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ABSTRAK 

Siti Mustaghfiroh (12250062). Penelitian ini berjudul “Evaluasi 

Sosialisasi Kebijakan Tentang Larangan Memberi Uang dan/atau Barang Kepada 

Gelandangan dan Pengemis Di Kota Yogyakarta (Studi Perda Diy No1 Tahun 

2014 Pasal 22)”. Dalam penelitian ini peneliti menuliskan mengenai sosialisasi 

kebiijakan tentang larangan memberi baik uang maupun barang kepada 

gelandangan pengemis di Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilatar belakangi 

dengan adanya perda DIY No1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan 

pengemis yang di dalam pasalnya terdapat larangan memberi kepada gelandangan 

dan pengemis. Perda tersebut mulai dari disahkan telah disosialisasikan 

keberbagai elemen masyarakat. Usaha tersebut bertujuan agar seluruh lapisan 

masyarakat yang tinggal di Yogakarta membantu dan mendukung dalam 

mensukseskan tindakan penertiban Kota Yogyakarta bebas dari  gelandangan dan 

pengemis. Namun bagaimana pelaksanaanya di masyarakat? Apakah telah 

terlaksana dengan baik atau hanya menjadi  peringatan sementara, oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah penelitian 

deskriptif kalitatif. Subjek dari penelitian ini yaitu Dinas Sosial Kota Yogyakarta 

dan Satuan Polisi Pramong Praja Kota Yogyakarta, serta Dinsos DIY dan Satpol 

PP DIY yang merupakan subjek formal serta masyarakat kota Yogyakarta sebagai 

subjek informal sebagai informan pendukung. Pengumpulan data pada penelitian 

ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, observasi non partisipan, 

dan dokumentasi berupa dokumen kegiatan sosialisasi yang berupa foto, laporan 

kegiatan penertiban. 

Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan kebijakan tentang 

larangan memberi baik uang maupun barang kepada gepeng dilakukan dengan 

berbagai upaya, yaitu upaya sosialisasi dan eksekusi. Namun dari dua  upaya 

tersebut dalam pelaksanaannya baru sampai pada upaya sosialisasi, untuk 

eksekusinya sampai saat ini belum terlaksana karena . Sebagai upaya yang telah 

direalisasikan, sosialisasi yang dilakukan dinilai masih kurang efektif karena 

manfaat yang didapat dari sosialisasi baru sebatas penyampaian informasi, 

sedangakan tingkat kesadaran masyarakat untuk tidak memberi kepada gepeng 

belum terbentuk secara menyeluruh. Selain itu tingkat efisiensi  dari upaya 

sosialisasi kebijakan tentang larangan memberi uang maupun barang kepada 

gepeng juga dinilai masih kurang efisien karena output dari upaya sosialisasi yang 

telah ada belum memberikan input berupa manfaat atau perubahan terhadap 

situasi di lapangan, bahwa realitanya masih banyak masyarakat yang memberikan 

uang maupun barang kepada gepeng.  

 

Kata Kunci: Evalasi, sosialisasi kebijakan, perda Gepeng, larangan memberi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikategorikan sebagai 

salah satu negara berkembang dewasa ini terus berupaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya, hal ini senada dengan apa yang termaktub 

pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 

yang salah satu tujuan daripada negara Indonesia adalah mewujudkan 

kesejahteraan.
1
 

Namun krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan 

tahun 1997 telah membawa dampak yang luas bagi masyarakat sampai 

saat ini. Pertumbuhan ekonomi merosot hingga minus 20% mengakibatkan 

turunnya berbagai indikator kesejahteraan masyarakat yang salah satu 

indikatornya adalah tingkat pendapatan perkapita yang tidak mengalami 

peningkatan bahkan cenderung menurun. Hal ini mengakibatkan dampak 

hampir ke seluruh sendi kehidupan termasuk meningkatnya masalah 

sosial.
2
 

“Menurut Soerjono Soekamto masalah sosial adalah  

keadaan tidak sesuai antara unsur-unsur kebudayaan atau 

masyarakat, yang dapat membahayakan kehidupan 

kelompok masyarakat yang lainya”.
3
 

                                                           
1
  Faiz Amrizal, Implementasi  Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor  1 Tahun 2014 

Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta), 

Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas  syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 

2015), hlm. 1 
2
Freedy Anggara, Evaluasi Pelaksanaan  Peraturan Daerah No.03 Tahun 200 Tentang 

Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandar Lampung, skripsi ( Bandar 

Lampung: Jurusan Administrasi Negara fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Lampung,2016), hlm. 1 
3
 Soerjono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 4.  
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Para sosiolog memandang masalah sosial sebagai situasi tertentu 

yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut sebagian besar orang. 

Sedangkan para pekerja sosial sering mendefinisikan masalah sosial 

sebagai terganggunya keberfungsian sosial individu, kelompok atau 

komunitas sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam  

memenuhikebutuhan, merealisasikan nilai-nilai yang dianutnya, serta 

menjalankan peran-perannya di masyarakat.
4
 

Salah satu masalah sosial yang paling dikenal oleh banyak orang 

yaitu „kemiskinan‟. Banyak yang mengatakan bahwa kemiskinan adalah 

akar dari masalah sosial lainnya, contoh: ketergantungan alkohol, 

pengangguran, diskriminasi, masalah kesehatan. Masalah-masalah tersebut 

dapat terjadi bermula dari faktor kemiskinan atau kondisi perekonomian 

yang melemah, namun sebaliknya, masalah-masalah tersebut dapat juga 

menjadi penyebab adanya kemiskinan.
5
 

Jumlah orang miskin di Indonesia hingga padabulanSeptember 

tahun 2016yakni sekitar 27.746.32 jiwa.
6
 Meski kadang tumpang tindih 

namun akan lebih kelam lagi jika didalamnya dimasukan para Pemerlu 

Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau yang telah diberi label oleh 

Departemen Sosial (Depsos) sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) yang didalamnya berbaris jutaan gelandangan dan 

pengemis, wanita tuna susila,orang dengan kecacatan, Orang Dengan 

                                                           
4
 Ibid., hlm. 70 

5
 Ibid., hlm. 72 

6
 Garis Kemiskinan Indonesia, https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1120 

diakses pada 18/01/2017 pukul 00:39  

https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1120
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HIV/AIDS (ODHA), Komunitas Adat Terpencil (KAT), Anak jalanan, 

pekerja anak, jompo terlantar, dan sebagainya.
7
Penyandang masalah  

kesejahteraan sosial adalah seorang keluarga atau masyarakat yang 

mengalami hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat menjalankan 

fungsi sosialnya dan karena tidak dapat menjalin hubungan yang serasi 

dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat terpenuhi 

kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosialnya secara memadai dan 

wajar).
8
 

Berbagai permasalahan kesejateraan sosial merupakan salah satu 

faktor yang memicu kehadiran gelandangan dan pengemis (Gepeng) di 

Indonesia yang tidak bisa lepas dari melemahnya kekuatan ekonomi untuk 

menolong tumbuhnya lapangan pekerjaan yang baru sekaligus mampu 

menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.
9
“Sebagai gejala sosial, 

masalah gelandangan sudah lama hadir ditengah-tengah kita”.
10

 Di daerah 

perkotaan misalnya, keberadaan gelandangan dan pengemis kian 

menjamur dan tidak dapat dihindari keberadaanya ditengah 

kehidupanmasyarakat.  

Faktor yang paling berpengaruh terhadap masalah ini yaitu faktor 

kemiskinan yang kian merajalela. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia 

                                                           
7
 Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik,(Bandung: Alfabeta, 2011), 

hlm. 84. 
8
 Ubai Fadilah, Analisis  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Indonesia 

Menggunakan Metode Fuzzy C-Mean Clustering dan Biplot, Skripsi (Jakarta: Program Studi 

Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sarif Hidayatullah,2011), hlm. 7. 
9
 Faiz Amrizal, Implementasi Perda..., hal. 2. 

10
Ashab Mahasin: GELANDANGAN (pandangan ilmuan sosial), (Jakarta: LP3ES, 1986), 

hlm. 125.  
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memiliki hubungan erat dengan semakin derasnya arus urbanisasi  

masyarakat pedesaan menuju perkotaan.
11

Sehingga menggelandang dan 

mengemis pada umumnya menjadi salahsatu pilihan terakhir dalam 

mendapatkan penghasilan demi kelangsungan hidup diperkotaan. 

