjang SD. Hal ini yang dapat menyebabkan warga Dusun 
Sempukerep hanya dapat mengenyam pendidikan paling 
tinggi ditingkat smp.  Padahal pemerintah mewajibkan tingkat 
pendidikan yang ideal untuk era saat ini yaitu minimal di jenjang 
SMA. dan juga masih ada kasus putus sekolah dengan berbagai 
alasan. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya kesadaraan 
akan pentingnya pendidikan di desa Sempukerep tersebut. Dan 
masyarakat dusun ini, khususnya pada masyarakat yang berjenis 
kelamin laki-laki ataupun perempuan mereka akan melanjutkan 
hidup mereka untuk menikah jika mereka sudah lulus dari 
jenjang pendidikan SMP saja. Karena faktor ekonomi kerluarga 
mereka yang mengharuskan mereka untuk menikah dan bekerja 
daripada untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. 
Oleh karena itu dengan melihat beberapa kasus mengenai 
permasalahan pendidikan terutama putus sekolah seperti 
yang terjadi didesa Dalisodo, dusun Sempukerep kami selaku 
kelompok tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut 
karena banyak dampak yang terjadi akibat putus sekolah. 
Disamping itu masyarakat desa Dalisodo dusun Sempukerep 
dalam hal ini belum memiliki legalitas ( pengakuan ) akibatnya 
mereka menjadi sulit dalam mencari pekerjaan. Tidak hanya itu 
masyarakat desa Dalisodo dusun Sempukerep nantinya juga 
akan kalah dalam persaingan di dunia industri. Adapun hal lain 
bagi sebagian masyarakat desa Dalisodo dusun Sempukerep 
masih saja memepertahankan budaya leluhurnya akibatnya 
berdampak pada pola kesadaraan akan pendidikan sangat 
minim. Seperti hal perempuan sekitar umur 18 tahun mereka 
kebanyakan menikah demi menyambung roda ekonomi, serta 
dapat mengangkat derajat dari kedua orang tua perempuan 
tersebut. Sebaliknya bagi kaum laki-laki setelah lulus jenjang 
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SMP mereka harus bekerja demi menghidupi keluaga mereka, 
serta mempertahankan martabat sebagai laki-laki yang dalam 
kebudayaan daerah menjadi tulang punggung. Kebanyakan 
mereka bekerja sebagai buruh tani dan menggarap ladang milik 
orang lain, biasanya diberi upah per hari sekitar Rp.15.000. Selain 
itu mereka kebanyakan juga menjadi kuli bangunan dimana 
mereka menggarap proyek bangnan. Sisanya kebanyakan 
masih menjadi buruh pabrik rokok dimana tidak jauh dari desa 
Dalisodo dusun Sempukerep. Dan kebanyakan yang lain masih 
belum memiliki pekerjaan karena latar belakang pendidikan 
mereka yang bisa dibilang kurang. Kebanyakan masyarakat desa 
Dalisodo dusun Sempukerep memelihara hewan ternak seperti 
sapi dan kambing. 

Secara geografis desa Dalisodo termasuk kedalam jajaran 
desa yang memiliki suhu udara sangat dingin mencapai 15-20 
derajat. Dan cocok untuk menanam tanaman hidroponik seperti; 
kangkung, sawi, kol, dan masih banyak lagi. Selain udaranya yang 
dingin desa Dalisodo dusun Sempukerep juga memiliki hasil 
bumi daintaranya seperti; singkong dan tebu. Tidak hanya itu 
desa Dalisodo dusun Sempukerep ini juga memiliki kontur tanah 
yang bisa dibilang sangat rawan terhadap longsor. Disamping 
pernah ada kejadian dimana salah satu dusun di desa Dalisodo 
mengalami bencana longsor hingga membuat sebagian dari 
wilayah longsor tersebut jatuh hingga kedasar sekitar 4-5 
meter. Dalam hali ini masyarakat juga sangat was-was ketika 
musim hujan datang karena mereka trauma dengan masalah 
yang sudah pernah terjadi di wilayah desa Dalisodo.  Selain itu 
mereka dalam tahun dekan ini juga giat memperbaiki gorong-
gorong guna mengantisipasi terjadinya tanah longsor seperti 
sebelumnya. Kegiatan membangun gorong-gorong ini dilakukan 
secara gotong royong sesuai dengan budaya desa Dalisodo 
dusun Sempukerep yang terkenal dengan keguyubannya 
dibandingkan desa sekitarnya. Dalam hal masyarakat desa 
Dalisodo dusun Sempukerep juga sangat berharap adanya 
bantuan dari pemerintah daerah sekitar dalam hal apapun dan 
dalam bidang apapun. Terutama dalam bidang pendidikan. 
Karena itu kami selaku kelompok juga sangat membatasi 
pembahasan mengenai permasalahan pendidikan terutama 
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putus sekolah. Agar nantinya laporan yang kami sajikan benar-
benar sesuai dengan topik pembahasan mengingat waktu, biaya 
dan operasional yang sangat terbatas.    

1.2 Rumusan Masalah

Apa sajakah faktor yang mendasari terjadinya permasalahan 
sosial terutama mengenai putus sekolah dan alasan masyarakat 
kebanyakan memilih pendidikan kesetaraan di desa Dalisodo 
dusun Sempukerep Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui mengenai faktor penyebab dari terjadinya 
permasalahan pendidikan terutama putus sekolah dan alasan 
masyarakat desa Dalisodo dusun Sempukerep memilih 
pendidikan kesetaraan.

1.4 Manfaat 

Agar kami selaku kelompok mengetahui seberapa banyak 
masyarakat desa Dalisodo dusun Sempukerep yang putus 
sekolah, serta alasan mereka memilih pendidikan kesetaraan ?
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BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Landasan Teori

Fungsi pendidikan merujuk pada sumbangan pendidikan 
terhadap perkembangan dan pemeliharaan pendidikan pada 
tingkat sosial yang berbeda. Pada tingkat individual pendidikan 
membantu siswa belajar cara belajar dan membantu guru cara 
mengajar. Orang yang berpendidikan diharapkan memiliki 
kesadaran untuk belajar sepanjang hayat (life long learning), 
selalu merasa ketinggalan informasi, ilmu pengetahuan serta 
teknologi sehingga terus terdorong untuk maju dan terus belajar 
(Nurkholis, 2013).

Gerakan pendidikan wajib belajar sebagai suatu gerakan 
secara nasional dan sekaligus sebagai bagian tak terpisahkan 
dari pembangunan nasional yang dimulai sejak Pelita IV. Pada 
hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 1984 secara resmi 
presiden Suharto mencanangkan dimulainya pelaksanaan 
dan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar.Wajib belajar 
sembilan tahun merupakan salah satu program pendidikan 
yang dicanangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional atau 
sekarang disebut Kementerian Pendidikan Nasional. Program ini 
dilatar belakangi dari munculnya Program Wajib Belajar Sembilan 
Tahun pada tahun 1984. Kemudian pada tahun 1994 melalui 
Inpres Nomor 1 tahun 1994, ditingkatkan menjadi Program Wajib 
Belajar Sembilan Tahun pada pendidikan dasar sembilan tahun. 
Jadi setiap anak Indonesia yang berumur 7 sampai 15 tahun 
diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar Sembilan tahun.

Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara 
terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. 
Artinya adalah terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan 
formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya 
kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai. Padahal anak 
adalah manusia yang akan meneruskan cita-cita orang tuanya 
dan sebagai estafet untuk masa yang akan datang.
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Gunarm Singgih (2004: 43) mengemukakan bahwa anak 
merupakan generasi penerus bagi kelangsungan hidup 
keluarga, bangsa dan negara di masa mendatang. Oleh karena 
itu memberikan jaminan bagi generasi penerus untuk dapat 
tumbuh dan berkembang dengan baik merupakan investasi 
sosial masa depan yang tidak murah dan harus dipikul oleh 
keluarga, masyarakat dan negara. Dari teori tersebut dapat 
dikemukakan bahwa hubungan antara orang tua dan anak 
sangat penting artinya bagi perkembangan kepribadian anak 
dan bagi seorang anak, hubungan afeksi dengan orang tua 
merupakan faktor penentu, agar ia dapat survive. Penyelidikan 
Renespitz,1985,menunjukkan bahwa ”Tanpa cinta kasih seorang 
anak tidak dapat hidup terus; memperoleh cinta kasih merupakan 
kebutuhan dasar, seperti makan dan tidur”. Orang tualah yang 
menentukan baik buruknya anak di masa mendatang.

Sudjana, mengemukakan bahwa manusia hanya dapat 
menjadi manusia karena pendidikan. Nilai nilai yang perlu 
dikembangkan dalam proses pendidikan adalah menumbuh 
kembangkan potensi peserta didik untuk dapat berkreativitas 
karena kreativitas merupakan lambang suatu masyarakat yang 
mampu mengungkapkan diri secara bebas, kritis terhadap 
lingkungannya, serta mampu berfikir dan bertindak di dalam 
dan terhadap dunia kehidupannya. (Madani, 2016).
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BAB III PEMBAHASAN

3.1 Alasan Yang Mendasari Masyarakat Desa Dalisodo 
Putus Sekolah 

Sebelum mengulas lebih dalam mengenai alasan masyarakat 
desa dalisodo putus sekolah perlu diketahui terlebih dahulu 
mengenai kondisi di desa Dalisodo. Sebelumnya batas wilayah 
desa Dalisodo kecamatan Wagir kabupaten Malang, Jawa Timur. 
Sebelah selatan berbatasan dengan desa Sukodadi, kecamatan 
Wagir, sebelah utara berbatasan dengan desa Kucur, kecamatan 
Dau, sebelah timur berbatasan dengan desa Jedong, kecamatan 
Dau, sebelah barat berbatasan dengan Gunung Kawi. desa 
Dalisodo dibagi menjadi tujuh dusun diantaranya adalah; dusun 
Wangkal, dusun Gandul, dusun Sengon Utara, dusun Sengon 
Selatan, dusun Precet, dusun Bedali, dusun Semukerep. Adapun 
lembaga kemasyarakatan di desa Dalisodo seperti Karang 
Taruna, Jama’ah Tahlil, Kelompok Penggiat Seni Bantengan. 

Selain itu desa Dalisodo juga masuk dalam jajaran desa dingin 
di kota Malang. Diwilayah desa Dalisodo juga banyak ditumbuhi 
oleh pohon Mahoni, Sengon Baisa. Rata-rata mata pencaharian 
masyarakat desa Dalisodo yakni peternak dimana setiap rumah 
pasti memiliki hewan peliharaan sapi dan kambing, petani, kuli, 
buruh. Untuk sarana dan prasarana desa Dalisodo memiliki 1 Balai 
Desa, 4 PAUD, 4 SD, 1 Balai Dusun, 2 Polindes, 1, Masjid Raya, 7 
Posyandu, 8 Kuburan Umum, 39 Musholla dengan kondisi yang 
baik dan masih layak. 

Untuk data kependudukan yang diperoleh dari Kantor Desa 
Dalisodo rekapan tahun 2016:

KEPENDUDUKAN

KATEGORI SUB KATEGORI JUMLAH

Rumah Tangga Kepala Keluarga 2028

Jenis Kelamin Laki-Laki 3351
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Perempuan 3105

JUMLAH 6451

KELOMPOK USIA

KATEGORI SUB KATEGORI JUMLAH

Kelompok Usia 0-12 Bulan 108

1-5 Tahun 390

0-7 Tahun 665

7-18 Tahun 1201

18-56 Tahun 4170

>56 Tahun 579

JUMLAH 7113

TINGKAT PENDIDIKAN

KATEGORI SUB KATEGORI JUMLAH

Putus Sekolah Tidak Sekolah 515

SD/Sederajat 4170

SMP/Sederajat -

SLTP/Sederajat 1101

SLTA/Sederajat 381

Sarjana S1 18

Sarjana S2 -

Doktoral ( S3 ) -

JUMLAH 6185
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MATA PENCAHARIAN

KATEGORI SUB KATEGORI JUMLAH

Pekerjaan Utama Petani 2352

Buruh Tani 1274

Buruh Industri 648

Pedagang 54

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 25

TNI/Polri 1

Lainnya -

Tidak Bekerja/Belum Bekerja 5118

JUMLAH 9472

AGAMA

KATEGORI SUB KATEGORI JUMLAH

Islam 6185

Kristen Katolik -

Kristen Protestan 145

Hindu 49

Budha -

Kong Hu Cu -

Kepercayaan -

JUMLAH 6379

Kami selaku kelompok juga menyajikan data diatas sesuai 
dengan hasil studi observasi lapangan dimana data yang 
diperoleh melalui Kantor Desa Dalisodo. Dan kami selaku 
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kelompok mohon maaf apabila data yang kami sajikan mengenai 
kependudukan hanya pada tahun 2016 dikarenakan dari pihak 
desa Dalisodo belum memperbaharui secara lengkap untuk 
tahun-tahun terbaru. Tidak hanya itu dapat dilihat mengenai 
kepadatan penduduk di desa Dalisodo mencapai 6451 jiwa 
dengan populasi laki-laki 3351 dan perempuan 3105. Kami selaku 
kelompok juga menggaris bawahi mengenai tingkat pendidikan 
didesa Dalisodo terutama pada masyarakat yang dikategorikan 
tidak bersekolah, sd/sederajat, dan sltp/sederajat. Pada tabel 
diatas tertera untuk masyarakat yang tidak bersekolah berjumlah 
515 jiwa, sd/sederajat berjumlah 4170, dan sltp/sederajat belum 
diketahui berapa jumlahnya. Hal tersebut berdampak besar 
terhadap legalitas ataupun pengakuan secara admistrasi mereka 
sebagai masyarakat, dimana mereka menjadi sulit jika mencari 
pekerjaan karena tingkat pendidikan mereka yang tidak sesuai 
dengan kriteria dari dunia industri. Akibatnya sebagian dari 
mereka memilih untuk meneruskan profesi masyarakat sebelum 
mereka atau petua yakni menjadi buruh tani. Dan kami selaku 
kelompok tertarik untuk mengulas mengenai permasalahan 
pendidikan terutama dalam hal putus sekolah. Akhirnya kami 
selaku kelompok mencoba mendatangi desa Dalisodo pada 
Rabu, 9 Oktober 2019 – Sab’tu, 12 Oktober 2019 dengan bantuan 
dari pihak lembaga yakni PKBM Mentari, dimana didampingi 
dalam hal perizinan atau administrasi oleh bapak Soetrisno,M.
Pd selaku pemilik PKBM Mentari. Kami selaku kelompok 
diperkenalkan oleh pak Soetrisno kepada kepala desa Dalisodo 
yakni Bapak Narto. Dari sini kami mencoba mencari tau terlebih 
dahulu mengenai profil desa Dalisodo. 

3.2 Solusi Mengenai Masalah Putus Sekolah Pada 
Masyarakat Desa Dalisodo

Setelah melihat permasalahan mengenai putus sekolah di desa 
Dalisodo Dusun Sempukerep Kec Wagir Kab Malang. Tentunya 
tidak lepas dari beberapa faktor diantara seperti; pertama 
mahalnya biaya pendidikan mengingat mata pencaharian 
masyarakat desa Dalisodo adalah buruh tani. Kedua masyarakat 
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yang masih mengangkat tinggi nilai budaya dari leluhur mereka. 
Ketiga pola kesadaran masyarakat desa Dalisodo yamg masih 
sangat minim. Keempat mengenai kurangnya sosialisasi dari pihak 
pemerintah desa Dalisodo kepada masyarakat mengenai subsidi 
pendidikan. Beberapa faktor diatas merupakan hasil temuan 
dari kelompok yang didapat melalui studi observasi lapangan di 
desa Dalisodo dusun Sempukerep. Kemudian mengenai solusi 
mungkin akan difokuskan kepada bagaimana cara meningkatkan 
kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk masyarakat desa 
Dalisodo. Dengan meningkatkan kesadaran akan pendidikan 
maka nantinya akan berdampak pada berkurangnya angka putus 
sekolah. Selain itu juga akan berdampak pada meningkatnya 
mata pencaharian masyarakat desa Dalisodo mengingat slogan 
tentang pendidikan menjelaskan bahwa pendidikan adalah 
investasi. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan melibatkan 
beberapa pihak lembaga pendidikan salah satunya adalah 
PKBM Mentari. Sebelumya PKBM Mentari merupakan lembaga 
pendidikan yang menyediakan program pendidikan kesetaraan 
bagi masyarakat putus sekolah, atau tidak melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu peran 
dari PKBM Mentari ini adalah menjadi pendamping masyarakat 
desa Dalisodo dalam memenuhi kebutuhan akan pendidikan. 
Tidak hanya itu pemerintah desa Dalisodo juga harus berperan 
aktif dalam menangani permasalahan putus sekolah salah 
satunya adalah dengan; memberikan penyluhan kepada 
masyarakat mengenai subsidi atau bantuan dari pemerintah 
pusat yang diamanahkan kepada pemerintah daerah melalui 
beberapa program. Mengingat pemenuhan hak akan pendidikan 
yakni setiap penduduk wajib mendapatkan pendidikan selama 
12 tahun. Hal ini tentunya dapat mengurangi angka putus 
sekolah mengingat bahwa sebagian masyarakat desa Dalisodo 
mengenyam pendidikan terakhir sampai tingkatan SD dan SMP.  
Dan jika beberapa solusi tersebut dilaksanakan maka kami 
selaku kelompok yakin bahwa angka mengenai putus sekolah 
akan teratasi dan kedepannya dapat meningkatkan sumberdaya 
manusia menjadi lebih berkualitas sehingga mampu bersaing 
dan mampu memenuhi persyaratan dari dunia industri.
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BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Permasalahan pendidikan terutama mengenai putus sekolah 
menjadi salah satu masalah sosial yang harus diatasi. Selain itu 
permasalahan pendidikan mengenai putus sekolah ini jika tidak 
segera diatasi maka akan berdampak pada legalitas ataupun 
pengakuan dari masyarakat terhadap dunia industri sangatlah 
sulit. Akibatnya mereka menjadi sulit untuk mendapatkan 
pekerjaan. Disamping itu permasalahan pendidikan terutama 
mengenai putus sekolah ini juga tidak lepas dari beberapa 
faktor. Seperti kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya 
pendidikan bagi keberlangsuan kedepan. Hal ini membuat 
masyarakat banyak yang putus sekolah sehingga membuat 
mereka tidak memiliki kualiatas untuk bersaing dikarenakan 
tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu juga ada faktor 
lain yang mendasari terutama masalah pola pikir budaya dari 
masyarakat setiap daerah yang masih sangat kental. Dan perlu 
peran dari setiap elemen pendidikan unuk mengatasi masalah 
putus sekolah. Dalam hal ini peran dari program kesetaraan 
sangatlah penting karena untuk menjawab kebutuhan dalam 
masyarakat terutama mengenai permasalahan pendidikan yakni 
putus sekolah. 

Terutama dalam studi observasi lapangan di desa Dalisodo 
tentang permasalahan pendidikan mengenai masalah putus 
sekolah. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaraan akan 
pentingnya pendidikan bagi masyarakat desa Dalisodo 
sangatlah minim. Nantinya akan berdampak pada masyarakat 
desa Dalisodo yang sulit mendapatkan pekerjaan. Dikarenakan 
masyarakat desa Dalisodo tidak mampu memenuhi standart 
dari dunia industri. Adapun faktor lain yang mendasari salah 
satunya adalah masyarakat desa Dalisodo masih menjunjung 
tinggi budaya adat leluhur. Budaya yang kenatal akan membawa 
pada pola pikir ataupun stigma dari masyarakat desa Dalisodo.
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Oleh karena itu peran dari setiap komponen dan aspek 
progam pendidikan sangatlah penting untuk mengatasi 
permasalahan pendidikan terutama mengenai putus sekolah 
seperti yang sedang terjadi di desa Dalisodo. Salah satu program 
dari pendidikan yakni kesetaraan contohnya adalah bagian 
dari program pendidikan non formal yang mampu menjawab 
kebuthan dari masyarakat terutama masyarakat desa Dalisodo.   

4.2 Saran

Setelah disusun kami selaku kelompok mengucapkan 
terima kasih banyak pada kepala desa Dalisodo yakni bapak 
Narto, selain itu kepada seluruh masyarakat desa Dalisodo, juga 
kepada pimpinan lembaga PKBM Mentari yakni bapak Soetrisno 
M,Pd dimana telah membantu dalam hal perizinan ataupun 
administrasi. Akhirnya dengan segala upaya laporan ini bisa 
terwujud dengan baik. Kami selaku kelompok penyusun laporan 
juga minta maaf kalau ada penulisan makalah yang kurang 
sempurna mohon dimaklumi karena kami juga masih dalam 
proses belajar. Semoga laporan yang kami buat bisa bermanfaat 
bagi para perserta didik serta para dosen pembina.
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DOKUMENTASI WAWANCARA

Nama   : Ibu Siti Khasanah
Umur    : 49 tahun
Alamat   : Dusun Semukerep RT.40 RW.13, 
     Desa Dalisodo
Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga

Wawancara

Kelompok/Ika : Asalamuallaikum wr.wb, Selamat Sore, bu

Bu. Siti : Waallaikumsalam wr.wb, Selamat Sore, 
mbak

Kelompok/Ika : Perkenalkan saya, Ika. Mohon maaf 
sebelumnya, bu. Saya mahasiswi 
Universitas Negeri Malang, jurusan 
Pendidikan Luar Sekolah. Begini, bu saya 
disini mau mewawancarai ibu, boleh ?

Bu. Siti : Silahkan, mbak. Mau tanya apa ?

Kelompok/Ika : Begini,bu mohon maaf sebelumnya saya 
mendapat info dari bapak Kepala Desa 
Dalisodo, bahwa disini banyak masyarakat 
putus sekolah. Apa benar,bu? mohon maaf 
sebelumnya,bu

Bu. Siti : Nggak apa-apa,mbak. Memang benar 
disini banyak masyarakat yang putus 
sekolah.Termasuk ibu ini

Kelompok/Ika : Kenapa kok bisa sampai putus sekolah,bu?

Bu. Siti : Karena pada zaman dulu waktu ibu umur 
16 tahun ibu disuruh menikah sama orang 
tua ibu.

Kelompok/Ika : Begitu,bu jadi. Kenapa ibu tidak menolak 
waktu itu. Kenapa ?

Bu. Siti : Gimana, mbak sudah kemauan dari orang 
tua. Saya bisa apa ?
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Kelompok/Ika : Apakah dari saudara ataupun kerabat, ibu 
tidak melarang ?

Bu. Siti : Tidak, mbak kebetulan kita dua 
bersaudara kakak saya perempuan juga 
disuruh menikah muda sama orang tua.

Kelompok/Ika : Begitu ya, bu. Sekarang kesibukan, apa ?

Bu. Siti : Ibu Rumah Tangga sekalian sekolah kejar 
paket, mbak

Kelompok/Ika : Kalau boleh tau. Ibu mengambil sekolah 
kejar paket apa ?

Bu. Siti : Paket B, mbak

Kelompok/Ika : Kenapa alasan ibu mengambil kejar paket?

Bu. Siti : Sangat penting mbak buat belajar lagi, biar 
kalau nanti ditanya cucu nggak malu.

Kelompok/Ika : Ya sudah kalau begitu. Terima kasih,bu. 
Atas waktunya.

Bu. Siti : Sama-sama, mbak
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Nama   : Dio Ashari
Umur    : 16 tahun
Alamat   : Dusun Semukerep RT.40/RW.13, 
     Desa Dalisodo
Pekerjaan   : Kuli Bangunan

Wawancara

Kelompok/Ika : Selamat sore, mas

Mas Dio : Selamat sore, mbak

Kelompok/Ika : Perkenalkan saya, Ika. Mohon maaf 
sebelumnya, mas. Saya mahasiswi 
Universitas Negeri Malang, jurusan 
Pendidikan Luar Sekolah. Begini, mas saya 
disini mau mewawancarai mas dio, apakah 
boleh ?

Mas Dio : Silahkan mbak, saya bersedia diwawancarai

Kelompok/Ika : Kalau boleh tau nama, mas. Siapa ?

Mas Dio : Nama saya dio, mbak

Kelompok/Ika : Kalau boleh tau kesibukan, mas. Ngapain ?

Mas Dio : Kerja sambil sekolah paket, mbak

Kelompok/Ika : Kerja apa, mas. Dimana kalau boleh tau ?

Mas Dio : Kuli, mbak. Lagi ngerjakan di daerah mendit

Kelompok/Ika : Hari apa saja, mas. Kalau kerja ?

Mas Dio : Senin-Sabtu. Tapi rabu dan jum’at malam 
saya masuk sekolah ?

Kelompok/Ika : Kalau boleh tau, ngambil paket apa ?, mas

Mas Dio : B, mbak

Kelompok/Ika : O..gitu. kenapa alasan mengambil 
pendidikan kejar paket ?, mas

Mas Dio : Karena kalau sekolah biasa, jamnya ketat. 
Sangatlah sulit, mbak
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Kelompok/Ika : Selama ini dalam pemberian tugas mudah 
untuk dipahami, Bagaimana ? 

Mas Dio :  Sangat mudah dipahami, mbak

Kelompok/Ika :  Ya sudah kalau begitu. Terima kasih, mas. 
Atas waktunya

Mas Dio : Sama-sama, mbak
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Nama   : Aidin
Umur    : 19 tahun
Alamat   : Dusun Semukerep RT.42 RW.13, 
                Desa Dalisodo
Pekerjaan   : Kuli Bangunan

Wawancara

Kelompok/Ardian : Selamat sore, mas

Mas Aidin : Selamat sore, mas

Kelompok/Ardian : Perkenalkan saya, Ardian. Mohon maaf 
sebelumnya, mas.?

Mas Aidin : Ada keperluan, apa mas ?

Kelompok/Ardian : Begini, mas. Saya ingin mewawancarai 
salah satu masyarakat, desa sini ?

Mas Aidin : Boleh mas, saya nggak keberatan

Kelompok/Ardian : Kesibukan, mas sekarang apa ?

Mas Aidin : Kuli bangunan

Kelompok/Ardian : Begitu, kalau selain kerja ?

Mas Aidin : Ya biasa, mas. Paling juga ngopi sama 
teman ?

Kelompok/Ardian : Dimana, kalau ngopi ?

Mas Aidin : Selilir, mas

Kelompok/Ardian : Kalau boleh tau selain ngopi, kesibukan 
mas ?

Mas Aidin : Sekolah paket, mas

Kelompok/Ardian : Ngambil paket apa, mas ?

Mas Aidin : Paket B, mas

Kelompok/Ardian : Kenapa kok sampai ngambil sekolah 
paket, mas ?

Mas Aidin : Bagaimana lagi mas, keadaan

Kelompok/Ardian : Maksudnya, mas
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Mas Aidin : Buat ngelamar kerja, mas

Kelompok/Ardian : Selama ini pengajaran disekolah paket, 
Bagaimana ?

Mas Aidin : Sangat nyaman, mas

Kelompok/Ardian : Materi yang disampaikan, bagaimana ?

Mas Aidin : Sangat mudah ditangkap, mas

Kelompok/Ardian : Terima kasih, mas. Atsa waktunya

Mas Aidin : Sama-sama,mas
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Nama   : Lailatur Rohmah
Umur    : 22 tahun
Alamat   : Dusun Semukerep RT.42 RW.13, 
     Desa Dalisodo
Pekerjaan   : Penjahit

Wawancara

Kelompok/Ika : Asalamuallaikum wr.wb, Selamat Sore, 
mbak

Mbak Laila : Waallaikumsalam wr.wb, Selamat Sore, 
mbak

Kelompok/Ika : Perkenalkan saya, Ika. Mohon maaf 
sebelumnya, mbak. Saya mahasiswi 
Universitas Negeri Malang, jurusan 
Pendidikan Luar Sekolah. Begini, mbak 
saya disini mau mewawancarai mbak laila, 
apakah boleh ?

Mbak Laila : Silahkan, mbak. Mau tanya apa ?

Kelompok/Ika : Kalau boleh tau. Kesibukan mbak selama 
ini apa, mbak ?

Mbak Laila : Menjahit dan Sekolah paket mungkin, 
mbak

Kelompok/Ika : Apa alasan anda mengambil sekolah 
paket?

Mbak Laila : Ya, bagaimana lagi sekolah zaman 
sekarang sangatlah mahal,mbak

Kelompok/Ika : Ya memang, tapi apakah tidak ada bantuan 
dari pihak pemerintah daerah

Mbak Laila : Kurang tau, mbak kalau itu

Kelompok/Ika : Kalau boleh tau. Kalau belanja dimana, 
mbak ?

Mbak Laila : Di Pasar Besar
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Kelompok/Ika : Jauh sekali, mbak. Apakah tidak ada pasar 
terdekat.

Mbak Laila : Ada tapi tidaklah lengkap. Itu pun cuma 
sampai setengah hari

Kelompok/Ika : Kalau untuk pesanan menjahit biasanya 
dapat darimana,mbak

Mbak Laila : Kita menawarkan pada konsumen, lalu 
kalau ada yang mau pesan. Setelah itu kita 
ambil

Kelompok/Ika : Jadi begitu, Terima kasih. Kalau begitu, 
mbak. Atas informasinya ?

Mbak Laila : Sama-sama,mbak
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Nama   : Riski Akma’ Ludin
Umur    : 15 tahun
Alamat   : Dusun Semukerep RT.41/RW.13, 
     Desa Dalisodo
Pekerjaan   : Kuli Bangunan

Wawancara

Kelompok/Ardian : Asalamuallaikum wr.wb, Selamat sore, 
mas

Mas Riski : Waallaikumsalam wr.wb, Selamat sore, 
mas

Kelompok/Ardian : Perkenalkan saya, Ardian. Mohon maaf 
sebelumnya, mas.?

Mas Riski : Ada keperluan, apa mas ?

Kelompok/Ardian : Begini mas, saya ingin mewawancari 
salah satu masyarakat disini. Apa boleh, 
mas ?

Mas Riski : Monggo mas, mau tanya apa ?

Kelompok/Ardian : Kesibukan, mas sekarang apa, mas ?

Mas Riski : Kerja, mas sambil sekolah paket

Kelompok/Ardian : Paket apa, mas ?

Mas Riski : Paket B, mas

Kelompok/Ardian : Apa alasan, mas Riski, mengambil 
sekolah paket ?

Mas Riski : Bagaimana, mas. Masalah biaya

Kelompok/Ardian : Apakah tidak ada bantuan dari 
pemerintah sekitar ?

Mas Riski : Kurang tau. Saya, mas

Kelompok/Ardian : Selama ini selain kerja, kesibukan apa, 
mas ?

Mas Riski : Tidak ada, mas



106 MASALAH SOSIAL DAN PEMBANGUNAN

Kelompok/Ardian : Ya sudah kalau begitu, mas.Terima 
kasih, atas informasinya

Mas Riski : Sama-sama,mas

Data wawancara diatas merupakan hasil identifikasi secara 
langsung kepada beberapa masyarakat desa Dalisodo. Dimana 
alasan mereka putus sekolah di sebabkan oleh beberapa faktor 
seperti; budaya dari masyarakat desa yang sangat kental, lalu 
juga masalah financial atau pembiayaan yang sangat mahal, 
penyuluhan mendasar mengenai susidi oleh pemerintah daerah 
sekitar ke masyarakat, pola kesadaraan setiap masyarakat akan 
pendidikan sangatlah minim. Faktor inilah yang perlu digaris 
bawahi sebagai alasan mengapa beberapa masyarakat desa 
Dalisodo putus sekolah.
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MASALAH GELANDANGAN DAN PENGEMIS

DI KAMPUNG TOPENG KOTA MALANG
 

Oleh :
Diajeng Sekar Ayu Febriani

Yoga Agung Pratama

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 

Peresmian Kampung Topeng terjadi pada tanggal 14 
Februari 2017 oleh walikota Malang yaitu bapak Moch.Anton. 
Hebat pengunjung tidak sekedar atau semata-mata melakukan 
berbagai kegiatan berfoto menyenangkan bersama-sama 
berbentuk topeng melainkan pengunjung diperkenankan 
membuat dan mewarnai topeng secara mandiri.

Taman rekreasi Kampung Topeng memiliki luas lahan 
wisata 5.000 hektar persegi destinasi wisata ini masih 
naungan pemerintah daerah Kota Malang. Kampung Topeng 
didirkan melalui program “Desaku Menanti” dari Kementrian 
Sosial. Sebanyak empat puluh unit rumah yang dibangun dan 
sebagian besar penghuni adalah pedagang kecil, pengemis, 
dan gelandangan. Sampai di lokasi wisata pengunjung akan 
disambut oleh ratusan topeng yang beraneka warna dari berbagai 
karakter yang diletakkan secara berselang-seling ditambah lagi 
beraneka bunga cantik dan juga ada topeng raksasamemiliki 
tinggi 7,5 meter dan lebar 5 meter. Dimana kedua topeng ikonik 
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itu merupakan tokoh pewayangan yaitu Dewi Sekartaji dan 
Asmorobangun. Cerita menarik Panji Asmorobangun memang 
sering terjadi tradisi dan seni masyrakat Malang. Masuk lebih 
kedalam wisata Kampung Topeng maka pengunjung akan 
mendapati fasilitas rumah topeng dan melakukan kegiatan 
transaksi membeli souvenir berbentuk topeng dengan beragam 
model menarik. Di rumah topeng diperbolehkan membuat 
hingga mewarnai topeng seukuran telapak tangan bayi menurut 
kreativitas sendiri.  Tidak perlu khawatir mendapatkan informasi 
destinasi wisata kampung topeng pasal warga setempat telah 
terlatih menjadi pemandu wisata profesional. Selain memberikan 
informasi seputar wisata pemandu wisatu kampung topeng 
memiliki kewajiban memandu pengunjung yang ingin belajar 
kreativitas ketika pembuatan topeng. Pada tahun 2018 ada 
penambahan wahana baru yaitu wahana flying fox. Keberadaan 
wisata unik Malang Taman Topeng membuat pengunjung 
penasaran dan informasi wisata tersebut mudah tersebar ke 
seluruh wilayah. Maka tak heran bila semakin hari wisata Taman 
Kampung Topeng semakin berbenah dan berkembang, sejumlah 
fasilitas wahana permainan terus bertambah, dan semua itu 
demi menjadikan Taman Topeng sebagai ikon baru destinasi 
wisata unik di Kabupaten Malang. Sebagai mendukung kegiaatn 
sektor pariwisata kampung wisata seratus topeng di Tlogowaru 
pemerintah membina warga setempat mulai dari kalangan 
remaja membuat organisasi kesenian, belajar tari topeng hingga 
ibu-ibu memproduksi beberapa souvenir wisata dan beragam 
menu wisata kuliner. Keberadaan wisata Kampung Topeng 
di Malang selain mampu meningkatkan sektor pariwisata di 
Malang tapi juga meningkatkan sektor ekonomi warga setempat. 
Dukungan pemerintah dalam mendukung kegiatan wisata 
kampung topeng wajib diberikan apresiasi. Perhatian terhadap 
masyarakat meningkatkan perekonomian dalam kemandirian 
bisa dicontoh daerah-daerah lain. 

Pada tahun 2013 Indonesia masih tergolong negara yang 
sedang berkembang. Hal ini dikarenakan atau disebabkan negara 
Indonesia masih dengan rata-rata pendapatan yang rendah, 
infrastruktur yang relatif terbelakang, dan indeks perkembangan 
manusia yang kurang dibandingan dengan global sehingga 
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menimbulkan turunan-turunan dari hal-hal tersebut dalam 
bentuk kemiskinan. Dalam konteks ini kemiskinan merupakan 
masalah yang bersifat kompleks karena mengingat berkaitan 
berbagai aspek kehidupan seperti aspek psilologi, aspek sosial, 
budaya, aspek hukum, dan keamanan bahkan secara sosial 
ekonomi. Berikut penyebab masalah dari masalah tersebut 
antara lain :

Jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi 
dengan lapangan pekerjaan yang memadai dan kesempatan 
kerja yang tidak selalu sama.

Menyempitnya lahan pertanian di desa karena banyak 
digunakan untuk pembangunan pemukiman dan perusahaan 
atau pabrik. Keadaan ini mendorong penduduk desa untuk 
berurbanisasi dengan maksud untuk merubah nasib atau kodrat.

Tidak membekali diri dengan pendidikan dan keterampilan 
yang memadai sehingga keadaan ini akan menambah tenaga 
yang tidak produktif di kota akibatnya untuk memenuhi 
kebutuhan hidup mereka bekerja apa saja asalkan mendapatkan 
uang termasuk pengemis atau meminta-minta. Untuk menekan 
biaya pengeluaran.

Banyak dari mereka memanfaatkan tempat-tempat tertentu 
seperti kolong jembatan, stasiun kereta api, emperan toko, 
pemukiman kumuh, dan lain sebagainya.sebagai untuk tempat 
tinggal merekatinggal tanpa mempedulikan norma sosial. Hidup 
tuna wisma tidak memungkinkan orang hidup berkeluarga, 
tidak memiliki kebebasan pribadi, tdak memberi perlindungan 
terhadap hawa panas ataupun hujan dan hawa dingin, hidup 
bergelandangan akan dianggap hidup yang paling hina di 
perkotaan.