Keberadan gelandangan dan pengemis merupakan salahsatu  dampak 

negatif dari pembangunan daerahperkotaan, bahwa pembagunan 

diperkotaan berbanding terbalik dengan keterlambatan pembangunan di 

wilayah pedesaan, sehingga masyarakat  desa memandang bahwa hidup 

akan lebih terjamin jika mampu mengais rezeki di perkotaan.
12

 

Konsekuensi menjadi pusat pemerintah,  pembangunan kantor-

kantor, tempat perbelanjaan, dan sarana hiburan menjadi suatu 

keniscayaan, tak pelak faktor ini menjadi pendorong  kaum urban untuk 

mengadu nasib. Bagi mereka yang memiliki keterampilan dan ilmu 

pengetahuan, tentunya tidak sulit jika hanya sekedar menafkahi keluarga 

dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun sebaliknya bagi mereka yang 

belum beruntung bukan tidak mungkin akan cepat tereliminasi dan dengan 

terpaksa mencari  rezeki dengan menggelandang atau mengemis.
13

 

Hal  tersebut yang menjadi alasan mengapa fenomena gelandangan 

dan pengemis selalu menjadi  perhatian pada setiap kota atau daerah di 

seluruh Indonesia. Semakin ramai dan banyak tempat-tempat umum 

dibangun disuatu kota atau daerah, semakin banyak pula manusia-manusia 

yang memanfaatkan kesempatan untuk  hidup menggelandang atau 

                                                           
11

 Faiz Amrizal, Implementasi Perda..., hlm.3. 
12

 Ibid., hlm.3. 
13

Ibid., hlm.4. 
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mengemis dengan memanfaatkan fasilitas umum yang ada, begitu pula 

yang terjadi di Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan Ibu kota Provinsi 

D.I.Yogyakarta atau dapat disebut sebagai jantung Provinsi 

D.I.Yogyakarta. Sebagai pusat kota, Yogyakarta memiliki banyak 

destinasi wisata dan menjadi pusat keramaian sehingga keadaan tersebut 

tentu berpeluang memicu munculnya beragam masalah terutama masalah 

gelandangan dan pengemis. 

Permasalahan Gepeng secara umum di latar belakangi oleh 

pertama tingginya tingkat kemiskinan yang menyebabkan seseorang tidak 

mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan 

umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun 

keluarga secara layak. Kedua rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi 

kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Ketiga 

kurangnya keterampilan kerja menyebabkan seseorang tidak dapat 

memenuhi tuntutan pasar kerja. Keempat fakor sosial budaya, hal ini 

didukung oleh lingkungan sekitar dan peran pemberi sedekah.
14

 

Sedangkan  di Kota Yogyakarta sendiri munculnya gepeng selain dari 

faktor utama seperti yang telah di uraikan di atas munculnya gepeng juga 

dapat di sebabkan karena banyaknya pusat keramaian yang dapat dijadikan 

sebagai tempat mengemis seperti di tempat-tempat wisata maupun 

dijalanan, selain itu karena karakter dari orang jawa sendiri yaitu yang 

dikenal saling gotong royong antar saudara, dalam arti suka bersedekah 

                                                           
14

Dimas Dwi Irawan, Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis, 

(Jakarta: Titik Media Publisher, 2013), hlm.14 
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untuk membantu beban sesama manusia yang sedang membutuhkan 

(Gepeng).Dengan faktor tersebut maka dapat memicu Gepeng untuk 

memanfaatkan kondisi tersebut sebagai ladang pencarian rezeki sehingga 

jumlah persebaran Gepeng di Kota Yogyakarta semakin bertambah.  

Persebaran Gepeng di Kota Yogyakara  sendiri telah meluas 

hingga dibeberapa titik yang menjadi pusat keramaian. Hal ini dapat terliat 

di pusat Kota Yogyakarta seperti di sepanjang Jalan Malioboro, Alun-

Alun, Stasiun, dan pusat keramaian lainnya yang menjadi tempat Gepeng 

beraksi. Persebaran gelandangan dan pengemis berdasarkan kabupaten di 

Yogyakarta dapat kita lihat dari hasil razia yang telah dilakukan oleh Tim 

Satuan Polisi Pramong Praja sebagai berikut: 

Gambar  1.1 Jumlah Gepeng berdasarkan kabupaten di D.I. Yogyakarta 

 
Sumber: Modifikasi Olah data Satpol PP dan Dinas Sosial D.I.Yogyakarta  

Pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi 

D.I.Yogyakarta dengan Dinas Sosial beserta instansi di Provinsi 
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D.I.Yogyakarta dapat dilihat dari kelima kabupaten yang ada di 

D.I.Yogyakarta  yaitu Sleman, Bantul, Yogyakarta (Kota), Gunungkidul 

dan Kulonprogo, dari data diatas menunjukan bahwa jumlah persebaran 

Gepeng terbesar yaitu ada di Kota Yogyakarta pada tahun 2014 sampai 

dengan 2015, yaitu dengan intensitas yang lebih banyak setelah adanya 

Perda (Peraturan Daerah) D.I.Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

penanganan gelandangan dan pengemis, meskipun pada tahun 2016 

jumlah gepeng di Kota Yogyakarta mengalami penurunan namun 

permasalahan gelandangan dan pengemis di DIY tidak pernah selesai. 

Dengan itu pemerintah Daerah DIY membuat dan menetapkan peraturan 

daerah tentang penanganan gelandangan dan pengemis sebagai bahan 

rujukan dalam melakukan penanganan yang lebih operasional dan sebagai 

landasan hukum bagi upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan 

perlindungan, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan.  

Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri dalam menjalankan 

apa yang telah tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2014 dalam 

menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis diantaranya 

menyediakan panti rehabilitasi sosial, razia oleh para Tim Satuan Polisi 

Pramong Praja  dan berbagai tindakan lainnya yang berhubungan dengan 

permasalahan gelandangan dan pengemis. Sedangkan untuk usaha 

pemerintah terkait  Pasal 22 dalam Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014, 

Pemerintah Yogyakarta telah melakukan sosialisasi keberbagai elemen 

masyarakat dengan berbagai cara salahsatunya dengan memasang poster 
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peringatan dan larangan terkait larangan memberi uang atau barang 

kepada Gepeng di tempat umum.Usaha tersebut bertujuan agar seluruh 

lapisan masyarakat yang tinggal di Yogakarta membantu dan mendukung 

dalam mensukseskan tindakan penertiban Kota Yogyakarta bebas dari  

gelandangan dan pengemis. Namun bagaimana pelaksanaanya di 

masyarakat, Apakah telah terlaksana dengan baik atau hanya menjadi  

peringatan sementara, olehkarenanya inilah yang menjadi ketertarikan   

penulis ingin melakukan penelitian terkait judul “Evaluasi Sosialisasi 

Kebijakan Tentang larangan Memberi Uang dan/atau Barang Kepada 

Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta (Studi Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 22). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana sosialisasi 

kebijakan tentang larangan memberi uang atau barang kepada gelandangan 

dan pengemis di Kota Yogakarta melalui media papan himbauan 

berdasarkan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 22?”. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini  adalah untuk mengetahui 

upaya sosialisasi kebijakan tentang larangan memberi uang atau 

barang kepada gelandangan dan pengemis dengan menggunakan 



9 
 

 

media papan himbauan berdasarkan Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta 

Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 22. 

2. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat  sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial dan sebagai 

bahan referensi ilmiah terutama dalam bidang pekerjaan sosial 

kemasyarakatan terlebih dalam pembantu penanganan gelandangan 

dan pengemis. Serta dapat dijadikan sebagai dasar dan bahan 

informasi untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa. 

b. Manfaat Praktis 

Setidaknnya dapat dijadikan referensi informasi untuk 

dapat lebih meningkatkan kinerja dalam usaha penertiban dan 

pembinaan gelandangan dan pengemis yang berada di wilayah 

Kota Yogyakarta, terutama bagi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Tranmigrasi DIY, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Yogyakarta. 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelusuran terhadap hasil 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian peneliti, sejauh ini 

penulis menemukan penelitian baik berupa skripsi, jurnal maupun artikel 
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lainnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan. 

Adapun beberapa literatur yang membahas tentang peraturan daerah yang 

menangani masalah gelandangan pengemis adalah sebagai berikut: 

Pertama,skripi dari Faiz Amrizal Satria Dharma mahasiswa 

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari‟ah, UIN Sunan Kalijaga dengan 

judul “Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 

2014 Tentang Penanganan Gelandangan Pengemis (Studi di UPT.Panti 

Karya Kota Yogyakarta)”.Penelitian ini melihatbagaimana harmonisasi  

penanganan gelandangan dan pengemis di DIY dengan kebijakan yang 

telah dikeluarkan oleh Pemerintah DIY. Temuan dari penelitian ini yaitu 

bahwa di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta dalam menjalankan Perda 

No.1 Tahun 2014 Tentang penangaan Gelandangan dan Pengemis telah 

melaksanakan dengan upaya preventif, koersif, rehabilitatif serta 

reintegrasi sosial. Akan tetapi dalam implementasinya terhadap beberapa 

hal yang menjadikan pelaksanaan perda tersebut belum maksimal, 

diantaranya adalah; minimnya kesadaran masyarakat tehadap kepatuhan 

hukum sehingga berdampak pada keberadaanGepeng yang kian 

menumpuk. Disamping itu juga UPT Panti Karya masih menggantungkan 

dana kepada APBD, sehingga hal tersebut yang berimbas pada banyaknya 

kebijakan yang hingga saat ini belum terealisasikan.
15

Persamaan penelitian 

tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

sama-sama untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan yaitu peraturan 

                                                           
15

Faiz Amrizal, Implementasi Perda Daerah Istimewa Yoyakarta Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Penanganan Gelandangann dan Pengemis (Studi di UPT Panti Karya Kota Yogyakara). 