Data statistik pemerintahan Provinsi Jawa Timur tahun 2017 
menunjukkan bahwa sekitar 1.455,45 ribu jiwa KK penduduk 
hidup dibawah garis kemiskinan. Dengan demikian diperkirakan 
sekitar 7,13% penduduk Jawa Timur dikategorikan sebagai 
penduduk miskin. Mereka ini ada yang merupakan perpindahan 
dari pedesaan ke perkotaan untuk mencari kehidupan yang 
layak namun praktik di lapangan tidak seperti yang mereka 
harapkan atau mereka juga dapat dikatakan penduduk yang 
dari keturunan telah berada pada garis kemiskinan di perkotaan 
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dan meneruskan geenrasi. Mereka ini dapat ditemui di berbagai 
pertigaan, perempatan. Lampu merah, dan tempat umum 
bahkan di kawasan pemukiman sebagian besar dari mereka 
menjadikan tuna wisma sebagai profesi. Hal ini tentu sangat 
mengganggu pemandangan dan meresahkan masyarakat. 
Keberadaan mereka ini di perkotaan sangat meresahkan 
masyarakat selain mengganggu aktifitas  masyarakat di jalan 
raya mereka juga merusak keindahan kota. Tidak sedikit kasus 
kriminal yang dilakukan oleh mereka seperti mencopet bahkan 
mencuri dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari tingkah 
manusia selalu dipengaruhi oleh motif. Motif ini yang kemudian 
menguasai seseorang untuk bersikap dan bertindak. Sikap dan 
tindakan manusia itu merupakan gambaran dari isu-isu sosial 
kehidupan.

Dari isu-isu bidang sosial ekonomi tersebut terjadi krisis 
yang telah memarjinalkan kaum perempuan dengan berbagai 
kebijakan pemerintah, lembaga atau instansi terkait manapun 
yang lebih ditujukan kepada kaum laki-laki dengan anggapan 
bahwa mereka adalah pencari nafkah sehingga ruang gerak kaum 
perempuan pun sangat terbatas dan bahkan dibatasi. Karena 
proses inilah kaum perempuan maupun laki-laki banyak yang 
memakai jalan pintas yang mudah menurut pemikiran mereka 
dengan menjadi gelandangan pengemis atau disingkat gepeng, 
pemulung, dan pengamen. Padahal secara ideal kebutuhan akan 
ruang dan lingkungan hidup tampak semakin menarik perhatian 
kalangan progesif yang saat ini harus mampu menjamin 
keberlangsungan fungsi ekologis. Namun dalam ruang gerak 
kaum perempuan tuna wisma di lapangan mengalami persoalan 
ganda termasuk pengucilan sosial, kerawanan terhadap hutang 
jaminan sosial, penahanan dan pemenjaraan,dan  kesulitan 
mendapat akses atas layanan publik yang maensyaratkan 
pembuktian tempat tinggal.

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom atau 
independen dan merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur 
setelah Kota Surabaya. Sebagai kota besar Malang tidak terlepas 
dari permasalahan sosial dan lingkungan yang memiliki kualitas 
buruk. Kota Malang yang pernah dianggap mempunyai tata 
kota yang paling baik diantara kota-kota Hindia Belanda ini 
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sekarang banyak dikeluhkan atau disambatkan warga seperti 
kemacetan dan kesemrawutan atau lalu lalang lalu lintas, suhu 
udara yang mulai panas, sampah yang berserakan atau harus 
merelokasi pedangang kaki lima yang memenuhi alun-alun 
kota. Terlepas dari berbagai permasalahan tata kota, fenomena 
sosial perempuan gelandangan pengemis atau disingkat dengan 
gepeng, pemulung, dan pengamen di perkotaan Kota Malang 
menjadi permasalahan yang kompleks. Terlebih pada lokasi 
pusat Kota Malang yang berada di Kampung Topeng Malang 
kecamatan Kedung Kandang. Wilayah ini memiliki karakteristik 
yang sangat sesuai dengan pola pikir perempuan maupun 
laki-laki gelandangan dan pengemis atau disingkat gepeng, 
pemulung, dan pengamen yaitu bertahan hidup dengan bekerja 
secara mudah seperti meminta-minta atau pengemis, pemulung, 
gelandangan, sapu jalanan, dan lain-lain. Secara wilayah Kedung 
Kandang merupakan pusat pendidikan, pelayanan kesehatan, 
dan pelayanan  transportasi. Hal ini yang merupakan salah 
satu faktor terbesar tempat berkumpul atau tbahkan menetap 
sementara kaum gelandangan dan penegmis atau gepeng, 
pemulung, dan pengamen terutama perempuan. Berhaarp 
dengan mengetahui dan memahami berbagai karakteristik 
spesifik yang melekat pada kaum perempuan gelandangan dan 
penegmis atau gepeng, pemulung, dan pengamen diharapkan 
mereka mau meninggalkan kegiatan seperti tuna wisma dan 
melakukan kegiatan normatif, mencari penghidupan yang layak 
untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga dan bertempat 
tinggal menetap.

Dalam aktivitas atau kegiatan sehari-hari kita sering 
mendengar istilah atau sebutan gelandangan, pengemis, fakir 
miskin, dan komunitas punk atau orang yang luntang lantung. 
Apapun sebutan atau istilah yang dipakai merujuk atau menunjuk 
pada orang-orang yang sering lalu lalang di jalanan untuk 
mencari sesuap nasi. Gelandangan dan penegmis merupakan 
masalah sosail yang akut atau gawat. Keduanya menjadi masalah 
sosial baik di kota besar maupun di kota kecil hal ini dikarenakan 
kemiskinan menjadi penyebab utama bermunculan gelandangan 
dan pengemis yang belum mampu berhasil dituntaskan hinga ke 
akar-akar. Berbagai variabel fundamental yang mempengaruhi 
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peningkatan jumlah gelandangan dan penegmis di perkotaan 
seperti kemiskinan, ledakan urbanisasi karena ketimpangan 
pembangunan kota dengan desa, kualitas sumber daya manusia 
yang rendah, angkatan kerja yang tidak terampil, keterbatasan 
daya serap angkatan kerja di sektor formal, tinggi atau meningkat 
angka putus sekolah pada tingkat Sekolah Dasar, dan etos kerja 
yang rendah belum berhasil diatasi. Sehingga gelandangan dan 
pengemis terus menerus meningkat dan merupakan fenomena 
kemiskinan kota. 

Penanggulangan atau penyelesaian masalah gelandangan 
dan pengemis menjadi tanggung jawab negara. Pada pasal 34 
ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa “Fakir 
miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Sementara 
itu pada pasal 34 ayat 2 menegaskan atau menekankan bahwa 
“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh 
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Berdasarkan 
pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar dan Undang-
Undang nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan 
atau Penyelesaian Gelandangan dan Pengemis pada bagian 
pertimbangan menyatakan:

Bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan 
norma kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 karena itu perlu diadakan usaha-
usaha atau cara-cara atau daya-daya penanggulangan atau 
penyelesaian.

Bahwa usaha penanggulangan atau penyelesaian tersebut 
disamping usaha-usaha pencegahan timbul gelandangan dan 
pengemis bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada 
gelandangan dan pengemis agar mampu mencapai taraf hidup, 
kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai Warga Negara 
Republik Indonesia.

Endang Sastraatmadja dalam buku berjudul Dampak 
Sosial Pembangunan pada tahun 2006 seperti dikutip oleh 
Yusrizal mengartikan gelandangan sebagai sekelompok atau 
sehimpunan atau sekumpulan masyarakat terasing yang lebih 



113MASALAH SOSIAL DAN PEMBANGUNAN

ditemukan dalam keadaan tidak lazim atau biasa seperti di 
kolong jembatan, lorong-lorong sempit, sekitar rel kereta api 
atau emperan toko, dan dalam hidup terlihat berbeda dari 
manusia merdeka yang lain. Berdasarkan pandangan K.H. Ali 
Yafie menjelaskan bahwa orang miskin adalah orang yang 
memiliki harta atau memiliki perkerjaan atau memiliki kedua 
tapi harta atau hasil dari pekerjaan hanya mencukupi seperdua 
atau lebih dari kebutuhan pokok. Sementara itu menurut orang 
fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda atau tidak 
memiliki penghasilan tetap atau memiliki penghasilan tetap 
tapi penghasilan hanya mencukupi kurang dari seperdua 
dari kebutuhan pokok. Berdasarkan pandangan para ulama 
menjelaskan bahwa gelandangan merupakan orang-orang yang 
sangat miskin sehingga tidak memiliki tempat tinggal untuk 
melindungi diri dari terpaan alam. Status sosial gelandangan 
lebih rendah dibandingkan dengan status sosial orang miskin. 
Keluarga miskin berdasarkan indikator yang dikeluarkan Badan 
Pusat Statistik masih memiliki tempat tinggal meskipun sangat 
sederhana sedangkan gelandangan sama sekali tidak memiliki 
tempat tinggal untuk berteduh.  

Berdasarkan fakta yang telah terjadi di Kampung Topeng 
Kecamatan Kedung Kandang penelitian ini berusaha melakukan 
“Masalah Gelandangan dan Pengemis di Kampung Topeng 
Malang, juga menawarkan alternatif kerangka paradigmatik 
pembangunan ruang darat yang sensitif gender berbasis sosial 
ekonomi kaum perempuan yang selama ini diabaikan dalam 
paradigma pembangunan lama. Hal initerlihat jelas terlihat dari 
amatan penulis terhadap di Kampung To[eng Malang Kecamatan 
Kedung Kandang dalam keseharian yang terjadi melalui kegiatan 
gelandangan dan pengemis, pemulung, dan pengamen lebih 
mendominasi di sekitar Kampung Topeng Malang Kecamatan 
Kedung Kandang. Mulai dari menjadi pengemis, pengamen, 
gelandang, pemulung, dan lain-lain dengan berbagai 
keterbatasan dan kemampuan yang ada.   

1.2 Rumusan Masalah

a. Apa pengertian dari masalah gelandangan dan pengemis?
b. Bagaimana ciri-ciri masalah gelandangan dan pengemis?
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c. Apa saja klasifikasi masalah gelandangan dan pengemis?
d. Apa saja dampak dari masalah gelandangan dan pengemis?
e. Apa saja program penanganan dari masalah gelandangan 

dan pengemis?
f. Apa saja potensi dan sumber yang dimiliki gelandangan dan 

pengemis?

 1.3 Tujuan

a. Untuk mengetahui pengertian gelandangan dan pengemis.
b. Untuk mengetahui ciri-ciri gelandangan dan pengemis.
c. Untuk mengetahui klasifikasi gelandangan dan pengemis.
d. Untuk mengetahui dampak dari masalah gelandangan dan 

pengemis.
e. Untuk mengetahui program penanganan masalah 

gelandangan dan pengemis.
f. Untuk mengetahui potensi dan sumber yang dimiliki oleh 

gelandangan dan pengemis.

 1.4 Manfaat

a. Mampu menjelaskan pengertian gelandangan dan pengemis.
b. Mampu mengetahui ciri-ciri gelandangan dan pengemis.
c. Mampu menyebutkan klasifikasi gelandangan dan pengemis.
d. Mampu mengungkapkan dampak dari masalah gelandangan 

dan pengemis.
e. Mampu mendeskripsikan program penanganan masalah 

gelandangan dan pengemis.
f. Mampu menciptakan potensi dan sumber yang dimiliki oleh 

gelandangan dan pengemis.
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BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Gelandangan dan Pengemis

Pengertian gelandangan adalah orang-orang yang hidup 
dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan 
yang layak atau cukup dalam masyarakat setempat serta tidak 
mempunyai atau memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang 
tetap atau pasti di wilayah tertentu dan hidup mengembara di 
tempat umum. “Pengemis” adalah orang-orang yang mendapat 
penghasilan atau pendapatan dari meminta-minta di muka 
umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas 
kasihan dari orang lain menurut Departemen Republik Indonesia 
tahun 1992.

Menurut PP No. 31 Tahun 1980, Gelandangan adalah orang-
orang yanghidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma 
kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak 
mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta 
hidup mengembara ditempat umum. Sedangkan Pengemis 
adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan atau 
pendapatan dengan meminta-minta di muka umum dengan 
berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari 
orang lain.

Ali, dkk,. Tahun 1990 menyatakan bahwa gelandangan berasal 
dari gelandang yang berarti selalu mengembara, atau berkelana 
atau kelana. Mengutip pendapat Wirosardjono maka Ali, dkk., 
(1990) juga menyatakan bahwa gelandangan merupakan lapisan 
sosial, ekonomi dan budaya paling bawah dalam stratifikasi 
masyarakat kota. Dengan strata demikian maka gelandangan 
merupakan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal 
atau rumah dan pekerjaan yang tetap atau layak, berkeliaran di 
dalam kota, makan-minum serta tidur di sembaran tempat. 

Menurut Muthalib dan Sudjarwo dalam Ali, dkk., 1990 ada 
tiga kelompok gambaran umum gelandangan yaitu:
a. Sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarat 
b. Orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai, dan 
c. Orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam 

kemiskinan dan keterasingan.
Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, 
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yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai 
tempat kediaman tetap (Suparlan, 1993 : 179). Pada umumnya 
para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan 
mencoba nasib dan peruntungan di kota, namun tidak didukung 
oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan 
spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibat 
mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutamanya di sektor 
informal, semisal pemulung, pengamen dan pengemis. Weinberg 
(1970 : 143-144) menggambarkan bagaimana gelandangan dan 
pengemis yang masuk dalam kategori orang miskin diperkotaan 
sering mengalami praktek diskriminasi dan pemberian stigma 
yang negatif. Dalam kaitan dengan ini, Rubington & Weinberg 
(1995: 220) menyebutkan bahwa pemberian stigma negatif justru 
menjauhkan orang pada kumpulan masyarakat normal.

Dengan mengutip definisi operasional Sensus Penduduk 
maka gelandangan terbatas pada mereka yang tidak memiliki 
tempat tinggal yang tetap atau tempat tinggal tetapnya tidak 
berada pada wilayah pencacahan. Karena wilayah pencacahan 
telah habis membagi tempat hunian rumah tinggal yang 
lazim maka yang dimaksud dengan gelandangan dalam hal ini 
adalah orang-orang yang bermukim pada daerah daerah bukan 
tempat tinggal tetapi merupakan konsentrasi hunian orang-orang 
seperti di bawah jembatan, kuburan, pinggiran sungai, emper 
took, sepanjang rel kereta api, taman, pasar, dan konsentrasi 
hunian gelandangan yang lain. Pengertian gelandangan tersebut 
memberikan pengertian bahwa mereka termasuk golongan yang 
mempunyai kedudukan lebih terhormat daripada pengemis. 
Gelandangan pada umumnya mempunyai pekerjaan tetapi 
tidak memiliki tempat tinggal yang tetap (berpindah-pindah). 
Sebaliknya pengemis hanya mengharapkan belas kasihan orang 
lain serta tidak tertutup kemungkinan golongan ini mempunyai 
tempat tinggal yang tetap.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 
gelandangan adalah orang yang memiliki pekerjaan namun 
tidak memiliki tempat tinggal sedangkan pengemis hanya ingin 
mengharapkan belas kasihan dari orang lain dan memiliki tempat 
tinggal yang tetap.
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2.2 Ciri-ciri Gelandangan dan Pengemis

Ada delapan ciri-ciri dari gelandangan dan pengemis, yaitu:
a. Tidak memiliki tempat tinggal

Kebanyakan dari gepeng dan pengemis ini tidak memiliki 
tempat hunian atau tempat tinggal. Mereka biasa 
mengembara di tempat umum. Tidak memiliki tempat 
tinggal yang layak huni, seperti di bawahkolong jembatan, 
rel kereta api, gubuk liar di sepanjang sungai,emper toko dan 
lain-lain

b. Hidup di bawah garis kemiskinan
Para gepeng tidak memiliki penghasilan tetap yang bisa 
menjaminuntuk kehidupan mereka ke depan bahkan untuk 
sehari-hari merekaharus mengemis atau memulung untuk 
membeli makanan untukkehidupan.

c. Hidup dengan penuh ketidakpastian 
Para gepeng hidup mengelandang dan mengemis di setiap 
hari. Kondisi ini sangat memprihatikan karena jika mereka 
sakit mereka tidak bisa mendapat jaminan sosial seperti yang 
dimiliki oleh pegawai negeri yaitu ASKES untuk berobat dan 
lain lain.

d. Memakai baju yang compang camping
Gepeng biasanya tidak pernah menggunakan baju yang rapi 
atau berdasi melainkan baju yang kumal dan dekil
1) Tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak, seperti pencari 

puntung rokok, penarik grobak.
2) Tuna etika, dalam arti saling tukar-menukar istri atau 

suami, kumpul kebo atau komersialisasi istri dan lain-
lainnya.

3) Meminta-minta di tempat umum. seperti terminal bus, 
stasiunkeretaapi, di rumah-rumah atau ditoko-toko.

4) Meminta-minta dengan cara berpura-pura atau sedikit 
memaksa, disertai dengan tutur kata yang manis dan ibah.

Namun secara spesifik, Karakteristik Gepeng dapat dibagi 
menjadi :
a. Karakteristik Gelandangan :

1) Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 
18-59 tahun,tinggal di sembarang tempat dan hidup 
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mengembara atau menggelandang di tempat-tempat 
umum, biasanya di kota-kota besar.

2) Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, 
berperilakukehidupan bebas/liar, terlepas dari norma 
kehidupan masyarakat padaumumnya.

3) Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau 
mengambilsisa makanan atau barang bekas.

b. Karakteristik Pengemis :
1) Anak sampai usia dewasa (laki-laki perempuan) usia 18-

59 tahun. Meminta minta di rumah-rumah penduduk, 
pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), 
pasar, tempat ibadah dan tempat umum lain.

2) Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan, 
berpura-pura sakit, merintih dan kadang-kadang 
mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, sumbangan 
untuk organisasi tertentu.

3) Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, 
membaurdengan penduduk pada umumnya. 

Menurut Soetjipto Wirosardjono mengatakan ciri-ciri dasar 
yang melekat pada kelompok masyarakat yang dikatagorikan 
gelandangan adalah ”mempunyai lingkungan pergaulan, 
norma dan aturan tersendiri yang berbeda dengan lapisan 
masyarakat yang lain, tidak memliki tempat tinggal, pekerjaan 
dan pendapatan yang layak dan wajar menurut yang berlaku 
memiliki sub kultur khas yang mengikat masyarakat tersebut.

2.3 Klasifikasi Gelandangan dan Pengemis

Ada tiga masalah gelandangan dan pengemis masuk dalam 
klasifikasi masalah-masalah sosial, yaitu:
a. Masalah Sosial Patologis
b. Masalah Sosial kontemporer-modern
c. Masalah Sosial manifest
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2.4 Dampak dari Permasalahan Gelandangan dan 
Pengemis 

Terhadap Individu ada lima dampak dari permasalahan 
gelandangan dan pengemis, yaitu:
a. Tidak mendapat akses pendidikan
b. Tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan
c. Tidak dapat bersosialisasi dengan masyarakat luas
d. Tidak dapat memberikan aspirasi dalam demokrasi karena 

tidak memiliki KTP
e. Tidak dapat menerima bantuan dari pemerintah.

Terhadap Keluarga ada empat dampak dari permasalahan 
gelandangan dan pengemis, yaitu:
a. Kepala keluarga tidak dapat memenuhi perannya sebagai 

kepala keluarga.
b. Terjadi ketimpangan dalam keluarga
c. Timbul masalah baru dalam keluarga seperti kriminalitas
d. Tidak dapat memutuskan rantai kemiskinan keluarga karena 

anaktidak bias mendapat fasilitas pendidikan

Terhadap Masyarakat ada tiga dampak dari permasalahan 
gelandangan dan pengemis, yaitu:
e. Gelandangan dan pengemis  pada umum tidak memiliki 

tempat tinggal tetap, tinggal di wilayah yang sebenarnya 
dilarang dijadikan tempat tinggal, seperti : taman taman, 
bawah jembatan dan pingiran kali. Oleh karna itu mereka 
di kota besar sangat mengganggu ketertiban umum, 
ketenangan masyrakat dan kebersihan serta keindahan kota.

f. Gelandangan dan pengemis yang hidupnya berkeliaran 
di jalan-jalan dan tempat umum, kebanyakan tidak memiliki 
kartu identitas (KTP/KK) yang tercatat di kelurahan (RT/RW) 
setempat dan sebagian besar darimereka hidup bersama 
sebagai suami istri tampa ikatan perkawinan yang sah.

g. Maraknya gelandangan dan pengemis di suatu wilayah dapat 
menimbulkan kerawanan sosial, mengganggu keamanan 
dan ketertiban di wilayah tersebut.
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2.5 Program Penanganan Masalah Gelandangan dan 
Pengemis

Ada lima program penanganan masalah gelandangan dan 
pengemis, yaitu:
a. Panti 

Merupakan bentuk penanganan gelandangan dan pengemis 
denganmenyediakan sarana tempat tinggal dalam satu atap 
yang dihuni olehbeberapa keluarga.

b. Liposos
Lingkungan Pondok Sosial (Liposos) merupakan bentuk 
penanganangelandangan dan pengemis yang lebih 
mengedepankan sistim hidupbersama didalam lingkungan 
sosial sebagaimana layaknya kehidupanmasyarakat pada 
umumnya.

c. Transit home
Merupakan bentuk penanganan gelandangan dan pengemis 
yangbersifat sementara sebelum mendapatkan pemukiman 
tetap di tempatyang telah disediakan.

d. Pemukiman
Merupakan bentuk penanganan gelandangan dan pengemis 
denganmenyediakan tempat tinggal yang permanen di 
lokasi tertentu.

e. Transmigrasi
Merupakan bentuk penanganan gelandangan dan pengemis 
denganmenyediakan fasilitas tempat tinggal baru di lokasi 
lain terutama di luarpulau Jawa.

Dan beberapa program kebijakan pemerintah seperti 
larangan  mengemis di tempat umum, operasi Yustisi di Jakarta 
bagi orang-orang yang tidak memiliki KTP yang berpotensi 
menjadi Gelandangan dan Pengemis, dan program-program lain. 
Program lain adalah dalam bentuk penguatanekonomi keluarga 
dan peningkatan pendidikan.
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2.6 Potensi dan Sumber yang dimiliki oleh Gelandangan 
dan Pengemis

Ada enam potensi yang dimiliki oleh gelandangan dan 
pengemis, yaitu:
a. Keinginan untuk sejahtera

Sebagian besar dari Gelandangan dan Pengemis memiliki 
pikiran untuk hidup sejahtera. Kendala selama ini adalah 
peran mereka tidak dapat mengakses sumber-sumber 
tersebut. Dalam hal ini, Gelandangan dan Pengemis dapat 
diberikan pemahaman bahwa ketika mereka berusaha, 
maka pasti meeka berhasil, bukan dengan hanya bermalas-
malasan.

b. Adanya niat untuk bekerja keras
Gelandangan dan Pengemis pada dasaranya memiliki niat 
untuk bekerja yang tinggi namum mereka terbentur pada 
skill mereka dalam bekerja dan kurangnya pendidikan. 
Gelandangan dan Pengemis ingin pekerjaan yang layak 
namuan itu mustahil karena semakin banyaknya mesin-
mesin sehingga tenaga manusia semakin tidak dipergunakan. 
Padahal mereka ingin bekerja apa saja.

c. Rasa persatuan yang tinggi sesama gelandangan 
dan pengemis
Sesama Gelandangan dan Pengemis memiliki ikatan seperti 
rasa salingtolong-menolong sehingga dapat digunakan 
untuk mengkoordinasi sesama Gelandangan dan Pengemis 
agar dapat dikembangkan dalam bentuk kelompok.

d. Keinginan untuk kembali ke kampung halaman
Kebanyakan dari Gelandangan dan pengemis memiliki 
keinginan untuk pulang kembali ke kampung halaman. 
Masalah tersebut terbentur pada masalah keuagan untuk 
pulang ke kampung, padahal desa sangat kaya akan sumber 
yang dapat dikembangkan. Ketika ada peluang untukpotensi 
ini, mereka dapat dipulangkan ke kampung sehingga 
gelandangandan pengemis dapat berkurang.

e. Bakat yang ada pada diri Gelandangan dan Pengemis
Bakat seperti menyanyi bermain musik dan sebagainya dapat 
diasah dari klien, dari bakat-bakat tersebut bisa ditemukan 
hal-hal yang dapat menguatkan kehidupan klien.
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f. Relasi dengan keluarga
Hubungan antara keluarga besar klien lainnya juga penting 
untuk menemukan sumber yang dapat membantu klien 
dalam meningkatkan hidupnya.

Ada empat sumber yang dimiliki oleh gelandangan dan 
pengemis, yaitu:
a. Dinas Sosial

Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut diperlukan 
dinas sosial agar dapat memberikan penyuluhan dan 
melaksanakan program-program pemerintah dalam 
menangani masalah tersebut.

b. Dinas perhubungan
Dinas perhubungan juga harus jelas dalam penanganan isu-
isu perpindahan masyarakat desa ke kota yang semakin 
membludak. Dinas perhubungan sebaiknya membatasi orang 
dari desa yang tidak jelas statusnya menuju kota besar. Dinas 
perhubungan juga dapat digunakan untuk memulangkan 
sejumlah gelandangan dan pengemis tersebut kembali ke 
kampung halamannya.

c. BPS
BPS harus memberikan data yang aktual atau fakta tentang 
kemiskinan agar dapat diprediksi dan potensi bertambah 
gelandangan dan pengemis juga agar masyarakat miskin 
tersebut dapat menerima bantuan-bantuan dari pemerintah.

d. Dinas Pendidikan 
Dinas pendidikan diharapkan memberikan kesempatan 
untuk kepada masyarakat miskin terutama Gelandangan dan 
Pengemis untuk dapat mengakses pendidikan agar dapat 
mendapatkan pendidikan yang layak untuk meningkatkan 
kesejahteraannya.
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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 

Masalah sosial ada karena terjadinya kesenjangan antara 
sesuatu yang diinginkan dalam kehidupannya dengan kenyataan 
yang terjadi dalam kehidupannya tidak sejalan dengan apa 
yang diinginkannya dan apabila kesenjangan itu berlarut-larut, 
maka hal ini disebut dalam masalah  sosial.  Masalah sosial 
erat kaitannya dengan nilai-nilai dan norma sosial yang ada di 
masyarakat dan disetiap lapisan masyarakat memiliki nilai-nilai 
dan norma sosial yang berbeda. Masyarakat menjadikan nilai-
nilai dan norma yang berlaku dilingkungannya sebagai pedoman 
dan penuntun dalam menjalankan kehidupan.

Masalah sosial yang terjadi di masyarakat dapat dikategorikan 
dalam beberapa hal :
a. Kemiskinan
b. Kejahatan atau kriminalitas
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c. Peperangan
d. Pelanggaran terhadap norma masyarakat
e. Kependudukan
f. Lingkungan 

Masalah sosial yang dikategorikan dalam pelanggaran 
terhadap norma masyarakat adalah pelacuran, delinkuensi 
keluarga dan alkoholisme. Alkoholisme adalah tidak mampunya 
seseorang dalam mengontrol dirinya untuk  minum minuman 
keras atau kondisi dimana seseorang mengalami kecanduan 
minum minuman keras yang mengakibatkan tidak terkontrolnya 
kondisi fisik maupun emosional seseorang sehingga perilaku 
yang ditimbulkan akan menganggu ketentraman masyarakat.

 Santrock (dalam Evi dan Muhammad 2014:127) mengartikan 
kenakalan remaja sebagai kumpulan dari berbagai perilaku dari 
perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial sampai tindakan 
kriminal. Jensen (dalam Sarwono, dalam Evi dan Muhammad 
2014:127) juga mengatakan bahwa ada empat aspek kenakalan 
remaja: (1)Perilaku yang melanggar hukum.Seperti melanggar 
rambu-rambu lalu lintas, mencuri, merampok,memperkosa 
dan masih banyak lagi perilaku perilaku yang melanggar hukum 
lainnya; (2)Perilaku yang membahayakan orang lain dan diri 
sendiri. Seperti kebut-kebutan dijalan, menerobos rambu-rambu 
lalulintas, merokok, narkoba dan lain sebagainya; (3)Perilaku 
yang menimbulkan korban materi. Seperti mencuri,memalak, 
merusak fasilitas sekolah maupun fasilitas umum lainnya dan 
lain-lain; (4)Perilaku yang menimbulkan korban fisik. 

Dari data World Health Organitation (WHO) memperkirakan 
pada masa sekarang jumlah pecandu minum minuman keras 
diseluruh dunia mencapai 64 juta orang. Di Indonesia sendiri, 
pada tahun 2013 tercatat penyalahgunaan NAPZA mencapai 
3,7 jiwa (22%). Pada tahun berikutnya mengalami peningkatan, 
Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan terdapat 3,2 juta 
orang (1,5% dari total populasi) di Indonesia mempunyai riwayat 
menggunakan NAPZA diantaranya 46% adalah perilaku minum 
minuman keras. Data dinas penelitian dan pengembangan 
(Dislitbang polri, 2014) remaja yang minum minuman keras mulai 
dari usia 14-16 tahun (47,7%), 17-20) tahun (51,1%) dan 21-24 tahun 
(31%). Perilaku penyimpangan sosial yang terjadi pada remaja 
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tidak terjadi begitu saja dalam kehidupannya melainkan, adanya 
faktor-faktor yang memicu akan munculnya perilaku tersebut.  
Menurut (arifin 2007) faktor penyebab seseorang mengkonsumsi 
alkohol adalah dari faktor idividu yang ditimbulkan karena rasa 
mudah kecewa, rasa kurang percaya diri, rasa ingin tahu atau 
coba-coba, pelarian dari suatu masalah dan faktor lingkungan 
(sekolah, kerja, teman sebaya, masyarakat) Triyono (dalam 
Chusnul dan Siti 2017:168). 

Faktor pendidikan yang rendah dapat berakibat pada 
bertambahnya angka pengangguran yang ada dikarenakan 
pada masa sekarang banyak perusahaan atau tempat kerja yang 
mensyaratkan pekerjanya memiliki pendidikan terakhir SMA 
atau pendidikan terakhir ditingkat perguruan tinggi. Di Desa 
Sukomulyo ditemukan masih banyak anak yang putus sekolah 
dikarenakan faktor ekonomi, keluarga ataupun lingkungan 
sekitarnya dan dari permasalahan putus sekolah tersebut 
banyak pengangguran atau yang hanya bekerja sebagai petani 
serabutan. Dari permasalahan pengangguran tersebut muncul 
masalah lain yaitu kenakalan remaja berupa melanggar norma 
masyarakat dengan melakukan alkoholisme atau sekelompok 
remaja yang minum-minuman keras dengan memutar musik 
dengan volume yang kencang sehingga, dapat mengganggu 
ketentraman masyarakat sekitar. Hal ini dapat dikatakan sebagai 
maslah sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakatan.

Permasalahan yang kami soroti disini adalah perilaku remaja 
yang dapat mengganggu ketentraman warga sekitar dan 
perilaku mereka yang sudah mencemarkan citra baik desa. Dan 
untuk menyadarkan bahwa yang mereka lakukan hanya akan 
menyia-nyiakan hidup mereka dan mengkonsumsi minuman 
keras sangat berbahaya bagi kesehatan para remaja tersebut. 
Permasalahan yang sangat serius ini perlu segera di tangani dan 
untuk menyelesaikannya perlu mengetahui mengenai faktor-
faktor yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut 
kemudian menemukan solusi untuk menghentikan kebiasaan 
negatif mereka dan mencegah hal negatif tersebut ditiru oleh 
remaja lain. Menurut Santrock (dalam Evi dan Muhammad 
2014:126) ada beberapa faktorfaktor yang mempengaruhi 
kenakalan remaja, yaitu: (1)Identitas, (2) Kontrol diri (3) Usia, (4)
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JenisReligiusitas, Kontrol Diri Dan Kenakalan Remaja kelamin, (5) 
Harapan terhadap pendidikan dannilainilai disekolah, (6) Proses 
keluarga, (7)Pengaruh teman sebaya, (8) Kelas sosial ekonomi, 
(9) Kualitas lingkungan sekitar tempattinggal. 
1.2 Rumusan masalah 

a. Apakah yang dimaksud dengan remaja?
b. Apakah yang dimaksud dengan kenakalan remaja?
c. Apa faktor yang menyebabkan kenakalan remaja?
d. Bagaimana solusi untuk mengatasi kenakalan remaja?

1.3 Tujuan

a. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan remaja
b. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kenakalan 

remaja.
c. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan 

kenakalan remaja.
d. Untuk mencari solusi masalah kenakaln remaja.

1.4 Manfaat

a. Bagi mahasiswa sebagai suatu objek yang bisa dikaji 
permasalahan, faktor dan solusinya.

b. Bagi pembaca dapat diguanakan sebagai pelajaran dan 
pengetahuan mengenai kenakalan remaja.
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BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Remaja 

Santrock (Nunung dan Muslim 2015:124) bahwa remaja 
(adolescence) diartikan sebagai masa perkembangan transisi 
antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan 
biologis, kognitif, dan sosial-emosional. Batasan usia remaja yang 
umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. 
Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu: 
1) 12- 15 tahun, Masa remaja awal; 2) 15-18 tahun, Masa remaja 
pertengahan; 3) 18-21 tahun, Masa remaja akhir. Sedangkan Anna 
Freud (khamim 2017:25) berpendapat bahwa pada masa remaja 
terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan 
yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual, dan 
juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orangtua dan 
cita-cita mereka, di mana pembentukan cita-cita merupakan 
proses pembentukan orientasi masa depan. 

Badan Kesehatan Dunia (WHO) memberikan batasan 
mengenai siapa remaja secara konseptual. Dikemukakannya 
oleh WHO ada tiga kriteria yang digunakan; biologis, psikologis, 
dan sosial ekonomi, yakni: (1) individu yang berkembang saat 
pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya 
sampai saat ia mencapai kematangan seksual, (2) individu yang 
mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi 
dari anak-anak menjadi dewasa, dan (3) terjadi peralihan dari 
ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan 
yang lebih mandiri. 

Selanjutnya, Wirawan (Khamim 2017:26) menjelaskan bahwa 
untuk mendefinisikan remaja seharusnya disesuaikan dengan 
budaya setempat, sehingga untuk di Indonesia digunakan batasan 
usia 11-24 tahun dan belum menikah dengan pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut : 
a. Usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-

tanda sekunder mulai nampak. 
b. Pada masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap 

akil baligh, baik menurut adat maupun agama, sehingga 
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masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-
anak. 

c. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan 
perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas ego 
(menurut Ericson), tercapainya fase genital dari perkembangan 
psikoseksual (menurut Freud), dan tercapainya puncak 
perkembangan kognitif (menurut Piaget), maupun moral 
(menurut Kohlberg). 

d. Batas usia 24 tahun adalah merupakan batas maksimal, yaitu 
untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia 
tersebut masih menggantungkan diri pada orangtua, belum 
mempunyai hak-hak penuh sebagai orangtua. 

e. Dalam definisi tersebut, status perkawinan sangat 
menentukan apakah individu masih digolongkan sebagai 
remaja ataukah tidak. 

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. 
Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-
kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat 
dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling 
sesuai baginya dan inipun sering dilakukan melalui metode 
coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan 
yang dilakukannya sering menimbulkan kekuatiran serta 
perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya dan 
orangtuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan 
menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua 
memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas. 
Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan 
inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. 

Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa. Di 
samping hal-hal yang menggembirakan dengan kegiatan remaja-
remaja pada waktu yang akhir-akhir ini dan pembinaan yang 
dilakukan oleh organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa, kita 
melihat pula arus kemorosotan moral yang semakin melanda di 
kalangan sebagian pemuda-pemuda kita, yang lebih terkenal 
dengan sebutan kenakalan remaja. Dalam surat kabar-surat kabar 
sering kali kita membaca berita tentang perkelahian pelajar, 
penyebaran narkotika, pemakaian obat bius, minuman keras, 
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penjambret yang dilakukan oleh anak-anak yang berusia belasan 
tahun, meningkatnya kasus-kasus kehamilan di kalangan remaja 
putri dan lain sebagainya. Hal tersebut adalah merupakan suatu 
masalah yang dihadapi masyarakat yang kini semakin marak, oleh 
karena itu masalah kenakalan remaja seyogyanya mendapatkan 
perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan remaja 
ke arah yang lebih positif, yang titik beratnya untuk terciptanya 
suatu sistem dalam menanggulangi kenakalan di kalangan 
remaja. (Dadan, sahadi, meilanny 2017:346) .

2.2 Kenakalan remaja 

Kartono (Dadan, sahadi, dkk. 2017:347) Kenakalan Remaja 
atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile 
delinquency merupakan gejala patologis sosial pada remaja 
yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, 
mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang”. 
Dan menurut Santrock (Dadan, sahadi, dkk. 2017:347) “Kenakalan 
remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja 
yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan 
kriminal. 