Skripsi, 2014 . 
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daerah DIY No 1 Tahun 2014, sedangkan yang membedakannya yaitu dari 

segi materiil bahwa dalam penelitian oleh Faiz fokus pada pelaksanaan 

perda di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian.  

Kedua, karya ilmiah yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan 

Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 

Tentang Penertiban dan Penanggulangan Gelandangan Pengemis di Kota 

Samarinda” oleh Lisa Yulianti Kusuma Anggraini.Dalam karya ilmiah 

tersebut penulis menekankan pada evaluasi terhadap Perda Kota 

Samarinda  tentang penertiban gelandangan dan pengemis yang berhasil 

ditertibkan. Penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda sesuai dengan 

fokus permasalahan dalam perda yang diangkat.Temuan dari hasil 

penelitian oleh Lisa ini yaitu bahwa Kantor Sapol PP dan Dinas 

Kesejahteraan Sosial telah melaksanakan proses penertiban dan 

penanggulangan gelandangan dan pengemis sesuai dengan Peraturan 

Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tetapi masih saja banyak gelandangan dan 

pengemis yang melakukan perbuatan meminta-minta belas kasihan orang 

lain ditempat umum yang mengganggu ketertiban umum. Masalah utama 

yang menjadi penghambat yaitu keterbatasan dana dan kurangnya 

kerjasama antara Kantor Dinas Kesejateraan Sosial dan Kantor Satpol PP 

Kota Samarinda
16

. Dalam penelitian oleh Lisa diatas memiliki kesamaan 

dari segi formil yaitu sama-sama melakukan evaluasi tentang kebijakan 

yang tertuang dalam peraturan daerah, namun yang membedakan yaitu 

                                                           
16

Lisa Yulianti Kusuma Anggraini, “Evaluasi Pelakanaan Peraturan Daerah (Perda) 

Kota samarinda Nomor 6 Tahun 2002 Tenttang Penertiban dan Penangulangan Gelanndangan 

Pengemis Di Kota Samarinda,Karya Ilmiah, 2013. 
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dari segi materiil bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh Lisa 

menggunakan Perda Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2002 dan 

pelaksanaan dalam penelitiannya juga dilakukan di Kota Samarinda.  

Ketiga, skripsi Ratih Rohani Fakultas Syari‟ah dan Hukum Prodi 

Jinayah Siyasah yang berjudul “Laranggan Memberi Kepada Anak  

Jalanan Perspektif Hukum Islam (Peraturan Daerah  Provinsi DIY Nomor 

6 Tahun 2011 Pasal 43 Ayat 3). Dalam penelitian ini penulis 

memfokuskan terhadap subjek anak jalanan, dan melakukan analisis 

terhadap larangan yang tertuang dalam Perda yang menjadi rujukan dalam 

penelitian tersebut dengan menggunakan Perspektif Hukum Islam.Dari 

hasil analisis temuan-temuan peneltian ini diantaranya yaitu bahwa 

larangan memberi uang kepada anak yang hidup dijalanan  merupakan 

salah satu cara untuk menarik dan mengembalikan anak-anak jalanan baik 

yang berasal dari dalammaupun luar DIY. Penerapan Larangaan ini telah 

sesuai dengan kaidah Usul Fiqih dalam Islam. Akan tetapi kurangnya 

sosialisasi dari pemerintah tentang himbauan dan penerapan larangan 

memberi kepada anak jalanan yang menyebabkan masih banyak para 

pengguna jalan dan masyarakat yang masih memberi uang kepada mereka, 

sehingga anak jalanan tetap bertahan dengan profesinya tersebut. Selain itu 

penerapan larangan yang tidak disertai dengan sanksi bagi  yang 

melanggarnya menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak 

menghiraukan larangan atau himbauan tersebut, sehingga penerapan pasal 
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tersebut tidak memenuhi asas kepastian hukum.
17

 Dalam penelitian diatas 

memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 

dari segi formil yaitu sama-sama mengkaji tentang larangan memberi 

namun subjek yang digunakan adalah anak jalanan bukan gelandangan dan 

pengemis sedangkan dari segi materiilmemiliki kesamaan yaitu sama-

sama melakukan penelitian di Kota Yogyakarta namun bedanya penelitian 

tersebut menggunakan perda No 6 Tahun 2011 Pasal 43 Ayat 3 sebagai 

bahan studinya.  

Keempat,penelitian dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan 

Tentang Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota 

Pekanbaru (Studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008) oleh Robby 

Kurniawan Junaidi,Prodi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu 

Administrasi FakultasIlmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas Riau. 

Temuan dari penelitian tersebut yaitu bahwa dalam peraturan daerah Kota 

Pekanbaru  Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial tersebut masih 

belum optimal, kriteria efektivitas dari evaluasi kebijakan ketertiban sosial 

di Kota Pekanbaru tersebut tidak tercapai. Kendala-kendala yang 

mempengaruhi hal tersebut diantaranya kendala psikologis, kendala teknis, 

kendala politis, dan kurang tersedianya evaluator. Dari penelitian tersebut 

yang menjadikan kesamaan dalam penelitian ini yaitu dari segi formil 

yaitu mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan namun yang membedakan 

adalah dari segi materiil bahwa penelitian tersebut dilakukan di Kota 

                                                           
17

Ratih Rohani, Larangan Memberi Kepada Anak Jalanan Perpektif Hukum Islam 

(Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 43 Ayat 3). Skripsi, 2012. 
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Pekanbaru dan  perda yang gunakan adalah Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008.
18

 

Dari persamaan dan perbedaan beberapa penelitian diatas yang 

menjadikan kebaruan dalam penelitian ini dari sudut persoalan yang 

ditelaah yaitu mengkaji tentang evaluasi sosialisasi Perda DIY Nomor 1 

Tahun 2014 Pasal 22 tentang larangan memberi uang atau barang kepada 

gelandangan dan pengemis, sedangkan dari sudut materiil (lokasi 

penelitian) yaitu dilakukan di Kota Yogyakarta. Sehingga hal inilah yang 

menjadikan penelitian ini merupakan penelitian terbaru yang belum pernah 

dilakukan sebelumnya.  

E. KERANGKA TEORI 

1. Tinjauan Evaluasi 

Arti evaluasi dari akar kata evaluate, yaitu menilaian, 

mengevaluasi, menaksir, dan evaluation berarti evaluasi, penilaian, 

penaksiran.
19

 Arti dari bahasa ingris evaluation adalah penilaian atau 

pengukuran mengacu pada kegiatan membandingkan suatu hal yang 

telah di tentukan. Menurut Worthen dan Sanders evaluuasi yaitu 

kegiatan mencari sesuatu yang berharga, dalam arti kata mencari 

informasi yang bermanfaat untuk menilai keberadaan dari suatu 

program, serta alternatif strategi yang telah diajukan untuk mencapai 

                                                           
18

 Robby Kurniawan Junaidi, Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penertiban dan 

Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru (Studi Perda Nomor 12 Tahun 2008, 

Jurnal, 2014  
19

 John M Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama,2003, Cet. XXV, hlm. 219-220 
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tujuan yang telah ditentukan.
20

 Dengan ini evaluasi menurut istilah 

dapat berupa kegiatan untuk mengetahui tujuan yang telah ditentukan 

agar dapat tercapai melalui pelaksanaan program sesuai dengan 

rencana, dan juga dapat mengetahi dampak yang terjadi setelah 

program dilaksanakan.
21

 

2. Tinjauan Kebijakan 

Dalam pengertian secara umum kebijakan adalah  keputusan 

yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi dan yang 

bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut. 