Perilaku kenakalan remaja tidak hanya mencakup 
pelanggaran kriminal dan narkoba saja. Perilaku kenakalan 
remaja lainnya berupa pelanggaran status, pelanggaran terhadap 
norma maupun pelanggaran terhadap hukum. Pelanggaran 
status seperti lari dari rumah, membolos dari sekolah, minum 
minuman keras, balapan liar dan lain sebagainya. Pelanggaran 
status seperti ini biasanya sulit untuk tercatat secara kuantitas 
karena tidak dalam pelanggaran hukum. Sedangkan perilaku 
yang menyimpang terhadap norma antara lain seks pranikah 
dikalangan remaja, aborsi oleh remaja wanita, dan lain 
sebagainya. Jumlah perilaku-perilaku tersebut mengalami 
kenaikan signifikan setiap tahunnya. (Iga dan Dewi. 2012:2)

Ulah para remaja yang masih dalam taraf pencarian jati 
diri sering sekali mengusik ketenangan orang lain. Kenakalan-
kenakalan ringan yang mengganggu ketentraman lingkungan 
sekitar seperti sering keluar malam dan menghabiskan 
waktunya hanya untuk hura-hura seperti minum-minuman 
keras, menggunakan obat-obatan terlarang, berkelahi, berjudi, 
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dan lain-lainnya itu akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, dan 
orang lain yang ada disekitarnya. (Dadan, sahadi, dkk. 2017:347)

2.3 Faktor Kenakalan Remaja 

Sarwono (Nunung dan Muslim. 2015:133), mengatakan bahwa 
keluarga merupakan lingkungan primer pada setiap individu. 
Sebelum anak mengenal lingkungan yang luas, ia terlebih dahulu 
mengenal lingkungan keluarganya. karena itu sebelum anak-anak 
mengenal norma-norma dan nilai-nilai masyarakat, pertama kali 
anak akan menyerap norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku 
di keluarganya untuk dijadikan bagian dari kepribadiannya.Orang 
tua berperan penting dalam emosi remaja, baik yang memberi 
efek positif maupun negatif. Hal ini menunjukkan bahwa orang 
tua masih merupakan lingkungan yang sangat penting bagi 
remaja. 

Cukup banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya 
kenakalan remaja yang digolongkan dalam faktor internal dan 
faktor eksternal. Berikut ini penjelasannya secara ringkas:
a. Faktor Internal 

1) Krisis identitas 
2) Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja 

memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. 
Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam 
kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. 
Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai 
masa integrasi kedua. 

3) Kontrol diri yang lemah 
4) Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan 

tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat 
diterima akan terseret pada perilaku ‘nakal’. Begitupun 
bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua 
tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan 
kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan 
pengetahuannya.

e. Faktor Eksternal 
1) Kurangnya perhatian 

Kurangnya perhatian dari orang tua, serta kurangnya 
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kasih sayang Keluarga merupakan unit sosial terkecil 
yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan 
anak. Sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut 
memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena 
itu baik-buruknya struktur keluarga dan masyarakat 
sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya 
pertumbuhan kepribadian anak. Keadaan lingkungan 
keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja 
seperti keluarga yang broken-home, rumah tangga yang 
berantakan disebabkan oleh kematian ayah atau ibunya, 
keluarga yang diliputi konflik keras, ekonomi keluarga 
yang kurang, semua itu merupakan sumber yang subur 
untuk memunculkan delinkuensi remaja.

2) Minimnya pemahaman tentang keagamaan 
Dalam kehidupan berkeluarga, kurangnya pembinaan 
agama juga menjadi salah satu faktor terjadinya kenakalan 
remaja. Dalam pembinaan moral, agama mempunyai 
peranan yang sangat penting karena nilai-nilai moral 
yang datangnya dari agama tetap tidak berubah karena 
perubahan waktu dan tempat. Pemahaman tentang 
agama sebaiknya dilakukan semenjak kecil, yaitu melalui 
kedua orang tua dengan cara memberikan pembinaan 
moral dan bimbingan tentang keagamaan, agar nantinya 
setelah mereka remaja bisa memilah baik buruk perbuatan 
yang ingin mereka lakukan sesuatu di setiap harinya.

3) Pengaruh dari lingkungan sekitar, 
Pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman 
sebayanya yang sering mempengaruhinya untuk 
mencoba dan akhirnya malah terjerumus ke dalamnya. 
Lingkungan adalah faktor yang paling mempengaruhi 
perilaku dan watak remaja. Jika dia hidup dan berkembang 
di lingkungan yang buruk, moralnya pun akan seperti itu 
adanya. Sebaliknya jika ia berada di lingkungan yang baik 
maka ia akan menjadi baik pula.

4) Tempat pendidikan 
Tempat pendidikan, dalam hal ini yang lebih spesifiknya 
adalah berupa lembaga pendidikan atau sekolah. 
Kenakalan remaja ini sering terjadi ketika anak berada 
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di sekolah dan jam pelajaran yang kosong. Belum lama 
ini bahkan kita telah melihat di media adanya kekerasan 
antar pelajar yang terjadi di sekolahnya sendiri. Ini adalah 
bukti bahwa sekolah juga bertanggung jawab atas 
kenakalan dan dekadensi moral yang terjadi di negeri ini. 
(Dadan, sahadi, dkk.2017: 347-349).

2.4 Solusi penanggulangan kenakalan remaja

Dari berbagai faktor dan permasalahan yang terjadi di 
kalangan remaja masa kini maka tentunya ada beberapa solusi 
yang tepat dalam pembinaan dan perbaikan remaja masa kini. 
Tindakan penanggulangan kenakalan remaja dapat dibagi dalam: 
a. Tindakan Preventif 

Usaha pencegahan timbulnya kenakalan remaja secara 
umum dapat dilakukan melalui cara berikut: 
• Mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas remaja 
• Mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum 

dialami oleh para remaja. Kesulitan-kesulitan mana saja 
yang biasanya menjadi sebab timbulnya pelampiasan 
dalam bentuk kenakalan. 

b. Tindakan Represif 
Usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan 
moral dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman 
terhadap setiap perbuatan pelanggaran. Dengan adanya 
sanksi tegas pelaku kenakalan remaja tersebut, diharapkan 
agar nantinya si pelaku tersebut “jera” dan tidak berbuat hal 
yang menyimpang lagi. Oleh karena itu, tindak lanjut harus 
ditegakkan melalui pidana atau hukuman secara langsung 
bagi yang melakukan kriminalitas tanpa pandang bulu.

c. Tindakan Kuratif dan Rehabilitasi 
Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya 
dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku 
pelanggar remaja itu dengan memberikan pendidikan lagi. 
Pendidikan diulangi melalui pembinaan secara khusus 
yang sering ditangani oleh suatu lembaga khusus maupun 
perorangan yang ahli dalam bidang ini.
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Solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan pembinaan 
remaja yang dapat dilakukan melalui: 
a. Menguatkan sikap mental remaja supaya mampu 

menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. 
b. Memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan 

pengetahuan dan keterampilan melainkan pendidikan 
mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti 
dan etiket.

c. Menyediakan sarana-sarana dan menciptakan suasana yang 
optimal demi perkembangan pribadi yang wajar. 

d. Memberikan wejangan secara umum dengan harapan dapat 
bermanfaat. 

e. Memperkuat motivasi atau dorongan untuk bertingkah laku 
baik dan merangsang hubungan sosial yang baik. 

f. Mengadakan kelompok diskusi dengan memberikan 
kesempatan mengemukakan pandangan dan pendapat para 
remaja dan memberikan pengarahan yang positif.

g. Memperbaiki keadaan lingkungan sekitar, keadaan sosial 
keluarga maupun masyarakat di mana banyak terjadi 
kenakalan remaja. 

Dalam memulai perbaikan, maka harus mulai dari diri 
sendiri dan keluarga. Mulailah perbaikan dari sikap yang paling 
sederhana, seperti selalu berkata jujur meski dalam gurauan, 
membaca doa setiap melakukan hal-hal kecil, memberikan 
bimbingan agama yang baik kepada anak dan masih banyak hal 
lagi yang bisa dilakukan oleh keluarga. Memang tidak mudah 
melakukan dan membentuk keluarga yang baik, tetapi semua 
itu bisa dilakukan dengan pembinaan yang perlahan dan sabar.

Solusi internal bagi seorang remaja dalam mengendalikan 
kenakalan remaja antara lain: 
a. Kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol 

diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. 
Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur 
orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya 
dengan baik juga mereka yang berhasil memperbaiki diri 
setelah sebelumnya gagal pada tahap ini.
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b. Adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk 
melakukan point pertama. 

c. Remaja menyalurkan energinya dalam berbagai kegiatan 
positif, seperti berolahraga, melukis, mengikuti event 
perlombaan, dan penyaluran hobi. 

d. Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta 
orangtua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas 
mana remaja harus bergaul. (Dadan, sahadi, dkk.2017:350-
352)
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BAB III PEMBAHASAN

3.1 Faktor

Faktor yang menyebabkan kenakalan remaja di dusun Talasan 
desa Sukomulyo pujon sangat beragam. Setiap individu memiliki 
alasan masing-masing mengapa mereka melakukan perilaku 
negatif mengonsumsi minum-minuman keras. Dari pengamatan 
kami para pemuda tersebut tidak memiliki waktu yang produktif 
sehingga banyak waktu kosong yang akhirnya mereka isi dengan 
hanya bermain bersama dengan diselingi mabuk mabuk an atau 
mengkonsumsi minuman keras. Berdasarkan informasi yang kami 
peroleh dari salah satu remaja yang melakukan mabuk mabuk 
an, ia mengaku bahwa perilaku yang ia lakukan adalah karena 
pengaruh teman. Remaja ini mengaku tidak ada pilihan lain selain 
mengikuti reman teman nya untuk mengkonsumsi minuman 
keras. Narasumber yang kami wawancara ini masih berusia 15 
tahun, ia merupakan salah satu pemuda yang termasuk dalam 
golongan remaja yang melakukan mabuk mabukan . Remaja 
ini mengaku sudah putus sekolah karena tidak memiliki biaya 
untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Kemudian ia 
hanya menganggur dirumah dan tidak memiliki kegiatan selain 
bermain-main dengan teman-teman di desa, adapun teman-
teman yang ia ikuti merupakan sekumpulan anak-anak yang 
putus sekolah atau anak-anak yang tamat sekolah namun tidak 
melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya dan menganggur 
dirumah. 

Ketika saya bertanya kepada salah satu remaja disana 
mengenai pekerjaan, mereka mengaku bahwa mereka bekerja 
serabutan. Mereka mengerjakan apa saja yang mereka mau, rata-
rata mereka memilih bekerja sebagai buruh kuli bangunan  jika 
ada proyek pebangunan dan membutuhkan pekerja tambahan 
mereka akan bergabung melamar pekerjaan. Pekerjaan seperti 
itu bersifat tidak tetap, jadi ketika proyek yang mereka kerjakan 
sudah selesai maka mereka kembali menganggur lagi dan 
mencari pekerjaan lain. 

Adapun kegiatan yang mereka lakukan selama mereka tidak 



136 MASALAH SOSIAL DAN PEMBANGUNAN

bekerja atau sedang menganggur adalah berkumpul di satu 
rumah seorang pemuda, kemudian mereka memutar musik, 
meminum minuman keras dan merokok. Berdasarkan informasi 
yang kami peroleh dari seorang warga desa, kegiatan pemuda 
seperti itu menganggu warga sekitar karena suara musik yang 
mereka putar sangat keras dan perilaku mabuk mabuk mabukan 
mereka yang dapat mencemarkan nama baik desa. Sampai saat 
ini aparat desa sudah melakukan peneguran terhadap pemuda-
pemuda tersebut, namun masih saja hal tersebut terjadi.

Berdasarkan teori yang dikemukakakan keterangan diatas 
dapat kami simpulkan bahwa faktor yang menyebabkan 
kenakalan remaja pengonsumsi alkohol adalah:
a. mereka tidak memiliki kegiatan yang produktif, karena 

mereka tidak bersekolah di usia mereka
b. tidak memiliki pekerjaan yang tetap
c. terlanjur kecanduan minum minuman keras.
d. Kurang sadar kesehatan
e. Kurangnya religius

3.2 Solusi

Usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa dalam 
menangani permasalahan sosial kenakalan remaja di Desa 
Sukomulyo hanya sebatas teguran tanpa adanya tindak lanjut 
untuk menangani masalah kenakalan remaja dan mengembalikan 
citra baik dari desa tersebut. Merujuk pada teori yang ada di 
bab 2 yang dikemukakan oleh Dadan, Sahadi, dkk pembinaan 
remaja melalui tindakan kuratif dan rehabilitasi, solusi yang 
kami tawarkan untuk menangani masalah kenakalan remaja 
dengan membentuk sebuah kelompok diskusi yang nantinya 
memberikan kesempatan kepada setiap remaja yang mengikuti 
diskusi tersebut untuk mengungkapkan apa saja masalah yang 
sedang dihadapinya sehingga menjadikan mereka seperti ini 
dan dalam diskusi tersebut tidak hanya mendengarkan keluh 
kesah mereka melainkan, juga menguatkan mental mereka 
untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang 
dihadapinya.
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Selain itu, teori pembinaan remaja dalam jurnal Dadan, 
Sahadi, dkk Dalam memulai perbaikan, maka harus mulai dari diri 
sendiri dan keluarga. Mulailah perbaikan dari sikap yang paling 
sederhana, seperti selalu berkata jujur meski dalam gurauan, 
membaca doa setiap melakukan hal-hal kecil, memberikan 
bimbingan agama yang baik kepada anak dan masih banyak 
hal lagi yang bisa dilakukan oleh keluarga usaha lain yang 
dapat dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan 
agama dengan tujuan mendekatkan mereka kepada tuhan 
dan menyadarkan mereka dengan nasehat, wejangan atau suri 
tauladan sehingga, mereka sadar bahwa yang mereka lakukan 
itu hanya akan menyia-nyiakan waktu hidup mereka. Usaha 
sederhana yang dapat dilakukan oleh anggota keluarga sendiri 
adalah dengan merangkul mereka agar lebih dekat dengan 
keluarga, orangtua lebih mencurahkan kasih sayang kepada 
sang anak, orangtua untuk lebih memperhatikan tingkah laku 
sang anak dan memotivasi mereka untuk selalu bertingkah laku 
yang baik dan membuat hubungan sosial yang baik. Kemudian 
solusi untuk menangguli kenakalan remaja yang dapat dilakukan 
oleh pemerintah desa setempat yaitu penyediaan lapangan 
pekerjaan atau informasi lowongan pekerjaan.
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BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Masalah sosial yang terjadi di Desa Sukomulyo termasuk dalam 
pelanggaran norma masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok 
remaja yang minum-minuman keras dan memutar musik 
dengan volume yang keras sehingga, masyarakat dilingkungan 
sekitar terganggu dengan perilaku mereka dan perilaku mereka 
sudah mencemarkan citra baik Desa Sukomulyo. Menurut data 
yang sudah didapatkan mereka melakukan perbuatan tersebut 
karena kurang produktifnya waktu yang mereka miliki sehingga 
melampiaskannya dengan minum-minuman keras. Dan selain itu, 
karena pendidikan mereka yang masih rendah mengakibatkan 
mereka susah untuk mencari pekerjaan sehingga mereka hanya 
bekerja sebagai serabutan. 

Usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa untuk 
menangani masalah tersebut hanya sebatas teguran dan tidak 
ada usaha tindak lanjut. Solusi yang kami tawarkan dengan 
mebentuk kelompok diskusi yang nantinya setiap remaja 
harus menceritakan permasalahan yang mereka hadapi dan 
menguatkan mental mereka untuk menghadapi masalah dan 
menyelesaikannya. Selain itu, solusi yang dapat dilakukan dengan 
memberikan pendidikan agama untuk menyadarkan bahwa yang 
mereka perbuat hanya akan mensia-siakan kehidupan mereka.

4.2 Saran

Aparat desa harus lebih tegas lagi dalam menangani 
kenakalan remaja, dengan mebuat program-program 
pemberdayaan berupa pelatihan-pelatihan untuk menambak 
skill atau kompetensi bagi karangtaruna untuk bekal membuka 
usaha atau melamar pekerjaan sehingga, dapat meminimalisir 
terjadinya kenakalan remja. Dan selain itu, apparat desa bisa 
memberikan sanksi tegas berupa sanksi hukum atau sanksi sosial 
agar remaja merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatan 
tersebut.
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POLA PERILAKU MASYARAKAT 
BANTARAN SUNGAI  DALAM 

PENGELOLAAN SAMPAH DI KAMPUNG 
WARNA-WARNI JODIPAN MALANG

Oleh :Firda Dwi Cahyani
Yulianto

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kota Malang merupakan salah satu kota yang memiliki 
tingkat pengunjung lumayan tinggi. Hal ini disebabkan karena 
di Kota Malang memiliki destinasi wisata yang sangat banyak. 
Tidak hanya wisata alam, tapi juga wisata permainan yang 
mulai dibangun di beberapa titik pusat Kota Malang. Selain 
dari tingkat pengunjung yang tinggi, faktor lain adalah kota 
Malang merupakan perkumpulan Universitas, sehingga banyak 
mahasiswa yang menduduki tanah kota Malang. Salah satu 
destinasi yang sedang naik daun di Kota Malang adalah Kampung 
Warna-Warni Jodipan. 

Kampung warna-warni ini adalah kampung wisata pertama 
di kota Malang yang sederetan rumah warga di tepi Sungai 
Brantas dengan menampilkan warna-warni cat dinding yang 
tidak monoton. Total luas wilayah Kelurahan Jodipan yakni 49,35 



142 MASALAH SOSIAL DAN PEMBANGUNAN

Ha dan letaknya berada di tengah Kota-Malang. Di Kelurahan 
Jodipan terdapat 8 Rukun Warga (RW) dengan memiliki jumlah 
Rukun Tetangga (RT) yang secara keseluruhan sebanyak 87 
RT. Adapun RW dan RT yang digunakan dalam penelitian ini 
berlokasi di RW 02 dengan 3 RT yakni RT 06, 07 dan 09 yang kini 
terkenal sebagai lokasi Kampung Wisata Warna-Warni-Jodipan. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelurahan Jodipan jumlah 
keseluruhan penduduknya adalah sebanyak-13.135 jiwa dengan 
2.343 Kartu Keluarga (KK).

Kampung Jodipan adalah satu dari sekian kampung-
kumuh yang terdapat di Kota-Malang. Lebih jelasnya terdapat 
29 kampung yang tergolong sebagai kampung kumuh yang 
terdapat di Kota Malang dan salah satunya adalah Kampung 
Jodipan. Namun, tidak hanya terkenal sebagai kampung kumuh 
saja menurut warga sekitar bahwa sebutan Kampung Preman 
juga melekat pada Kampung Jodipan ini. Kampung warna-warni 
yang dulunya dikenal kumuh, tidak terawat, dan tidak layak 
untuk dihuni, kemudian disulap oleh mahasiswa Universitas 
Muhamadiyah Malang menjadi kampung yang cantik, menarik, 
dan instagramable. Dengan desain cat warna-warni disetiap 
rumah dengan berbagai jenis motif yang menempel didinding- 
dinding rumah warna menjadikan daya pikat tersendiri oleh para 
masyarakat luar sehingga tertarik untuk mengunjungi kampung 
tersebut. 

Tidak hanya kemajuan dalam segi nilai keindahan juga 
kemajuan dalam segi ekonomi oleh masyarakat disana. Setelah 
kampung Jodipan ini melejit di pulau jawa banyak wisatawan 
yang berbondong-bondong mengunjungi kampung tersebut. 
Tidak hanya itu, wisatawan manca negara juga banyak yang 
berkunjung. Disamping itu masyarakat juga sudah bisa mandiri 
mengembangkan kampungnya tersebut seperti pembangunan 
jembatan kaca sebagai penghubung antara kampung warna-
warni dan tridi. Selain itu kampung warna-warni juga sebagai 
contoh atau memunculkan kampung-kampung sejenis di 
sekitarnya seperti kampung arema dan kampung tridi. 

Namun, pada saat ini kampung tersebut mulai tidak terjaga 
kembali kebersihannya. Seperti halnya sampah dibuang 
sembarangan, dibantaran sungai banyak sampah rumah tangga 
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dan saluran air yang tersumbat sehingga memungkinkan 
terjadinya banjir. Banyak sampah berserakan seperti bungkus 
makanan, gelas plastik dan botol minuman. Dari hasil pengamatan 
yang kami lakukan, bahwasaannya ada beberapa faktor yang 
menyebabkan lingkungan tersebut tidak terjaga kembali. Salah 
satunya yaitu kurangnya kesadaran mengenai pengelolaan 
sampah. Hal ini menyebabkan sampah rumah tangga yang ada 
dibuang ke sungai sehingga air sungai  menjadi tercemar.

Meskipun tidak secara langsung di rasakan oleh masyarakat, 
namun pencemaran air sungai akan menjadi masalah yang 
sangat serius di lain hari. Karena itu, penting bagi masyarakat 
Kampung warna-warni Jodipan untuk mengerti dan memahami 
mengenai cara penanggulangan dan pengelolaan sampah yang 
baik dan benar.

Untuk membantu mengatasi permasalahan sampah di 
bantaran sungai di kampung warna-warni Jodipan, kami 
membuat laporan hasil observasi yang kami susun dengan judul 
“Pola Perilaku Masyarakat Bantaran Sungai Dalam Pengelolaan 
Sampah Di Kampung Warna-Warni Jodipan” agar kita sama-
sama dapat mengetahui dan memahami mengenai pola perilaku 
yang baik terhadap penanggulangan sampah.

1.2 Rumusan Masalah

a. Apa masalah sosial yang ada di kampung warna-warni?
b. Apa faktor penyebab adanya masalah sosial tersebut?
c. Bagaimana solusi yang diberikan terhadap masalah yang 

ada?

1.3 Tujuan

a. Untuk mengetahui masalah sosial yang ada di kampung 
warna-warni

b. Untuk mengetahui faktor penyebab adanya masalah sosial
c. Untuk mengetahui solusi yang diberikan terhadap masalah 

yang ada
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1.4 Manfaat

Manfaat penelitian berdasarkan tujuan penelitian yang 
hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai 
manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Manfaat teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat 
yaitu :
1. Memberikan sumbangan pemikiran tentang mata kuliah 

masalah sosial dan pembangunan bagi mahasiswa 
Pendidikan Luar Sekolah.

2. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya 
yang berhubungan dengan masalah sosial dan 
pembangunan.

b. Manfaat praktis
Secara praktis manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman 

langsung tentang masalah soisal yang ada di masyarakat.
2. Bagi kampung warna-warni dapat meningkatkan 

kesadaran serta melakukan perbaikan untuk menjaga 
kebersihan lingkungan.
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BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Perilaku Masyarakat

Menurut Sarwono 2011 (dalam Achmad Norival 2018:264) 
Perilaku atau tingkah laku adalah perbuatan manusia baik terbuka 
(Over Behavior) maupun tidak terbuka (Covert Behavior). Perilaku 
atau tingkah laku merupakan yang dapat ditangkap secara 
langsung melalui indera misalnya membuang sampah serta 
mengambil sampah yang berserakan dan yang tidak ditangkap 
secara langsung oleh indera misalnya Motivasi, Sikap, Minat, dan 
Perasaan. Menurut Skinner (2013) perilaku yang berhubungan 
dengan lingkungan banyak hal yang dapat dilakukan disini, mulai 
dari perilaku membuang sampah, perilaku bersin, berkendara 
agar tidak menyebabkan pencemaran udara, membuang limbah 
rumah tangga, dan lain sebagainya.

2.2 Pengertian Sampah

Secara terbatas yang dimaksud dengan sampah adalah 
tumpukan bahan bekas dan sisa tanaman (daun, sisa sayuran, 
sisa buangan lain), atau sisa kotoran hewan atau benda-benda 
lain yang dibuang. Dalam pengertian yang luas, sampah 
diartikan sebagai benda yang dibuang, baik yang berasal dari 
alam ataupun dari hasil proses teknologi (Reksosoebroto, 1990). 
Menurut Wasito (1970) sampah ialah segala zat padat atau semi 
padat yang terbuang atau yang sudah tidak berguna, baik yang 
dapat membusuk atau yang tidak dapat membusuk kecuali 
zat-zat buangan atau kotoran yang keluar dari tubuh manusia 
(kotoran atau najis manusia). Sudarso (1985) menyatakan, bahwa 
yang dimaksud dengan sampah ialah bahan buangan sebagai 
akibat aktifitas manusia dan binatang, yang merupakan bahan 
yang sudah tidak penting lagi sehingga dibuang sebagai barang 
yang sudah tidak berguna lagi.

Menurut Reksosoebroto (1990), bahwa penanganan 
sampah yang baik akan memberikan manfaat yang besar bagi 
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kehidupan manusia dan lingkungan. Manfaat lain penanganan 
sampah yang baik adalah menurunkan 90% angka kehidupan 
lalat menurunkan 90% angka kehidupan tikus menurunkan 30% 
angka kehidupan nyamuk, menurunkan 70% angka kerusakan 
jembatan dan menurunkan 90% angka kerusakan pipa bangunan. 
Keuntungan pembuangan sampah yang dapat diperoleh dari 
pengelolaan sampah yang baik dapat dilihat dari beberapa segi 
yaitu: (1) Dari segi sanitasi, menjamin tempat kerja yang bersih, 
mencegah tempat berkembang biaknya vektor hama penyakit 
dan mencegah pencemaran lingkungan termasuk timbulnya 
pengotoran sumber air; (2) Dari segi ekonomi mengurangi biaya 
perawatan dan pengobatan sebagai akibat yang ditimbulkan 
sampah. Tempat kerja yang bersih akan meningkatkan 
gairah kerja dan akan menambah produktivitas serta efisiensi 
pekerja, menarik banyak tamu atau pengunjung, mengurangi 
kerusakan sehingga mengurangi biaya perbaikan (3) Dari segi 
estetika, menghilangkan pemandangan tidak sedap dipandang 
mata menghilangkan timbulnya bau–bauan yang tidak enak, 
mencegah keadaan lingkungan yang kotor dan tercemar. 
Penanganan sampah yang baik akan memberikan manfaat yang 
besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan.

2.3 Pengertian Pengelolaan Sampah

Dalam pasal 12 (1) UUPPS, setiap orang diwajibkan melakukan 
pengelolaan atau memilah sampah dengan cara atau metode 
yang berwawasan lingkungan metode tersebut adalah 3R, yaitu: 
a. Reduce (mengurangi sampah) dalam arti tidak membiarkan 

tumpukan sampah yang berlebihan.
b. Reuse (menggunakan kembali sisa sampah yang bisa 

digunakan). 
c. Recycle (mendaur ulang). 

Metode pengelolaan atau memilah sampah berbeda-beda 
tergantung dari banyak yang seperti jenis zat sampah, tanah 
untuk mengolah dan ketersediaan area di mana metode tersebut 
secara umum berupa:
a. Solid waste generated: penentuan timbulan sampah.
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b. On site handling: penanganan di tempat atau pada 
sumbernya. Tahap ini terbagi menjadi tiga, yakni: a) 
Pengumpulan (collecting) b) Pengangkutan (transfer and 
transport) c) Pengolahan (treatmen), seperti pengubahan 
bentuk, pembakaran, pembuatan kompos dan energy 
recovery (sampah sebagai penghasil energi).

c. Pembuangan akhir: pembuangan akhir sampah harus 
memenuhi syaratsyarat kesehatan dan kelestarian 
lingkungan.

Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia 
dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah spesifik 
adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau 
volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sumber sampah 
adalah asal timbulan sampah. Penghasil sampah adalah 
setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan 
timbulan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang 
sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi 
pengurangan dan penanganan sampah. Tempat penampungan 
sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat 
pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan 
sampah terpadu. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah 
tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, 
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan 
pemrosesan akhir sampah. Tempat pemrosesan akhir adalah 
tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke 
media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 
Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang 
terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan 
penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. 
Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau 
badan hukum. Sampah merupakan segala bentuk buangan 
padat yang sebagaian berasal dari aktivitas manusia (domestik). 

Menurut Hadiwijoyo, (1983), sampah domestik lebih banyak 
didominasi oleh bahan organik, meskipun tipe dan komposisinya 
bervariasi setiap harinya dari satu kota dengan kota lainnya. Di 
Indonesia pada tahun 1993 angka timbunan sampah kota sebesar 
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2–3 liter per orang per hari dengan densitas 200 – 500 kg/m3. 
Komposisi utamanya adalah sampah organik sebanyak 70 – 80% 
dari seluruh jumlah sampah yang dihasilkan.

Supardi, (2003) menjelaskan bahwa untuk kota-kota besar 
Indonesia, rumah tangga merupakan sumber pencemar utama 
terhadap badan air permukaan. Rumah tangga memberikan 
kontribusi pencemaran sekitar 66%, pasar 15%, perkantoran dan 
hotel 13% dan sisanya berasal dari industri sebesar 6%. Menurut 
Slamet (1994), sampah dapat dibedakan atas dasar sifat-sifat 
biologis dan kimia sehingga mempermudah pengelolaannya, 
yaitu sebagai berikut: 1) Sampah yang dapat membusuk, seperti 
sisa makanan, daun, sampah kebun, pertanian dan lainnya. 2) 
Sampah yang tidak membusuk seperti kertas, plastik, karet, 
gelas, logam dan lainnya. 3) Sampah yang berupa debu atau 
abu. 4) Sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, baik secara 
fisik maupun kimia seperti sampah-sampah industri. Sampah 
kategori nomor satu disebut garbage, yaitu yang mudah 
membusuk karena aktivitas mikroorganisme. 

Dengan demikian pengelolaannya menghendaki kecepatan 
baik dalam pengumpulan maupun dalam pembuangannya. 
Sampah jenis kategeri kedua disebut refuse, biasanya terdiri dari 
kertas-kertas, plastik, logam, gelas, karet dan lainnya yang tidak 
dapat membusuk. Sampah ini apabila memungkinkan sebaiknya 
didaur ulang sehingga dapat bermanfaat kembali baik melalui 
suatu proses ataupun secara langsung. Apabila tidak dapat didaur 
ulang, maka diperlukan proses untuk memusnahkannya, seperti 
pembakaran, tetapi hasil dari proses ini masih memerlukan 
penanganan lebih lanjut. Sampah yang berupa abu hasil 
pembakaran, baik pembakaran bahan bakar ataupun sampah. 
Sampah seperti ini tentunya tidak membusuk, tetapi dapat 
dimanfaatkan untuk mendatarkan tanah atau penimbunan. 
Selama tidak mengandung zat yang beracun, maka abu inipun 
tidak terlalu berbahaya terhadap lingkungan dan masyarakat. 
Namun karena ukuran debu itu relatif kecil, maka fraksi ukuran 
yang < 10 mikro dapat memasuki saluran pernapasan.
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BAB III PEMBAHASAN

3.1 Masalah Sosial di Kampung Warna-Warni

Di kampung warna-warni masalah sosial yang terjadi  
adalah kurangnya kesadaran mengenai pengelolaan sampah. 
Pengelolaan sampah yang kurang mengakibatkan banyak 
sampah yang dibuang sembarangan dan berserakan 
dimana-mana. Sehingga menganggu kenyamanan dan juga 
menyebabkan menjadi sarang nyamuk yang bisa berdampak 
terhadap kesehatan masyarakat sekitar ataupun wisatawan yang 
berkunjung ke kampung warna warni. Menurut Reksosoebroto 
(1990), bahwa penanganan sampah yang baik akan memberikan 
manfaat yang besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan. 
Manfaat lain penanganan sampah yang baik adalah menurunkan 
90% angka kehidupan lalat menurunkan 90% angka kehidupan 
tikus menurunkan 30% angka kehidupan nyamuk, menurunkan 
70% angka kerusakan jembatan dan menurunkan 90% angka 
kerusakan pipa bangunan.

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk 
lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat. 
pengelolaan sampah yang kurang memadai juga menyebabkan 
rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. pembuangan sampah 
rumah tangga juga dapat mencemari air sungai. Tempat 
pembuangan sampah yang terbatas menyebabkan masyarakat 
membuang sampah secara semena-mena seperti membuang 
sampah rumah tangga dari atas jembatan yang langsung 
mengalir ke sungai. Sampah rumah tangga yang sulit terurai juga 
banyak menutupi saluran air sehingga mengakibatkan saluran air 
tersumbat seperti plastik detergen, shampoo, kantong plastik 
dan lain sebagainya. 

Sampah berdasarkan asalnya dapat digolongkan sebagai 
berikut (Ecolink 1996 dalam Novi Marliana 2014) :
a. Sampah Organik

Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusun 
tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau yang 
dihasilkan dari hasil pertanian, perikanan atau yang lain. Sampah 
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ini mudah diurai secara alami. Sampah rumah tangga sebagian 
besar bahan organik. Termasuk sampah organik misalnya : 
sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan daun.
b. Sampah Anorganik 

Sampah anorganik berasal dari sumberdaya alam tak 
terbaharui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses 
industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat dialam seperti 
plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan 
tidak dapat diuraikan oleh alam, sedangkan sebagian lainnya 
hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Sampah 
jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya : berupa botol 
plastik, tas plastik dan kaleng.

3.2 Faktor Penyebab Masalah Sosial di Kampung Warna-
Warni

Ada berbagai faktor penyebab mengenai masalah sosial 
yang ada disana. Dari sekian masalah yang ada, kami mengambil 
permasalahan mengenai sampah yang ada di Kampung warna-
warni. Karena kami rasa, sampah dapat menimbulkan berbagai 
masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kesehatan dan 
nilai estetika yang ada di masyarakat. 
a. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya 

menjaga lingkungan sekitar.
Padatnya penduduk di Kampung warna-warni dapat 

meningkatkan volume sampah termasuk sampah rumah tangga. 
Dari banyaknya volume sampah, banyak juga pedagang yang 
menggunakan plastik sebagai tempat makanan yang mereka 
jual. Dari pemakaian tersebut akan mengalami peningkatan 
dalam penggunaan plastik di masyarakat dan wisatawan. 
Karena rendahnya kesadaran, masih banyak sampah plastik 
yang berserakan di jalanan Kampung warna-warni. Seperti kita 
ketahui bahwasannya sampah plastik sulit terurai. 

Kampung warna-warni Jodipan memiliki petugas kebersihan 
yang setiap hari mengangkut sampah untuk dibuang ke tempat 
pembuangan akhir (TPA). Meski sudah memiliki petugas 
kebersihan, tidak menutup kemungkinan masalah sampah di 
Jodipan dapat diatasi. Masyarakat harus turut serta menjaga 
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lingkungan terutama kebersihan mengenai sampah. Hal itu bisa 
dilakukan dengan cara memilah atau melakukan kegiatan bersih 
pagi seperti menyapu halaman. Pada kenyataanya, masyarakat 
masih bergantung kepada petugas kebersihan. Sehingga ketika 
sampah disana berserakan mereka berfikir bahwasannya petugas 
kebersihan akan membersihkan semuanya. Jadi, sikap kurang 
peduli terhadap lingkungan dan bergantung pada petugas 
kebersihan membuat sampah di lingkungan rumah warga dan 
bantaran sungai mernjadi menumpuk yang mengakibatkan 
berkurangnya nilai estetika yang ada disana.

3.3 Solusi Terhadap Masalah Sosial di Kampung Warna-
Warni

a. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program 
bank sampah
Pengembangan bank sampah merupakan kegiatan yang 

bersifat social engineering (Ridley-Duff dan Bull 2011 dalam 
Donna Asteria dkk 2016) yang mengajarkan masyarakat untuk 
memilih sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat 
dalam pengolahan sampah. Pembentukan bank sampah harus 
diintegrasikan dengan gerakan program 3R sehingga warga 
akan memperoleh langsung, tidak hanya secara ekonomi, juga 
terwujudnya kesehatan lingkungan, dengn kondisi komunikasi 
yang bersih, hijau, nyaman, dan sehat.

Bank sampah adalah tempat untuk mengumpulkan berbagai 
macam sampah yang telah dipisah-pisahkan sesuai jenisnya. 
Dari berbagai macam sampah yang ditemukan di bantaran 
sungai Jodipan ini dapat disetorkan ke bengkel kerja lingkungan. 
Dimana hasil setoran sampah akan ditabung dan dapat diambil 
atau dicairkan dalam jangka waktu tertentu dengan mengadopsi 
prinsip perbankan, jadi masyarakat yang menyetorkan hasilnya 
akan mendapat buku tabungan.

Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan 
lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, 
menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan 
membuat sampah menjadi barang ekonomis. Bank sampah 
menetapkan harga beli untuk masing-masing jenis sampah 
tersebut. 
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Dalam program bank sampah ini, masyarakat juga harus 
dillibatkan. Agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat 
akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian 
melalui program ini masyarakat mendapatkan keuntungan uang 
yang diperoleh dari setiap mereka menabung sampah, baik 
sampah organik maupun anorganik. 
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BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa 
masalah sosial yang timbul di Kampung warna-warni adalah 
masalah pengelolaan sampah oleh masyarakat yang dirasa masih 
sangat kurang. Akibat dari pengelolaan sampah yang kurang 
menyebabkan berbagai masalah seperti di bidang estetika, 
sampah menimbulkan pemandangan yang kurang enak untuk 
di pandang. Dari segi kesehatan, sampah merupakan tempat 
tumbuhnya berbagai wabah penyakit seperti DBD, Diare, dan 
lain-lain. Sampah juga menjadikan daerah Kampung warna-
warni mejadi tempat bagi banyak lalat dan nyamuk sehingga 
mengganggu wisatawan yang berkunjung. Selain itu, sampah 
plastik yang menumpuk di bantaran sungai di Kampung warna-
warni mengakibatkan penyumbatan pada aliran air sehingga 
di khawatirkan ketika musim hujan dapat menimbulkan banjir. 
Selain sampah plastik, sampah rumah tangga yang di buang ke 
sungai juga mencemari air sungai sehinggan membuat warna air 
sungai menjadi keruh dan juga menimbulkan bau yang kurang 
sedap. 

4.2 Saran

Melihat berbagai masalah sosial yang di timbulkan oleh 
sampah, sebaiknya dari pihak Kampung warna-warni mulai 
untuk mengelola sampah. Pengelolaan sampah dengan berbagai 
metode seperti pembuatan Bank sampah, 3R dan penambahan 
fasilitas tempat sampah agar masyarakat dan wisatawan 
tidak membuang sampah secara sembarangan lagi.  Selain itu 
sosialisasi juga di perlukan agar wisatawan dan masyarakat lebih 
paham akan bahaya dari sampah yang kurang di kelola secara 
baik.
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PERMASALAHAN SOSIAL 
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM 
PEMBANGUNAN SOSIAL DI RUSUNAWA 

MUHARTO KOTA MALANG

Oleh :
Kanita Rizkinaya

Kiv Nur R. Rohmah

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengemis, gelandangan dan anak terlantar masih sering 
terlihat di wilayah Indonesia, terlebih di Kota Malang. Kota Malang 
adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. 
Kota Malang yang dijuluki sebagai kota bunga ini memiliki 
permasalahan terkait keberadaan pengemis, gelandangan dan 
anak terlantar. Pada pasal 13 (a) dalam Peraturan Daerah Kota 
Malang Nomor 2 Tahun 2012 menegaskan setiap orang dilarang 
melakukan pekerjaan untuk mendapat penghasilan dengan 
meminta-minta/mengemis dimuka umum baik di jalan, taman 
dan tempat-tempat lain dengan berbagai cara dan alasan 
untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Akan tetapi 
faktanya masih banyak tersebar di beberapa titik ramai, seperti 
di lampu merah, depan toko, serta di sekitar pasar tradisional. 
Tidak hanya itu, mereka juga mendatangi rumah-rumah warga. 
Mayoritas pengemis adalah perempuan paruh baya dan anak 
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kecil dibawah umur. Anak kecil tersebut umumnya disuruh oleh 
orang tuanya dengan asumsi akan terdapat rasa iba masyarakat 
yang melihatnya.

Wajarnya karena sangat miskinlah seseorang terpaksa untuk 
mengemis, tapi kenyataanya justru ada orang yang menjadikan 
mengemis sebagai mata pencarian mereka. Dengan hanya 
bermodal muka memelas untuk mengundang iba setiap orang 
yang mereka temui di jalanan. Selembar seribu atau dua ribuan 
dengan ikhlas direlakan para dermawan untuk mereka. Lantas 
benarkah para pengemis yang setiap hari lalu lalang itu hidup 
menderita? Ternyata tidak semua. Menjadi pengemis memang 
sesuatu yang halal, tapi tidak sedikit pengemis yang berada 
di jalanan saat ini menjadikan mengemis sebagai mata pencarian 
mereka. Memang benar diluaran sana ada yang mengemis 
karena benar-benar berada dalam kondisi ekonomi bawah dan 
sulit memenuhi kebutuhan hidup mereka, tapi tidak dipungkiri 
ada pengemis yang mampu menghasilkan pendapatan ratusan 
ribu sehari dan jutaan rupiah sebulanya. Menjadi suatu yang 
ironis melihat kondisi yang demikian, dan ada pengemis yang 
terazia dan ditemukan uang puluhan juta rupiah. Walaupun 
banyak faktor yang menyebabkan seseoang untuk mengemis, 
tapi melihat kenyataan yang ada sekarang mengemis sudah 
menjadi profesi, bahkan ketika lebaran tiba jumlah pengemis 
dadakan bisa membludak memenuhi jalanan kota.

Dalam proses pengumpulan data, kami menggunakan 
metode Kualitatif pencarian data yang sering digunakan dalam 
penelitian yakni metode wawancara dan observasi. Wawancara 
dilakukan kepada beberapa pengemis untuk mengetahui faktor apa 
saja yang membuat seseorang menjadi pengemis dan masalah-
masalah yang dihadapi pengemis dan dampak pengemis 
terhadap kegiatan sosial.

1.2 Rumusan Masalah

a. Apa hakikat dan definisi pengemis?
b. Apa faktor penyebab munculnya pengemis?
c. Upaya apa saja yang bisa diberikan untuk mengatasi 

permasalahan pengemis khususnya di Kota Malang?
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1.3 Tujuan 

a. Mengetahui dan memahami definisi pengemis
b. Mengetahui dan memahami penyebab munculnya masalah 

pengemis 
c. Dapat memberikan alternative solusi dari permasalah 

pengemis yang ada di Kota Malang
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BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Pengemis 

Berdasarkan permensos No. 08 tahun 2012 tentang 
pedoman pendataan dan pengelolaan data Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber 
Kesejahteraan Sosial yang dimaksud dengan pengemis adalah 
orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-
minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk 
mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 
1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis,  
Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan 
dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara 
dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Jadi kesimpulannya, pengemis adalah orang-orang yang 
mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka 
umum dengan berbagai cara untuk mengharapkan belas kasihan 
dari orang lain.

2.2 Faktor Penyebab Munculnya Masalah Pengemis

Menurut Dimas Dwi Irawan ada beberapa faktor yang 
menyebabkan orang-orang melakukan kegiatan menggelandang 
dan mengemis tersebut yaitu,
a. Merantau dengan modal nekad 

Dari gelandangan dan pengemis yang berkeliaran dalam 
kehidupan masyarakat khususnya di kota-kota besar, banyak 
dari mereka yang merupakan orang desa yang ingin sukses di 
kota tanpa memiliki kemampuan ataupun modal yang kuat. 
Sesampainya di kota, mereka mencoba dan berusaha meskipun 
hanya dengan kenekatan untuk bertahan menghadapi kerasnya 
hidup di kota. Belum terlatihnya mental ataupun kemampuan 
yang terbatas, modal nekad, dan tidak adanya jaminan tempat 
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tinggal membuat ia tidak bisa berbuat apa-apa di kota sehingga 
mereka memilih untuk menjadi gelandangan dan pengemis.

b. Malas berusaha 
Perilaku dan kebiasaan meminta-minta agar mendapatkan 

uang tanpa susah payah cenderung membuat sebagian 
masyarakat menjadi malas dan ingin enaknya saja tanpa berusaha 
terlebih dahulu.

c. Disabilitas fisik/cacat fisik 
Adanya keterbatasan kemampuan fisik dapat juga 

mendorong seseorang untuk memilih menjadi gelandangan 
dan pengemis dibanding bekerja. Sulitnya lapangan kerja dan 
kesempatan bagi penyandang cacat fisik untuk mendapatkan 
pekerjaan yang layak membuat mereka pasrah dan bertahan 
hidup dengan cara menjadi gelandangan dan pengemis.

d. Tidak adanya lapangan kerja 
Akibat sulit mencari kerja, apalagi yang tidak bersekolah atau 

memiliki keterbatasan kemampuan akademis akhirnya membuat 
langkah mereka seringkali salah yaitu menjadikan meminta-
minta sebagai satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukan.

e. Tradisi yang turun temurun 
Mengemis dan menggelandang merupakan sebuah tradisi 

yang sudah ada dari zaman kerajaan dahulu bahkan berlangsung 
turun temurun kepada anak cucunya.

f. Mengemis dari pada menganggur 
Akibat kondisi kehidupan yang serba sulit dan didukung oleh 

keadaan yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan menbuat 
beberapa orang mempuyai mental dan pemikiran daripada 
menggangur maka lebih baik mengemis dan menggelandang.
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BAB III PEMBAHASAN

3.1 Temuan Hasil 

Gelandangan yang suka meminta-minta di pinggir jalan 
ternyata berpenghasilan tinggi. Jumlah pendapatan yang begitu 
besar bisa menjadi alasan kuat mereka merasa nyaman dengan 
profesi mereka sebagai pengemis. Lebih parahnya lagi maraknya 
pengemis dan gelandangan disinyalir sudah teroganisir, 
diduga ada sindikat yang mengatur kelompok pengemis yang 
kerap mendrop mereka di suatu tempat untuk kemudian 
beroperasi di wilayahyang telah ditentukan. Masalah social 
seperti ini merupakan masalah yang sangat komplek. Perilaku 
mengemis juga erat kaitannya dengan urbanisasi, dan urbanisasi 
erat kaitannya dengan adanya kesenjangan pembangunan 
wilayah pedesaan dan perkotaan. Selama masih adanya 
kesenjangan ini, maka urbanisasi akan sulit dibendung.

Masalah kemiskinan di Indonesia berdampak negatif terhadap 
meningkatnya arus urbanisasi dari daerah pedesaan kekota-
kota besar, sehingga terjadi kepadatan penduduk dan daerah-
daerah kumuh yang menjadi pemukiman para urban tersebut, 
sulit dan terbatasnya pekerjaan yang tersedia serta terbatasnya 
pengetahuan, keterampilan dan pendidikan menyebabkan 
mereka banyak mencari nafkah untuk mempertahankan 
hidup dengan terpaksa menjadi gelandangan dan pengemis. 
Kementerian Sosial terus berupaya untuk mengurangi tingkat 
populasi pengemis, tahun 2011 pemerintah berusaha untuk 
lebih mengedepankan upaya penanggulangan kedua pokok 
permasalahan tersebut, di Indonesia terdapat sekitar 30 juta 
orang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), yang 
terbagi dalam 22 kelompok, salah satunya adalah gelandangan, 
dan pengemis (gepeng) yang jumlahnya sekitar 3 juta jiwa. 

Maraknya jumlah gelandangan dan anak-anak jalanan 
di tengah- tengah kota besar tentu mengindikasikan 
meningkatnya tingkat kemiskinan kota yang pada akhirnya 
mengemis dan  jadi  gelandangan  bukan  nasib  tapi  pilihan  
mereka. Namun hakekatnya persoalan mereka bukanlah 
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kemiskinan belaka, melainkan juga eksploitasi, manipulasi, 
ketidak konsistenan terhadap cara-cara pertolongan baik oleh 
mereka sendiri maupun pihak lain yang menaruh perhatian 
terhadap Anak Jalanan dan Gepeng.

Menjadi pengemis bukanlah sebuah prestasi atau pilihan 
hidup namun lebih mengarah kepada tuntutan hidup yang 
dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan 
serta tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak 
dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar. 
Hal inilah yang terkadang mendorong seseorang untuk menjadi 
gelandangan ataupun menjadi pengemis.

Dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan bahwa “fakir 
miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Sementara 
itu pasal 34 ayat 2 menegaskan “Negara mengembangkan 
system jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan 
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 
martabat kemanusiaan”. Berdasarkan pasal 34 ayat 1dan 2 UUD 
1945 dan UU Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 31 Tahun 1980.

Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis pada 
bagian pertimbangan menyatakan:
a. Bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan 

norma kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945 karena itu perlu diadakan 
usaha-usaha penanggulangan.

b. Bahwa usaha penanggulangan tersebut, di samping usaha-
usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, 
bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada 
gelandangan dan pengemis agar mampu mencapai taraf 
hidup kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai 
Warga Negara Republik Indonesia.

Fakta membuktikan bahwa pengemis, yang masuk dalam 
kategori kemiskinan inti (core of poverty) di perkotaan. 
Menangani kelompok ini sama halnya mencoba menangani 
masalah kemiskinan yang tersulit. Kelompok pengemis 
merupakan kelompok khusus yang memiliki karekteristik dan 
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pola menganan yang khusus. Terutama berkaitan dengan 
mentalitas dan tatacara hidup mereka yang sedikit banyak sudah 
terkontaminasi budaya jalanan. Inilah sebabnya, sebagai misal, 
kenapa mengistilahan jakarta di kalangan ilmuan sosial bukan 
disebut kota tapi sering disebut kampung besar, menginggat 
perilaku orang didalamnya yang lebih mencerminkan orang 
kampung.

Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan selama 
seminggu, ada beberapa temuan hasil yang kami daptkan dari 
beberapa responden.

No Nama Umur Alamat Penghasilan Per 
Hari

1. Sarti 60 - ±105.0000

2. Parjo 59 - ±85.000

Seorang responden yang bernama Sarti, Ia mengaku 
dirinya berusia 60Tahun dan dalam sehari pendapatan yang Ia 
perolehdari mengemis kurang lebih Rp 105.000. Sarti mengaku 
bahwa dirinya sudah mengemis selama kurang lebih 15 tahun, 
menurut pemaparannya iia bekerja sebagai pengemis adalah 
untuk memenuhi kebutuhan hidup dia dan kedua anaknya. Selain 
itu, dia juga membutuhkan obat pribadi karena dia memiliki 
maag, dia juga sering muntah darah bilamana kelelahan. Sarti 
mengemis ditempat yang berbeda, jadi dia biasa keliling. 

Responden berikutnya mengenalkan diri sebagai Parjo, 
ia berusia 59 tahun dari pengakuannya dia sudah mengemis 
selama kurang lebih 4 tahun karena mengalami kecelakaan yang 
mengakibatkan kakinya patah. Dengan kondisi yang demikian 
dia merasa tidak akan mendapatkan pekerjaan. Menurutnya 
selama ini pendapatan dia dari mengemis itu tidak tentu, 
tergantung kondisinya. Apabila bulan suci Ramadhan biasanya 
pendapatan dia lebih banyak dari biasanya, tapi rata-rata selama 
ini pendaptan dia kurang lebih Rp 85000 per hari. 
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3.2 Solusi dan Upaya untuk Mengatasi Masalah Pengemis

Berikut adalah beberapa upaya/solusi yang telah di lakukan 
pemerintahdalam mengatasi masalah pengemis :
a. Membuat peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan permasalahan sosial secara umum 
yang di dalamnya termasuk juga permasalahan pengemis 
seperti UU No.11 Tahun  2009  tentang Kesejahteraan 
Sosial, Permensos No.08 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah 
KesejahteraanSosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan 
Sosial, dsb.

b. Mendirikan kementerian-kementerian, badan-badan, 
ataupun lembaga-lembaga yang memiliki program untuk 
kesejahteraan masyarakat baik berupa bantuan tunai 
maupun bantuan pemberdayaan

c. Mengadakan razia di daerah rawan gelandangan dan 
pengemis melalui Satpol PP

d. Mengadakan penampungan sementara
e. Melakukan pembinaan mental dan ketrampilan sesuai bakat 

lewatlembaga-lembaga pelayanan yang ada
f. Mengembalikan ke daerah asal atau ke panti rehabilitasi 

danresosialisasi
g. Menyadarkan dan membina pihak-pihak yang terkait dalam 

jaringan gelandangan pengemis dan menindak secara yuridis 
jaringan gelandangan-pengemis tersebut.

Berikut adalah solusi dari kami berdasarkan hasil observasi 
dan sumber-sumber yang kami peroleh, di antaranya:
a. Semua pihak dapat bekerja sama dalam memberikan 

pelayan-pelayanan tidak hanya bantuan tunai tetapi juga 
berupa pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan 
keterampilan dan keberfungsian sosial mereka.

b. Kebijakan yang di buat pemerintah seharusnya berorientasi 
dan memihak kepada masyarakat miskin.

c. Bagi para pelaksana program ataupun kebijakan tersebut, 
haruslah memiliki komitmen untuk dapat melaksanakannya 
dengan sebaik- baiknya
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d. Masyarakat pun harus ikut berpartisipasi pula di dalam upaya 
penangan masalah pengemis ini.

e. Adanya peran broker (penghubung), sehingga mereka 
bisa memiliki akses kepada sumber-sumber yang dapat 
memenuhi kebutuhannya
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BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Memberikan uang kepada pengemis memang tidak ada 
salahnya, hanya saja perlu diperhatikan bagaimana cara kita 
memberinya. Bisa jadi jika kita member uang padapengemis di 
jalan itu adalah carayang kurang tepat, ada cara lain untuk kita 
bersedekah. Kita bisa membantu pengemis dan gelandangan 
melalui Dinas Sosial atau Lembaga Sosial.

Nantinya, merekalah yang akan menyalurkan dan 
mendistribusikan bantuan kepada orang-orang yang memang 
benar membutuhkan. 

Ketika kita member uang langsung pada pengemis,secara 
tidak langsung kita juga membenarkan dan mendidik para 
pengemis untuk tetap bermalas-malasan. Alih-alih mencari kerja 
orang tersebut malah menjadikan pengemis sebagai profesinya. 
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PERMASALAHAN PENDIDIKAN
TENTANG KARAKTERISTIK ANAK 

PUTUS SEKOLAH DI DESA RANU PANI 
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN 

LUMAJANG

 
Oleh :Gabrina Rizky A. Azzahro

Ririn Desrtari

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara 
sistematis dalam mewujudkan suasana belajar-mengajar agar 
para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. 
Dengan adanya pendidikan maka seseorang dapat memiliki 
kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan 
keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. 
suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam 
mewujudkan suasana belajar-mengajar agar para peserta didik 
dapat mengembangkan potensi dirinya.

Desa Ranu Pani adalah desa yang didiami oleh masyarakat 
Suku Tengger dan akses menuju ke desa tersebut sangat susah. 
Jarak yang cukup jauh dengan Ibukota Kecamatan Senduro 
menjadikan Desa Ranu Pani kurang mendapatkan perhatian 
dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. 
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Pendidikan yang telah di dapat masyarakat Desa Ranu Pani 
tidak berperan besar dalam memajukan pola berpikir mereka. 
Para orang tua mengirim anaknya ke bangku SD hanya untuk 
bisa membaca, menulis, dan berhitung saja dan hanya sebagai 
pengisi waktu luang yang kemudian setelah waktu pembelajaran 
usai para siswa langsung ke ladang untuk membantu orang 
tua bertani. Bukan hanya itu saja, ketika tiba Upacara-upacara 
adat Suku Tengger anak-anak yang bersekolah di SD Ranu 
Pani meliburkan diri.Ada faktor lain yang menjadi penghambat 
majunya pendidikan di Desa Ranu Pani yaitu salah satunya adalah 
tenaga pendidik yang kurang kualitasnya rendah.