Dengan kata lain kebijakan merupakan sebuah instrumen 

pemerintah,bukan saja dalam arti goverment yang hanya menyangkut 

aparatur negara, melainkan juga governanceyang menyentuh berbagai 

kelembagaan, baik atas dunia usaha,maupun masyarakat madani (civil 

society). Pada intinya kebijakan merupakan keputusan yang secara 

langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya 

alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni masyakat 

luas atau warga negara.
22

 

Dalam arti sederhananya kebijakan adalah suatu lingkup 

kegiatan yang dibuat oleh para aktor, pejabat, instansi pemerintahan 

maupun organisasi lainnya sebagai alat pemecahan suatu masalah 

                                                           
20

 Suharsimi Arikunto, Evaluasi Program Pendidikan (Pedoman Teoretis Praktis Bagi 
Praktisi Pendidikan), Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, hlm.1  

21
 Djuju Sudjana, Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah (Untuk Pendidikan 

Nonformal Pengembangan Sumber Daya Manusia), Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008, 
hlm.7  

22
 Budi Winarno, Kebijaka Publik (Teori, Poses, dan Studi Kasus), ed. Revisi, cet. 1 

(Yogyakarta: CAPS, 2013), hlm.21. 
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untuk mencapai tujuan bersama dan didalamnya terdapat beberapa 

sanksi sebagai alat pendukung jalannya suatu kebijakan. Dalam hal ini 

kebijakan dibedakan kedalam dua kategori yaitu kebijakan publik dan 

kebijakan sosial  dengan tujuan untuk memfokuskan pembahasan 

dalam penelitian ini. 

a. Kebijakan publik 

“Kebijakan publik dalam kepustakaan international  yaitu 

disebut public policy”
23

secara umum kebijakan publik dapat 

diartikan sebagai aturan dalam kehidupan bersama yang dibuat 

oleh pemerintah. Kebijakan publik berkenaandengan hubungan 

antar warga dengan warga, maupun antar warga dengan 

pemerintah. Sebagaimana diungkapkan oleh Dunn: 

“kebjakan publik (public policy) merupakan pola 

ketergantunganyang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif 

yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan 

untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor 

pemerintah. Istilah “Kebijakan” di dalam masyarakat sering 

sekali dipertukarkan dengan: tujuan, program, keputusan 

undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan 

rancangan-rancangan besar”.
24

 

 

  Sementara, Hard Laswel dan Abraham Kaplan mendefinisikan:  

“Kebijakan publik sebagai suatu program yang 

diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai 

tertentu dan praktik-praktik tertentu (a projeck program a 

goal, valuess, and practices)”.
25

 

 

Sedangkan Pressman dan widavsky mendefinisikan kebijakan 

publik sebagai: 

                                                           
23

 Riant Nugroho,Public Policy,(Jakarta: Elex Media Koputindo, 2009), hlm. 81 
24

 William N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, edisi ke dua (Yogyakarta: 

Gadjah mada, 2003), hlm.132. 
25

 Ibid., hlm.83. 
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“Hipotesisyang mengandung kondisi-kondisi awal dan 

akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu 

harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain 

misalnya kebijakan swasta”.
26

 

 

Kita dapat menemukan lebih dari selusin definisi  kebijakan 

publik,dan tidak ada satu  dari definisi tersebut yang keliru, 

semuanya benar  dan saling melengkapi. Hanya satu hal yang perlu 

digaris bawahi,  beberapa ilmuan sosial di Indonesia menggunakan 

istilah kebijaksanaan sebagai kata ganti policy. Namun untuk 

sebagai kebutuhan kita sendiri,  Riant merumuskan definisi yang 

sederhana yaitu: 

“kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh 

negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi  untuk  

merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan 

publik adalah strategi awal untuk mengantar masyarakat 

pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di 

cita-citakan”.
27

 

b. Kebijakan Sosial 

Menurut Suharto, kebijakan sosial adalah ketetapan yang 

didesain secara kolektif untuk mencegah tejadinya masalah sosial 

(fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan 

(fungsipengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (state 

obligation) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya.
28

Kebijakan 

sosial merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik dalam arti 

suatu ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu 

                                                           
26

 Winarno, Kebijaka Publik.., hlm.17. 
27

 Riant Nugroho, Public Policy.., hlm.85. 
28

 Edi Suharto, Kebijakan Sosial.., hlm.11 
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yang bersifat publik, yakni yang mengatasi masalah sosial dalam 

pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak. 

Tujuan kebijakan dalam konteks pembangunan sosial, 

kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan 

sistem yang dapat mengarahkan dan menerjemahkan tujuan-tujuan 

pembangunan kebijakan senantiasa berorientasi kepada pencapaian 

tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang 

saling terkait, yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi 

kebuhan sosial.
29

 

3. Tinjauan Evaluasi Kebijakan 

Sebuah kebijakan tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan 

harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut 

evaluasi kebijakan.  Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh 

mana keefektifan kebijakan guna untuk dipertanggungjawabkan 

kepada konstituenya. Sejauh mana tujuan dicapai, evaluasi diperlukan 

untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”.
30

 

a. Devinisi Evaluasi kebijakan 

Secara umum evaluasi kebijakan  dapat dikatakan sebagai 

“kegiataan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan 

yang mencakup substansi, implementai dan dampak”.
31

 Dalam 

hal ini evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan fungsional 

                                                           
29

 Ibid., hlm. 61  
30

 Rian, Nugrah, Kebijakan Sosial...., hlm.535. 
31

 Budi Winarno, Kebijakan Publik..., hlm.17  
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artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir 

saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. 

Dengan demikian evaluasi kebijakan bisa meliputi perumusan 

masalah kebijakan, implementasi, dan dampak kebijakan. 

Menurut Harris evaluasi adalah penggunaan metode 

pengujian atau penelitian sosial untuk mengetahui efektivitas 

suatu program. Sementara menurut Tuckman evaluasi adalah 

suatu proses untuk mengetahui atau menguji apakah suatu 

kegiatan, proses, kegiatan keluaran suatu program telah sesuai 

dengan tujuan atau kegiatan yang telah di tentukan, keluaran 

suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kegiatan yang telah 

ditentukan.
32

 Suatu program tidak hanya di laksanakan melainkan 

harus diukur pula sejauh mana efektifitas dan efisiensinya. 

b. Tujuan dan fungsi Evaluasi Kebijakan 

Tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk menyalah- 

nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan 

antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik.
33

 Ciri dari  

evaluasi kebijakan adalah PertamaTujuannya menemukan hal-hal 

yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.Kedua, 

evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, 

pelaksanaan kebijakan, dan target kebijakan.Ketiga, prosedur  

dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi. Keempat, 
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33
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dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan/kebencian.  

Kelima, mencakup rumusan, implementasi, lingkungan, dan 

kinerja  kebisjakan.
34

 

Sedangkan untuk fungsi dari evaluasi kebijakan memiliki 

empat fungsi yaitu:
35

 

1) Eksplanasi, melalui evaluasi dapat di potret realitas 

pelaksanaan program dan dapat  dibuat suatu generalisasi  

tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realita 

yang diamati. Dalam evaluasi ini evaluator dapat 

mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang 

mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan. 

2) Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan 

yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun 

pelaku lainya, dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh 

kebijakan. 

3) Audit, melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-

benar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau 

justru ada kebocoran atau penyimpangan. 

4) Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui akibat sosial- 

ekonomi dari kebijakan tersebut.   

  

                                                           
34
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35
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c. Jenis Evaluasi kebijakan 

Dunn berpendapat bahwa evaluasi kebijakan secara 

lengkap memiliki tiga jenis atau tahapan yaitu;  

1) Evaluasi Awal (sebelum), evaluasi ini dilakukan sejak dari 

proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum 

dilakasanakan, atau pada tahap penetapan masalah dan 

alternatif kebijakan untuk menyelisik sajauhmana kebijakan 

dibuat sesuai dengan masalah yang dihadapi masyarakat dan 

merespon kepentingan serta kebutuhan.
36

 

2) Evaluasi proses (pelaksanaan) atau dapat disebut juga 

evaluasi implementasi, evaluasi ini dilakukan pada tahap 

pelaksanaan kebijakan untuk mengetahui sejauhmana 

pelaksanaan kebijakan sesuai dengan prosedur, sumber, 

waktu dan tujuan telah dirumuskan.
37

Pemahaman tentang 

evaluasi kebijakan sebagian besar berada dalam domain ini, 

karena pelaksanaan merupakan faktor terpenting dalam 

kebijakan yang harus dilihat secara benar-benar. Tujuan 

evaluasi pelakanaan ini adalah untuk mengetahui variasi 

dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk 

menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu:
38

 

a) Bagaimana kinerja implementasi kebijakan?  

                                                           
36
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b) Faktor-fakor apa saja yang menyebabkan variasi itu?  

c) Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi 

kebijakan?  

Pertanyaan ini berkenaan dengan tugas evaluator 

untuk memilih variabel-variabel yang dapat dirubah, atau 

actionable variable (variabel yang bersifat natural) atau 

variabel lain yang tidak dapat dirubah dan tidak dapat 

dimasukan sebagai variabel evaluasi.
39

 

3) Evaluasi Akhir (dampak), evaluasi ini dilakukan pada tahap 

akhir atau dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan 

kebijakan, dengan maksud untuk mengetahui kinerja dan 

dampak kebijakan.
40

Evaluasi ini melihat secara objektif 

program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur 

dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-

tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Untuk melihat 

sejauh mana dampak yang ada dari suatu kebijakan tersebut 

dalam evaluasi ini berpijak pada sejauhmana kebijakan 

tersebut menjawab kebutuhan atau masalah yang dihadapi 

masyarakat.  
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Tidak jauh berbeda dengan Parsons bahwa terdapat dua 

tipe atau jenis dalam evaluasi, yaitu Formative evalation dan 

summative evaluation:
41

 

1) Formative evaluation  

Yaitu evaluasi yang dilaksanakan pada saat sebuah 

kebijakan atau program sedang dilaksanakan yang didalamnya 

terdapat analisis yang meluas terhadap program yang 

dilaksanakan.
42

 Model evalasi formatif ini dilakukan dengan 

tujan agar hasil evaluasi dapat memberikan perbaikan atau 

penyempurnaan program, sehingga kinerja dari program 

diharapkan akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik 

di tingkat kemasyarakatan.
43Rossi dan Freeman menjelaskan 

bahwa tipe evaluasi ini diarahkan pada tiga jenis isu pertanyaan, 

yaitu:44 

a) Apakah program telah mengarah pada kelompok sasaran yang 

ditentukan? Hal ini menyangkut apakah suatu 

kebijakan/program dapat mencapai wilayah atau kelompok 

sasaran (target group) program yang bersangkutan. 

b) Apakah pelayanan didistribusikan sesuai dengan desain 

program? hal ini menyangkut apakah usaha-usaha yang diambil 

dalam intervensi dan prakteknya telah sesuai dengan apa yang 
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dirinci dalam rancangan program. Dengan kata lain apakah 

pelaksanaan program telah memberikan sumber-sumber 

pelayanan dan keuntungan pada kelompok sasaran 

sebagaimanayang diharapkan. 

c) Sumberdaya apa saja yang telah dikeluarkan dalam 

melaksanakan program tersebut?  

2) Summatif evaluation 

Evaluasi summatif digunakan untuk mengukur 

bagaimana sebuah kebijakan atau program telah memberikan 

dampak terhadap masalah yang telah ditunjukan di 

awal.
45

Evaluasi summatifmasuk dalamtahap post-

implementation, yakni dilakukan ketika kebijakan program 

sudah selesai digunakan, dan dengan mengukur atau melihat 

dampak yang ditimbulkan dari  pelaksanaan kebijakan atau 

program tertentu. Tipe evaluasi summatifini menekankan pada 

hasil yang telah dicapai dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi.  

Dengan demikian dapatdifahami bahwa evaluasi 

kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran 

serta penilaian baik terhadap perumusan kebijakan, proses 

pelakanaan kebijakan maupun terhadap dampak(outcome) atau 

hasil(impact)  dari bekerjanya suatu kebijakan atau program 
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tertentu untuk menentukan langkah yang dapat diambil pada 

masa yang akan datang.  

d. Tahapan Evalusi kebijakan 

Suchman mengemukakan bahwa ada 6 langkah dalam 

tahapan evaluasi kebjakan yaitu;
46

 

1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi. 

2) Analisis terhadap masalah. 

3) Deskripsi dan standarisasi kegiatan. 

4) Pengukuran terhadap perubahan yang terjadi. 

5) Menentukan apakah perubahan yang diamati 

merupakanakibat dari kegiatan tersebut atau karena 

penyebab lain. 

6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu 

dampak. 

e. Indikator Evaluasi Kebijakan 

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu 

dikembangkan beberapa indikator. Dalam haliniDuun 

mengemukakan beberapa kriteria atau indikator  sebagai berikut: 

Tabel 1.1: Indikator Evaluasi Kebijakan menurut Willian N. 

Dunn 
Tipe Kriteria  Pertanyaan  Ilustrasi  

Efektivitas  Apakah yang diinginkan 

telah terapai? 

Unit pelayanaan  

Efisiensi  Seberapa banyak usaha 

diperlukan untuk mencapai 

hasil yang diinginkan? 

Unit biaya, manfaat 

bersih, Rasio cost 

benefit 
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Kecukupan  Seberapa jauh pencapaian 

hasil yang diinginkan 

memecahkan masalah? 

Biaya tetap, efektfitas 

tetap.  

Perataan Apakah biaya dan manfaat 

didistribusikan secara 

merata kepada kelompok-

kelompok berbeda? 

Kriteria pareto, kriteria 

kaldor- hicks, kriteria 

rawls 

Responsivitas Apakah hasil kebijakan 

memuaskan kebutuhan, 

preferensi atau nilai-nilai 

kelompok tertentu? 

Kosistensi Survei 

warga negara 

Ketepatan Apakah hasil kebijakan 

(tujuan) yang diinginkan 

benar-benar berguna atau 

bernilai? 

Program publik harus 

merata dan efisien 

Sumber: Willian N. Dunn (2003: 610)
47

 

Mengulas pendapat dari Tuckman bahwa suatu program 

juga harus diukur sejauhmana tingkat efektifitas dan efisiensinya 

maka dalam penelitian ini indikatoratau kriteria yang digunakan 

yaitu indikator efektifitas dan efisiensi karena ke dua indikator 

tersebut merupakan indikator yang dapat digunakan dalam evaluasi 

formatif atau evaluasi proses 

1) Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai 

hasil (akibat) yang diharapkan.
48

Tingkat efektivitas dapat diukur 

dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan 

dengan hasil nyata yang telah diwujudkan, jika usaha atau hasil 

yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan atau 

sasaran yang diharapkan  tidak tercapai maka hal itu dikatakan 
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tidak efektif. Hal ini dapat diukur berdasarkan pertanyaan 

apakah tujuan yang diinginkan telah terapai?
49

 

2) Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan 

untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
50

Efesiensi, yang 

merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah 

merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir 

umumnya diukur dari ongkos moneter. Efesiensi biasanya 

ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau 

layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan 

biaya terkecil itulah yang dinamakan efisien. Efesiensi dapat 

diukur misal dengan menggunakan pertanyaan tentang seberapa 

banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan?
51

 

Dalam evaluasi formatif, variabel efisiensi diukur 

dengan melihat seberapa besar manfaat program yang dikaitkan 

dengan sumber daya keuangan (dana) maupun dukungan 

manusia dalam pengelolaan program. Jadi semua sumber daya 

yang telah dialokasikan untuk program sebagai bentuk input 

harus sesuai (efisien) dengan hasil dari kegiatan program atau 

kebijakan sebagai  manfaat bagi kelompok sasaran maupun 

warga komunitas lainnya yang lebih luas.  
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3. Tinjauan tentang larangan memberi 

Islam tidak hanya menetapkan berbagai kewajiban dan 

ketentuan di kalangan pengikutnya. Islam berupaya menciptakan jiwa 

yang bersih, pemurah, dan penyantun.  

“perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang 

yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan 

sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap bulir 

seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang 

dia kehendaki. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di 

jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiring apa yang 

dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya 

dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka 

memperoleh pahala di sisi tuhan mereka. Tidak ada 

kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka 

bersedih hati.” (Al-Baqarah:274) 

Mengimbau orang-orang kaya agar bersedekah, berbuat baik, 

menyantuni kaum dhuafa, dan mengulurkan tangan kepada kaum fakir, 

islam menghargai usaha ini, namun Islam menentang prinsip 

mengharapkan kemurahan dan kerelaan golongan kaya. Karena 

membiarkan kaum fakir dan dhuafa di bawah belas kasian kelompo 

kaya yang dermawan, sama halnya dengan mengabaikan kaum lemah 

tersebut. Untuk memecahkan masalah kemiskinan, pandangan seperti 

ini mengandung kelemahan. Karena sama halnya terlalu mengandalkan 

keikhlasan dan kemurahan hati individu.
52

 

Ketika berbicara mengenai laranganmemberi atau shodaqoh 

kepada orang yang hidup dijalanan yaitu salah satunya gelandangan 

dan pengemis, maka perlu diperhatikan suatu hal yang menimbulkan 
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antara terciptanya kemaslahatan (kesejahteraan) untuk semua 

masyarakat atau malah menimbulkan madharat (keresahan) bagi 

sebagian orang dengan adanya larangan tersebut. Shodaqoh terhadap 

sesama memang sangat dianjurkan dalam Islam demi terwujudnya 

sinergi sosial solidaritas, kemanusiaan, dan pengamalan Islam yang 

sehat, namun pada dasarnyaada tata cara dan etika dalam memberi. 

Memberi itu harus dilakukan dengan benar,  hati-hati dan tepat sasaran 

agar tidak menjadi sia-sia.  

Banyak orang mengira bahwa orang-orang fakir miskin yang 

berha menerima zakat, shodaqah adalah penganggur atau penggemis 

yang berpura-pura miskin. Biasanya mereka menengadahkan tangan 

kepada orang-orang di tempat keramaian, bahkan di gerbang masjid. 

Tipe oorang seperti inilah yang di anggap miskin oleh kebanyakan 

orang sejak dulu hingga sekarang.
53

 

“yang di maksud miskin bukanlah orang yang mengemis 

sebutir atau dua butir kurma dan sesuap atau dua suap nasi. 