Desa Ranu Pani merupakan desa dengan persentase anak 
putus sekolah terbesar bila dibandingkan dengan desa lain yakni 
85,9%. Kondisi tersebut memberikan pertanyaan besar mengenai 
karakteristik pendidikan yang ada di Desa Ranu Pani. Desa Ranu 
Pani adalah desa yang terletak di Kecamatan Senduro, Kabupaten 
Lumajang. Letaknya jika diukur dari Ibu Kota Kecamatan Senduro 
28 km, waktu tempuh 1,5-2 jam perjalanan, sedangkan jarak ke 
Ibu Kota Kabupaten Lumajang 46 km dengan waktu tempuh 
2,5 jam dengan menggunakan kendaraan bermotor. Desa ini 
terletak tepat di lereng Gunung

Semeru dengan ketinggian sekitar 2200 mdpl dan dengan 
suhu ±10-150 C. Dengan jumlah 2 dusun yaitu Dusun Besaran dan 
Dusun Ledokasu juga jumlah penduduk 1.259 orang (BBTNBTS, 
2010).

Di Desa Ranu Pani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang 
masih banyak terdapat anak petani yang putus sekolah, adapun 
mereka yang melanjutkan sekolah hanya pada batas tingkat 
SMP sederajat. Itupun jika orang tua mereka bekerja sebagai 
petani mampu untuk membiayai pendidikan anak mereka. 
Faktor biaya masih banyak faktor yang mungkin bisa menjadi 
alasan kuat terhadap terjadinya putus sekolah pada jenjang 
pendidikan dasar. Beban tanggungan keluarga juga merupakan 
faktor penyebab terjadinya putus sekolah, keluarga dengan 
penghasilan yang relatif kecil ditambah lagi dengan jumlah 
beban tanggungan keluarga yang besar akan memberikan 
dampak terhadap sempitnya pemberian kesempatan orangtua 
bagi anak-anaknya untuk berpartisipasi dalam pendidikan.
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Banyak upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam 
meningkatkan pendidikan. Mulai dari meluncurkan Dana Bantuan 
Operasional (BOS) pada tahun 2006, perbaikan sarana dan 
prasarana sekolah, penambahan tenaga ahli, dan masih banyak 
lainnya. Namun tidak semua program-program yang diadakan 
pemerintah berjalan dengan lancar. Ada saja hambatan dalam 
pelaksanaannya. Misalkan saja, peningkatan mutu pendidikan 
yang cenderung tidak rata antar daerah, sehingga pendidikan di 
daerah terpencil jarang diperhatikan. Adapun hambatan tersebut 
dikarenakan keadaan geografi, demografi, dan sosial ekonomi. 
Kesadaran dari pihak orangtua sangat dibutuhkan dalam 
perkembangan anak-anaknya terutama mengenai pendidikan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah 
ini adalah :
a. Bagaimana permasalahan pendidikan di Ranu Pani ?
b. Apa saja perkembangan pendidikan di Desa Ranu Pani ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah :
a. Untuk mengetahui permasalahan pendidikan di Ranu Hati
b. Untuk mengetahui perkembangan pendidikan di Desa Ranu 

Pani

1.4. Manfaat

Manfaat dari penulisan laporan ini terbagi menjadi 2 yaitu, 
manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun 
manfaat tersebut yakni :
a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bagi penulis sebagai mahasiswa Pendidikan 
Luar Sekolah adalah untuk menambah wawasan dan 



172 MASALAH SOSIAL DAN PEMBANGUNAN

pengetahuan tentang permasalahan pendidikan yang ada di 
Desa Ranu Pani Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

b. Manfaat Praktis
Manfaat Praktis bagi masyarakat Desa Ranu Pani adalah untuk 

mengetahui permasalahan pendidikan dan juga mengetahui 
dampak apa saja yang disebabkan oleh permasalahan khususnya 
permasalahan pendidikan dan apa saja faktor yang menjadi 
penghalang pendidikan diDesa Ranupani Kecamatan Senduro, 
Kabupaten Lumajang.
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BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Pendidikan

Menurut Heidjrachman dan Husnah (1997:77) pendidikan 
adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuaan 
umum seseorang termasuk di dalam peningkatan penguasaan 
teori dan keterampilan, memutuskan dan mencari solusi 
atas persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan di 
dalam mencapai tujuannya, baik itu persoalan dalam dunia 
pendidikan ataupun kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut 
Notoadmodjo (2003:77), kalau pendidikan formal dalam suatu 
organisasi merupakan suatu proses pengembangan kemampuan 
kearah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan. 
Secara umum, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan 
dan mengembangkan potensi di dalam diri para peserta didik. 
Dengan pertumbuhan kecerdasan dan potensi diri maka setiap 
anak bisa memiliki ilmu pengetahuan, kreativitas, sehat jasmani 
dan rohani, kepribadian yang baik, mandiri, dan menjadi anggota 
masyarakat yang bertanggungjawab. Jenis – jenis pendidikan 
ada 3 yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal dan 
pendidikan informal

2.2. Pengertian Karakteristik Anak Putus Sekolah

Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara 
terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. 
Anak Putus sekolah yang dimaksud disini adalah terlantarnya 
anak dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang disebabkan 
oleh berbagai faktor. Selain itu, anak putus sekolah adalah 
permasalahan pendidikan yang merupakan kondisi anak yang 
tidak berkesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga 
tidak memperoleh keterangan tamat belajar atau ijazah yang 
disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Dilihat dari kondisi 
pendapatan orang tua atau yang bisa disebut juga dana, kondisi 
aksesbilitas yang jarak tempuhnya jauh dari tempat tinggal.
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BAB III PEMBAHASAN

3.1. Profil Desa

Penelitian ini dilakukan di daerah Danau Desa Ranu Pani di 
kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ranu 
Pani adalah bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 
(TNBTS). Pemilihan lokasi ini berdasarkan atas kondisi yang sesuai 
dengan tema observasi ini dimana dalam tempat ini mencakup 
keseluruhan inti dari observasi. Desa ranu Pani merupakan desa 
yang dapat dikatakan cukup terpencil dengan ketinggian 2.200 
meter dari permukaan laut (mdpl). Desa ini merupakan daerah 
yang sangat dingin dan selalu berkabut, karena berada di lereng 
gunung semeru yang merupakan gunung tertinggi se-jawa serta 
dikelilingi perbukitan dengan keadaan suhu berkisar 20 derajat 
dan sampai dengan minus 5 derajat celcius.

Desa ranupani pada umumnya digunakan sebagai tempat 
persinggahan para pendaki yang akan menuju punjak gunung 
mahameru. Di tempat ini di sediakan juga fasiltas bagi para 
pendaki yaitu pondok pendaki dan pusat informasi. Di desa ini 
terdapat dua buah danau (ranu) yang letaknya berdekatan yaitu 
Ranu Pani dengan luas ± 1 ha dan Ranu Regulo dengan luas ± 0,75 
ha. Desa Ranu Pani terdiri dari daerah perbukitan dan lembah, 
yang terbagi menjadi lima dusun, yaitu: Buduk Asu (Sidodadi), 
Besaran sebagi wilayah, yang secara fungsional, menjadi wilayah 
perkampungan dan pertanian, kemudian Slorok, Banyu Kanji, dan 
Dempok merupakan dusun yang paling dekat dengan kawasan 
hutan. Desa Ranu Pani tercatat masuk pada wilayah administratif 
Kabupaten Lumajang, Kecamatan Senduro. Wilayah Desa Ranu 
pani, dalam dokumen resmi negara, tercatat seluas 8.293,087 
ha. Secara teritorial, Desa Ranu Pani, sebagaimana juga seperti 
daerah lainnya, memiliki batas-batas wilayah yang tercatat 
secara administratif.

Adapun Desa Ranu Pani sendiri di sebelah utara berbatasan 
dengan Desa Ngadas, yang mana masuk kepada wilayah 
administratif KabupatenProbolinggo. Desa Kandang Tepus, 
yang masih termasuk pada wilayah administratif Kecamatan 
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Senduro, merupakan desa yang berbatasan langsung dengan 
Desa Ranu Pani di sebelah selatan. Selanjutnya, di sebelah barat, 
Desa Ranu Pani berbatasan langsung dengan Desa Burno serta 
kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger, sedangkan 
di sebelah timur Desa Ranu Pani berbatasan langsung dengan 
Desa Argosari.

3.2. Permasalahan Pendidikan di Desa Ranu Pani

Pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara 
sistematis dalam mewujudkan suasana belajar-mengajar agar 
para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. 
Dengan adanya pendidikan maka seseorang dapat memiliki 
kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan 
keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. 
suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam 
mewujudkan suasana belajar-mengajar agar para peserta didik 
dapat mengembangkan potensi dirinya.

Namun, di Desa Ranu Pani Kecamatan Senduro Kabupaten 
Lumajang masih banyak anak yang putus sekolah. Pendidikan 
yang telah di dapat masyarakat Desa Ranu Pani tidak berperan 
besar dalam memajukan pola berpikir mereka. Para orang tua 
mengirim anaknya ke bangku SD hanya untuk bisa membaca, 
menulis, dan berhitung saja dan hanya sebagai pengisi waktu 
luang yang kemudian setelah waktu pembelajaran usai para siswa 
langsung ke ladang untuk membantu orang tua bertani. Bukan 
hanya itu saja, ketika tiba Upacara-upacara adat Suku Tengger 
anak-anak yang bersekolah di SD Ranu Pani meliburkan diri. Ada 
faktor lain yang menjadi penghambat majunya pendidikan di 
Desa Ranu Pani yaitu salah satunya adalah tenaga pendidik yang 
kurang kualitasnya rendah.

3.3 Faktor 

a. Kondisi pendidikan
Tingkat pendidikan orangtua yang mempunyai anak putus 

sekolah dasar di Desa Ranu pani tergolong rendah. Pendidikan 
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rendah adalah orangtua yang tidak pernah sekolah formal dan 
hanya pernah menduduki sekolah dasar. Mayoritas pendidikan 
terakhir orangtua mencapai lulus sekolah dasar atau SD dari 
seluruh orangtua yang memiliki anak putus sekolah dasar. Oleh 
sebab itu rendahnya pendidikan terakhir orangtua menyebabkan 
rendahnya kepedulian orangtua untuk memberikan pendidikan 
yang tinggi dan berkualitas untuk masa depan anak.

b. Kondisi pendapatan
Pendapatan orangtua sangat erat hubungannya dengan 

pendidikan anak sehingga anak dapat memperoleh pendidikan 
yang baik atau tidak. Pendidikan merupakan hal yang tidak 
lepas dengan biaya. Sehingga kecilnya pendapatan akan 
menghambat pendidikan seoranga anak. Di dalam observasi ini 
ditemukan bahwa orangtua memiliki anak yang putus sekolah 
dasar mayoritas berpenghasilan rendah atau pas - pasan 
dengan kisaran 750.000-1.500.000 rupiah. Tentunya dengan 
pendapatan tersebut akan sulit untuk memenuhi kebutuhan 
anak dalam hal pendidikan. Oleh sebab itu, kondisi pendapatan 
dapat menentukan keberlangsungan pendidikan anak.

c. Kondisi Beban Tanggungan
Di hasil penelitian ini ditemukan bahwa semakin besar jumlah 

beban tanggungan keluarga, maka anak yang mengalami putus 
sekolah semakin besar. Di penelitian ini juga ditemukan bahwa 
bukan hanya anak yang menjadi beban tanggungan keluarga, 
melainkan ada pihak lain yang menjadi beban tanggungan 
keluarga seperti menantu, mertua, dan ponakan. Oleh sebab 
itu, selain pendapat beban tanggungan keluarga juga perlu 
diperhatikan.

d. Aksesibilitas
Aksesibilitas adalah mudahnya sekolah untuk dijangkau dari 

rumah siswa. Dalam aksesibilitas terdapat sarana dan prasarana 
penentu dalamdunia pendidikan. Sarana dan prasarana yang 
dimaksud adalah alat atau jarak menuju sekolah. Jarak sangat 
berpengaruh dalam aktivitas manusia dalam bidang apapun. 
Jika permasalahan aksesibilitas tidak ditanggulangi dapat 
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menimbulkan masalah pendidikan yang lain seperti menurunnya 
minat atau motivasi belajar siswa hingga berujung pada 
penurunan mutu pendidikan dan banyaknya anak putus dan 
tidak sekolah. Mayoritas jarak tempat tinggal responden dengan 
sekolah terhadap pada rentang 1-2 km.

Sebaliknya, semakin jauh jarak dari rumah ke sekolah, 
semakin sedikit anak yang mengalami putus sekolah. Hal 
tersebut dikarenakan meskipun jarak 1-2 Km terhitung dekat, 
tidak adanya transportas umum seperti becak dan ojek karena 
topografi desanya yang berbukit-bukit dan jalanan yang rusak. 
Tidak adanya transportasi umum karena topografi yang berbukit 
tersebut menjadikan jalan kaki atau mengendarai motor sebagai 
alat transportasi yang efisien untuk mencapai tempat yang ingin 
dituju.

Namun dalam hal ini anak-anak yang ingin mencapai sekolah 
hanya bisa jalan kaki karena kesibukan orangtua ke ladang 
sehingga tidak dapat mengantar anak-anaknya ke sekolah. 
Oleh sebab itu anak memilih untuk putus sekolah. Jadi variabel 
aksesibilitas dapat menjadi latar belakang anak untuk putus 
sekolah.

e. Persepsi Orangtua
Orangtua beranggapan bahwa sekolah itu penting tetapi 

hanya sekedar bisa baca, tulis, dan berhitung saja sudah cukup 
sehingga tak heran di Desa Ranu Pani banyak anak yang buta 
huruf. Karena semakin lama anak tidak mengasah kemampuannya 
maka kemampuan tersebut akan hilang, kemampuan yang 
dimaksud adalah baca, tulis, dan berhitung. Padahal pada 
kenyataannya hanya bisa itu saja tidak cukup untuk memenuhi 
tuntutan jaman yang sudah maju. Sehingga anak-anak tersebut 
diarahkan oleh orangtuanya untuk membantu bekerja di ladang 
dan mendapat penghasilan.

Untuk yang memilih menikah, di Desa Ranu Pani bukanlah 
hal yang baru. Karena di sana anak perempuan yang memiliki 
tubuh besar dan cantik akan segera dilamar dan dinikahkan. Usia 
anak perempuan tersebut berkisar antara 10-12 tahun sudah di 
nikahkan. Bahkan ada pengalaman anak usiakelas 5 SD yakni 
usia 11 tahun sudah tinggal satu rumah dengan calon suaminya. 
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Selain itu lingkungan masyarakat juga mempengaruhi keputusan 
untuk tidak menyekolahkan anaknya atau putus sekolah. 
Oleh sebab itu, persepsi orangtua dan lingkungan masyarakat 
dapat mempengaruhi keputusan anak dalam keberlangsungan 
pendidikan.

3.4 Solusi

Untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Desa Ranu 
Pani penulis mencoba memberikan solusi sebagai berikut :
a. Pemerintah daerah perlu terus mengadakan sosialisasi dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pendidikan 
tentunya dengan mengikut sertakan para tokoh masyarakat 
di desa tersebut mengenai pentingnya bersekolah hingga 
kepelosok pegunungan serta daerah yang terpencil secara 
berkelanjutan.

b. Memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan dan juga 
sarana transportasi sehingga dapat memudahkan menuju 
sekolah.

c. Pernikahan anak usia dini di Desa Ranu Pani Kecamatan 
Senduro Kabupaten Lumajang

d. Sebagai mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah, peneliti juga 
bisa memberi solusi dengan diadakannya PKBM (Pusat 
Kegiatan Belajar Masyarakat) guna membantu masyarakat 
yang ingin melanjutkan pendidikan dengan adanya program 
Kesetaraan.
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BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan di daerah Danau Desa Ranu Pani di 
kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ranu 
Pani adalah bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 
(TNBTS). Pemilihan lokasi ini berdasarkan atas kondisi yang sesuai 
dengan tema observasi ini dimana dalam tempat ini mencakup 
keseluruhan inti dari observasi.

Tingkat pendidikan orangtua yang mempunyai anak putus 
sekolah dasar di Desa Ranu pani tergolong rendah. Pendidikan 
rendah adalah orangtua yang tidak pernah sekolah formal dan 
hanya pernah menduduki sekolah dasar. Mayoritas pendidikan 
terakhir orangtua mencapai lulus sekolah dasar atau SD dari 
seluruh orangtua yang memiliki anak putus sekolah dasar. Oleh 
sebab itu rendahnya pendidikan terakhir orangtua menyebabkan 
rendahnya kepedulian orangtua untuk memberikan pendidikan 
yang tinggi dan berkualitas untuk masa depan anak.

Di hasil penelitian ini ditemukan bahwa semakin besar jumlah 
beban tanggungan keluarga, maka anak yang mengalami putus 
sekolah semakin besar. Di penelitian ini juga ditemukan bahwa 
bukan hanya anak yang menjadi beban tanggungan keluarga, 
melainkan ada pihak lain yang menjadi beban tanggungan 
keluarga seperti menantu, mertua, dan ponakan. Oleh sebab 
itu, selain pendapat beban tanggungan keluarga juga perlu 
diperhatikan.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diajukan saran-
saran untuk dipertimbangkan oleh pihak berwenang, sebagai 
berikut:
a. Pemerintah desa diharapkan terus mengdakan 

pendataanmengenai anak yang putus sekolah dasar setiap 
daerah secara merata. Data ini, kemudian dijadikan landasan 
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dalam memutuskan suatu kebijakyang menjadi pedoman 
untuk meningkatkan pendidikan di daerah terpelosok

b. Pemerintah daerah diharapkan ikut turut terjun langsung 
kelapangan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah tau persis 
gambaran keadaan di Desa Ranu Pani khususnya mengenai 
pendidikan, karena tidak semua data yang diterima pusat 
merupakan data yang valid

c. Diharapkan adanya kesadaran guru-guru di Desa Ranu Pani 
dalam pelaksanaan pendidikan setiap harinya dan diharapkan 
juga adanya komunikasi yang baik antara guru dan siswa agar 
tercapainya tujuan pendidikan.
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