Yang benarr-benar miskin adalah mereka yang menahan diri 

dari meminta-minta.”
54

 

Sedangkan konsep larangan memberi dalam hukum 

sebagaimana dalam Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 22 yang 

berbunyi “Setiap orang/Lembaga/badan hukum dilarang memberi uang 

dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan 
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pengemis ditempat umum”.
55

 Tempat umum yang dimaksud dalam 

pasal tersebut adalah pusat keramaian seperti Jalan, persimpangan lalu 

lintas, pasar, tempat ibadah, trotoar jalan, terminal, stasiun kereta api, 

fasilitas pariwisata, danpemukiman.
56

 

Berdasarkan pengertian diatas, maka arti memberi yang 

ditunjukan untuk orang yang hidup dijalanan seperti gelandangan dan 

pengemis berdasarkan pengertian dalam perda tersebut yaitu memberi 

sesuai pada tempatnya seperti: di Rumah Singgah, Rumah 

Perlindungan Sosial, Dinas Sosial, Organisasi Sosial dan Instansi atau 

Lembaga-Lembaga lain yang merupakan tempat yang layak untuk 

memberikan bantuan kepada orang jalanan (gelandangan dan 

pengemis). Dengan begitu akan lebih mudah tersalurkanya bantuan 

dengan tepat sasaran.  

4. Tinjauan mengenai Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) 

Istilah Gepeng merupakan singkatan dari dua nama yang tidak 

asing ditelinga kita yaitu gelandangan dan pengemis. Gelandangan 

berasal dari kata gelandang yang artinya selalu berkeliaran dan tidak 

memiliki tempattinggal yang tetap, serta tidak mempunyai kehidupan 

tertentu yang berbeda dengan kehidupan orang pada umumnya.
57

 

Secara jenisnya Gelandangan dibedakan menjadi dua yaitu 
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Gelandangan Psikotik dan Gelandangan Non Psikotik. Gelandangan 

Psikotik di definisikan sebagai orang yang hidup di jalanan, 

mengalami gangguan jiwa dan terlantar.
58

Sedangkan Gelandangan 

Non Psikotik adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang 

tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masarakat 

setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang 

tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
59

 

Sedangkan Pengemis adalah orang-orang  yang mencari nafkah 

dengan meminta-minta di depan umum dengan berbagai cara dan 

alasan untuk mendapat perhatian dan mengharapkan belas kasihan dari 

orang lain.
60

Menurut Asmawi Pengemis dibagi menjadi dua golongan, 

yaitu Pengemis Murni dan Pengemis Tidak Murni, Pengemis Murni 

adalah mereka yang mempunyai tempat tinggal tertentu yang 

penghidupan seluruhnya atas dasar meminta-minta pada waktu 

tertentu. Sedangkan Pengemis Tidak Murni adalah mereka yang 

mempunyai tempat tinggal yang sebagian penghasilannya diperoleh 

dari meminta-minta pada waktu tertentu.
61

 

Menurut Noer Effendi, adanya gelandanggan dan penemis 

dikarenakan dua faktor, yaitu: 
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 Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, 

Pasal 1, Ayat 3. 
60
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1) Faktor eksternal, antara lain: gagal dalam mendapatkan 

pekerjaan,terdesak oleh keadaan seperti tertimpa bencana alam 

dan perang, pengaruh orang lain. 

2) Faktor internal, antara lain: kurangnya bekal pendidikan dan 

ketrampilan, rasa renda diri atau kurang percaya diri, kurang 

sikap untuk hidup dikota besar, sakit jiwa atau cacat tubuh.
62

 

5. Kerangka pemikiran 

Berdasarkan kerangka teori yang telah penulis jelaskan 

sebelumnya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu 

bertujuan untuk mengevaluasi sosialisasi kebijakan tentang larangan 

memberi kepada gelandangan pengemis di Kota Yogyakarta dengan 

mengarah pada tipe menelitian evaluasi formatif atau evaluasi proses 

yang dikemukakan oleh Parsons sementara itu untuk melihat 

bagaimana sosialisasi kebijakan tersebut dilaksanakan, dalam  

melakukan evaluasi pada penelitan ini penulis mendasarkan pada 

indikator efektifitas dan efisiensi. Evaluasi efektifitas dan efisiensi 

yang mendasarkan pada output dari upaya sosialisasi yakni pencapaian 

manfaat dari adanya upaya sosialisasi, sehingga kerangka pemikiran 

dalam penelitian ini dapat di gambarkan seperti pada skema berikut:  
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Gambar 1.2: Skema kerangka pemikiran penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pola Pikir Peneliti 

 

F. METODE PENELITIAN 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan  metode penelitian 

Deskriptif  Kualitatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan 

tujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi dan 

situasi, tentang berbagai fenomena realita sosial yang ada di 

masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik 

realita itu sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau 

gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu.
63

 

2. Subjek penelitian dan Objek Penelitian 

Untuk mempermudah dalam melakukan proses penelitian, 

maka perlu dalam menentukan subjek dan objek penelitian. Subjek dan 

objek dalam penelitian ini adalah: 
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a. Subjek Penelitian 

Subjek yaitu orang-orang yang menjadi sumber informasi 

atau orang-orang yang membicarakan mengenai permasalahan 

yang diteliti.
64

 Tehnik pemilihan subjek dalam penelitian ini yaitu 

dengan porposive sample atau sampel bertujuan. porposive sample  

ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan 

strata random, atau daerah tetapi berdasarkan tujuan.
65

 Dalam hal 

ini peneliti memilih informan yang menurut peneliti dapat 

memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.  

Maka dalam pengambilan sampel, penelitian ini memilih 

beberapa informan yang berkaitan untuk mencari data-data sesuai 

dengan teori yang telah dipaparkan. Dalam mencari data tentang 

evaluasi sosialisasi kebijakan, maka informan yang sesuai dengan 

penelitian ini adalah Aparat Pemerintah Kota Yogyakarta yang 

berwenang dalam meninjau pelaksanaan  perda tersebut dalam hal 

ini yaitu Dinas Sosial Kota Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Yogyakarta sebagai lokasi dalam peneltian ini, Dinsos 

DIY dan Satpol PP DIY selaku eksektor utama perda yang 

merupakan subjek formal serta masyarakat penduduk Kota 

Yogyakarta mapun masyarakat pendatang atau wisatawan sebagai 

subjek informal sebagai informan pendukung.  
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b. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian kualitatif adalah realitas sosial yang 

berarti “sesuatu yang aktual” atau “yang berwujud” hal ini juga 

berarti fakta. Fakta sosial ini bisa berbentuk material seperti hal-hal 

atau benda yang dapat dilihat oleh indrawi dan non- material yaitu 

fakta yang tidak tampak namun nyata ada di dunia, seperti 

opini,egoisme, altuisme, Sedangkan objek dalam penelitian ini 

adalah kebijakan yaitu Perda DIY Pasal 22 Nomor 1 Tahun 2014. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh 

data dalam penelitian yang mendukung dan berkaitan dengan masalah 

yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut:  

a. Observasi/ pengamatan 

Teknik observasi adalah teknik-teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan jalan megandalikan pengamatan dan 

pendataan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.
66

 

Dalam penelitian ini tehnik observasi yang digunakan yaitu tehnik 

observasi non partisipan, yang menjadi objek observasi yaitu 

perbandingan antara upaya sosialisasi yang telah dilakukan oleh 

pemerintah dengan perubahan situasi  dimasyarakat. 
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b. Wawancara/ Interview 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui 

proses percakapan informal yang bertujuan untuk memperoleh 

informasi tentang jawaban dari pertanyaan sesuai dengan 

permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan tehnik wawancara tidak terstruktur yaitu dimana 

pewawancara dengan leluasa memberikan pertanyaan dari berbagai 

segi dan arah untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan 

mendalam. Untuk mendapatkan informan yang objektif maka 

penyusunan melakukan wawancara dengan kepala bidang 

Rehabilitasi dan pelayanan sosial dinas sosial kota Yogyakarat, 

Satpol PP Kota Yogyakarta serta wawancara di Dinsos DIY dan 

Satpol Pp DIY, dan masyarakat Kota Yogyakarta. Adapun 

pertanyaan terkait dalam melakukan wawancara untuk penelitian 

ini adalah terkait sosialisasi kebijakan tentang larangan memberi 

uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis berdasarkan 

Perda DIY No.1 Tahun 2014 Pasal 22 tersebut.   

c. Dokumentasi 

Dokumentasi berupa pengumpulan data berupa dokumen-

dokumen, baik dalam bentuk laporan maupun dalam bentuk lain 

seperti foto-foto maupun dalam bentuk lain yang relevan dengan 

penelitian ini dapat di gunakan sebagai kelengkapan data.   

4. Tehnik Validitas Data 
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Tehik validitas data sangat penting dalam sebuah penelitian, 

yaitu untuk membuktikan keaslian data dan membangun 

data,memperoleh kredibilitas atau tingkat kepercayaan. Dalam 

penelitian ini tehnik validitas data yang digunakan yaitu dengan 

triangulasi, Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan yaitu 

triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan danmeninjauulang derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif.
67

 Triangulasi sumber dapat dicapai melalui 

langkah-langkah berikut: Pertama,membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara. Kedua, membandingkan 

apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan 

secara pribadi. Ketiga, membandingkan keadaan dan perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti 

rakyat biasa, maupun pemerintah. Keempat, membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
68

 

Dengan langkah-langkah tersebut peneliti dapat memperoleh 

kevalidan data sehingga dapat mengurangi keraguan terhadap data-

data lapangan yang diperoleh peneliti dari beberapa informan ketika di 

lapangan.  
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5. Metode Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah- milihnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.
69

 Dalam 

penelitian ini akan digunakan tehnik analisis data dengan model 

interaktif yang meliputi langkah-langkah berikut: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus 

selama proses penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan 

suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang apa yang tidakperlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan finalnya dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.
70

 

Pada penelitian ini data yang diperoleh dipilih dan diseleksi 

serta dirangkum, difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan 

faktor-faktor penghambat baik yang bersumber dari internal 

maupun eksternal pihak pelaksana peraturan daerah. Dalam 
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2008), hlm. 209-210. 
70
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penelitian ini penulis memilih dan menyeleksi data yang sesuai 

dengan aspek-aspek yang terkait pelaksanaan kebijakan tentang 

larangan memberi uang atau barang kepada gelandangan dan 

pengemis di Kota Yogyakarta berdasarkan  Peraturan Daerah 

Yogakarta No.1 Tahun 2014 Pasal 22. 

b. Penyajian Data 

Setelah data di reduksi selanjutnya yaitu penyajian data. 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 

Dengan penyajian data maka akan mempermudah peneliti untuk 

memahami apa yang terjadi, dan merencanakan langkah 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami dalam data 

tersebut.  

Dalam penelitian ini penyajian data yang digunakan yaitu 

dengan menggunakan metode yang telah dijelaskan diatas yaitu 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan 

sejenisnya.  

c. Penarikan kesimpulan/ verifikasi 

Kegiatan analisis yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan 

atau verifikasi. Penarikan kesimpulan hanya merupakan sebagian 

arti suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-

kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam 

tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan 
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prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, 

kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang 

terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk, 

dan proposisi yang telah dirumuskan. Kemudian melaporkan hasil 

penelitian secara lengkap dan jelas.  

Berdasarkan analisis data model interaktif yang telah 

dijelaskan diatas maka dapat dilihat secara ringkas melalui bagan 

diawah: 

Gambar: 1.3. Komponen analisis data model interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sugiyono, 2009.
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G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk memudahkan pemahaman dalam penyusunan Skripsi ini, 

maka penulis membagi pembahasan menjadi empat bab dan melalui tiga 

tahap, yaitu  pendahuluan, isi, dan penutup. Dari bagian-bagian tersebut 

terdiri dari bab-bab dan di dalam bab terdapat sub-sub bab.  

Bab pendahuluan ditempatkan pada tahap pertama yang terdiri 

dari: pertama, Latar belakang masalah, yang menerangkan ruang lingkup 

dan posisi yang akan diteliti dalam bentuk deduktif, artinya menjelaskan 
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darilingkup yang umum menuju ke inti permasalahan. Kemudian 

Perumusan masalah, berangkat dari latar belakang masalah tersebut 

kemudian ditetapkan dari hal  yang berhubungan dengan judul penelitian. 

Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, dalam hal ini menjelaskan mengenai 

saran yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini, dan hingga 

bagian yang terakhir yaitu sistematika penulisan yang akan 

menggambarkan isi  dari  bab per bab. 

Bab kedua yakni berisi gambaran mengenai profil Kota 

Yogyakarta dan tentang Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014.  

Bab ketiga dalam penelitian ini akan memaparkan hasil penelitian, 

yang tediri dari  gambaran hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan tentang 

larangan memberi uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di 

Kota Yogakarta dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam 

pelaksanaan kebijakan tersebut.  

Bab keempat, berisikan pembahasan tentang kesimpulan, saran dan 

penutup dalam penelitian ini. 



BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam bab ini penulis menyimpulkan beberapa hal yang diperoleh 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan: 

Dalam merealisasikan pelaksanaan kebijakan tentang larangan 

memberi kepada gepeng ini untuk mempermudah dalam pelaksanaannya 

pemerntah DIY telah membagi menjadi dua kegiatan yaitu sosialisasi dan 

eksekusi. Namun yang terjadi di lapangan bahwa realitanya pelaksanaan 

kebijakan tentang laranggan memberi kepada gepeng tersebut sampai saat 

ini masih pada tahap sosialisasi. Sedangkan untuk tahap eksekusi 

meskipun pada rencananya akan diberlakukan  satu tahun setelah 

kebijakan tersebut disosialisasikan yaitu pada tahun 2015 namun sampai 

saat ini belum terlaksana, mengenai alasannya yaitu bahwa hal tersebut 

dikarenakan belum adanya petunjuk khusus menggenai pelaksanaan dari 

Pemerintah provinsi sebagai eksektor utama dalam menjalankan perda 

tersebut. 

Sementara itu tingkat efektivitas dalam upaya sosialisasinya dapat 

disimpukan bahwa sampai saat ini masih tergolong kurang efektif karena 

manfaat dari sosialisasi yang sudah dapat dicapai adalah tersampaikannya 

informasi secara menyeluruh. Sedangkan untuk kesadaran masyarakat  

untuk tidak memberi uang atau barang kepada gepeng belum terbentuk 

secara menyeluruh.  
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Sedangkat tingkat efisiensinya juga masih kurang efisien, karena 

sederhananya efisiensi dapat dicapai jika input yaitu berupa manfaat yang 

didapat lebih besar jika dibandingkan dengan output yaitu sumber daya 

dan dana yang dikeluarkan untuk sosialisasi.  Sedangkan realita yang 

didapat dalam peneltian ini bahwa berbagai upaya yang telah di lakukan 

dalam upaya sosialisasi namun belum dapat memberikan perubahan 

teradap situasi di masyarakat. dengan artian masih banyak masyarakat 

yang memberi kepada gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta. 

Sehingga tingkat kesadaran terhadap kebijakan yang telah disosialisasikan 

belum mampu memberikan perubahan.   

B.  Saran 

 Setelah melakukan penelitian dan mencermati hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran 

1. Terbentuknya kesadaran untuk tidak memberi kepada gepeng, menurut 

penulis faktor yang sangat mempengaruhinya adalah diberlakukannya 

sanksi, karena hakekatnya manusia tidak akan mengulangi atau bahkan 

menghilangkan tindakannya jika mengetahui hukuman yang akan 

diterima sangat besar. Jadi Pemerintah Kota Yogyakarta dan Provinsi 

harus dapat memformulasikan solusi untuk mendorong di 

berlakukannya tindakan eksekusi pada pelaksanaan perda tersebut.  

2. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya  agar  menggunakan metode 

penelitian kuantitatif  untuk mendapatkan sampel yang lebih banyak 

atau menggunakan pendekatan FGD pada penelitian Kualitatif.  
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LAMPIRAN 





 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR   1  TAHUN 2014 

TENTANG 

PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin 

dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta 

melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan; 

b. bahwa gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat 

rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, 

keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta 

tidak bermartabat, maka penanganan gelandangan dan  

pengemis perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang 

efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki 

kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat 

kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan 

ketertiban umum; 

c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980  

tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis perlu 

ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih operasional; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan dan 

Pengemis; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang 

Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

827); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 

1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

58); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang 

Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177); 

 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

dan 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN 

GELANDANGAN DAN PENGEMIS. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh 

melalui upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial dalam 

rangka melindungi dan memberdayakan gelandangan dan pengemis. 
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2. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan 

norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak 

mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan 

hidup mengembara di tempat umum. 

3. Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan 

oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat 

tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-

pindah di tempat umum. 

4. Gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan 

jiwa. 

5. 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. 

6. Pengemisan adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu 

dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk 

mengharapkan belas kasihan dari orang lain. 

7. Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi 

penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan 

sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang 

ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan. 

8. Upaya koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial. 

9. Upaya rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-

usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, 

pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah 

pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah 

masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para 

gelandangan dan/atau pengemis memiliki kemampuan untuk hidup 

secara layak dan bermartabat sebagai Warga Negara Republik Indonesia. 

10. Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian  kepada keluarga, dan/atau 

masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan 

baik sebagaimana masyarakat pada umumnya. 

11. Rumah Perlindungan Sosial yang selanjutnya disebut sebagai (RPS) adalah 

sarana pembinaan dan perlindungan bagi gelandangan dan pengemis yang 

bersifat sementara sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan 

berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah. 

12. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

13. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 

14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

15. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, 

Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan 

Kota Yogyakarta. 
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Pasal  2 

Penanganan gelandangan dan pengemis berdasarkan pada asas: 

a. penghormatan pada martabat dan harga diri; 

b. non diskriminasi; 

c. non kekerasan; 

d. keadilan; 

e. perlindungan; 

f. kesejahteraan; 

g. pemberdayaan; dan 

h. kepastian hukum. 

Pasal 3 

Penanganan gelandangan dan pengemis bertujuan untuk: 

a. mencegah terjadinya pergelandangan dan pengemisan; 

b. memberdayakan gelandangan dan pengemis; 

c. mengembalikan gelandangan dan pengemis dalam kehidupan yang 

bermartabat; dan 

d. menciptakan ketertiban umum. 

Pasal 4 

Ruang lingkup pengaturan penanganan gelandangan dan pengemis ini 

meliputi penyelenggaraan dan prosedur penanganan gelandangan dan 

pengemis, peran serta masyarakat, pembiayaan,  larangan,  ketentuan pidana 

dan ketentuan penyidikan. 

BAB II 

KRITERIA GELANDANGAN DAN PENGEMIS 

Pasal 5 

Gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria antara lain: 

a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;  

c. tanpa penghasilan yang tetap; dan/atau 

d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.  

 

Pasal 6 

Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria, antara lain: 

a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain; 

b. berpakaian kumuh, compang camping dan tidak sewajarnya;  

c. berada ditempat-tempat umum ; dan/atau  

d. memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain. 
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BAB III 

PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR PENANGANAN 

GELANDANGAN DAN PENGEMIS 

Bagian Kesatu 

Jenis-Jenis Penanganan 

Pasal  7 

Penanganan Gelandangan dan Pengemis diselenggarakan melalui upaya yang 

bersifat: 

a. preventif; 

b. koersif; 

c. rehabilitasi; dan 

d. reintegrasi sosial. 

Bagian Kedua 

Upaya Preventif 

Pasal 8 

(1) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan 

melalui: 

a. pelatihan ketrampilan, magang dan perluasan kesempatan kerja; 

b. peningkatan derajat kesehatan; 

c. fasilitasi tempat tinggal; 

d. peningkatan pendidikan; 

e. penyuluhan dan edukasi masyarakat; 

f. pemberian informasi melalui baliho di tempat umum; 

g. bimbingan sosial; dan 

h. bantuan sosial. 

(2) Pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang 

ketenagakerjaan. 

(3) Peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai 

tugas dan fungsi di bidang kesehatan. 

(4) Fasilitasi tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas 

dan fungsi di bidang sosial dan/atau pemukiman, sarana dan prasarana 

wilayah. 

(5) Peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas 

dan fungsi di bidang pendidikan. 



 6 

(6) Penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui baliho 

di tempat-tempat umum, bimbingan sosial, bantuan sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h 

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas 

dan fungsi di bidang sosial. 

Bagian Ketiga  

Upaya Koersif 

Pasal 9 

(1) Upaya Koersif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf b dilakukan 

melalui: 

a. penertiban; 

b. penjangkauan; 

c. pembinaan di RPS; dan 

d. pelimpahan. 

(2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilakukan terhadap setiap orang yang: 

a. tinggal di tempat umum; 

b. mengalami gangguan jiwa yang berada di tempat umum; 

c. meminta-minta di tempat-tempat umum, pemukiman, peribadatan; 

dan/atau 

d. meminta-minta dengan menggunakan alat. 

(3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang 

penyelanggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. 

(4) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 

secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas 

dan fungsi di bidang sosial dan lembaga kesejahteraan sosial. 

(5) Pembinaan di RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan 

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di 

bidang sosial. 

(6) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang 

sosial. 

Bagian Keempat 

Upaya Rehabilitasi 

Pasal 10 

(1) Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 

dilakukan melalui: 

a. motivasi dan diagnosa psikososial; 

b. perawatan dan pengasuhan; 
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c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; 

d. bimbingan mental spiritual; 

e. bimbingan fisik; 

f. bimbingan sosial dan konseling psikososial; 

g. pelayanan aksesibilitas; 

h. bantuan dan asistensi sosial; 

i. bimbingan resosialisasi; 

j. bimbingan lanjut; dan  

k. rujukan. 

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rehabilitasi 

sosial awal dan rehabilitasi sosial lanjutan. 

(3) Rehabilitasi sosial awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

di RPS. 

(4) Setiap gelandangan dan pengemis yang masuk dalam RPS harus 

mengikuti program rehabilitasi sosial awal. 

(5) Rehabilitasi sosial lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah yang memiliki tugas dan 

fungsi di bidang sosial. 

(6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial. 

Pasal  11 

Dalam hal gelandangan dan pengemis berdasarkan hasil identifikasi 

diindikasikan mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang 

dilakukan oleh: 

a. rumah sakit jiwa Daerah;  

b. rumah sakit jiwa lainnya; atau 

c. pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. 

Pasal  12 

(1) Gelandangan dan pengemis eks psikotik yang telah selesai menjalani 

rehabilitasi kejiwaan diberikan layanan lanjutan berupa rehabilitasi sosial.  

(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 

oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi di bidang rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis. 

Bagian Kelima 

Upaya Reintegrasi Sosial 

Pasal 13 

Upaya Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf d 

dilakukan melalui: 

a. bimbingan resosialisasi; 
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b. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;  

c. pemulangan; dan 

d. pembinaan lanjutan. 

Pasal 14 

(1) Upaya reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis psikotik dilakukan 

setelah ditemukan keluarga dan siap menjadi pengampu. 

(2) Dalam hal gelandangan dan pengemis psikotik tidak mempunyai keluarga, 

Unit Pelaksana Teknis Daerah berkewajiban memberikan perlindungan 

sosial yang berkelanjutan. 

Pasal 15 

(1) Reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis dari luar Daerah dilakukan 

setelah selesai menjalani rehabilitasi awal di RPS. 

(2) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  dengan 

tahap-tahap sebagai berikut: 

a. koordinasi dengan pemerintah daerah asal; 

b. penelusuran keluarga; dan 

c. penyerahan. 

Pasal 16 

Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan 

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang 

sosial. 

Bagian Keenam 

Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis 

Pasal  17 

(1) Prosedur penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan sesuai 

Standar Operasional Prosedur (SOP). 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. 

BAB IV 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal  18 

(1) Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis 

dapat dilakukan melalui: 

a. mencegah terjadinya tindakan pergelandangan dan pengemisan di 

lingkungannya; 
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b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, 

dan/atau Pemerintah Desa apabila mengetahui keberadaan 

gelandangan dan pengemis; 

c. melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan 

pelayanan kesejahteraan sosial; 

d. melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah di bidang sosial; dan  

e. menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan Standar 

Operasional Prosedur (SOP). 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi. 

(3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Lembaga 

Kesejahteraan Sosial (LKS). 

(4) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

yang dibentuk oleh masyarakat harus mendapat ijin operasional dari 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang perizinan. 

Pasal 19 

Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 juga dilakukan oleh: 

a. perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat; 

dan  

b. dunia usaha melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. 

  

BAB V 

PEMBIAYAAN 

Pasal 20 

Pembiayaan kegiatan penanganan gelandangan dan pengemis dibebankan 

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain yang sah serta tidak 

mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 

LARANGAN 

Pasal 21 

Setiap orang dilarang: 

a. melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan baik perorangan atau 

berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan 

belas kasihan orang lain; 
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b. memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang 

baik dari dalam Daerah ataupun dari luar Daerah untuk maksud 

melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan; dan 

c. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan 

mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga 

menyebabkan terjadinya pergelandangan dan/atau pengemisan. 

Pasal  22 

(1) Setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau 

barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat 

umum. 

(2) Pemberian uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal  23 

(1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat  melaksanakan penyidikan 

terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) mempunyai wewenang: 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana; 

b. melakukan tindakan pertama  di tempat kejadian  perkara dan 

melakukan pemeriksaan; 

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka; 

d. memanggil orang untuk didengar keterangannya  sebagai  saksi atau 

tersangka; 

e. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan; 

f. penghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik 

Kepolisian Republik Indonesia karena tidak terdapat cukup bukti atau 

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya 

melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal 

tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan 

g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan 

hukum,  selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan 

dilakukan tindakan jabatan, harus patut dan masuk akal dan 

termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak  

berdasarkan keadaan  memaksa, dan menghormati hak asasi manusia. 
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(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

koordinasi lintas Kabupaten/Kota melalui kerjasama. 

BAB VIII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal  24 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pergelandangan dan/atau 

pengemisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diancam 

dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu 

dan/atau denda  paling banyak  Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan  pergelandangan dan pengemisan 

secara berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a 

diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 

dan/atau denda  paling banyak  Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta 

rupiah). 

(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan memperalat orang lain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diancam dengan hukuman 

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda  paling 

banyak  Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  

(4) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengajak, membujuk, membantu, 

menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan 

atau berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diancam 

dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau 

denda  paling banyak  Rp 40.000.000,00 (empat puluh  juta rupiah).  

(5) Setiap orang yang melanggar ketentuan memberi uang dan/atau barang 

dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diancam dengan hukuman pidana 

kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda  paling banyak  

Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

Pasal 25 

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pelanggaran. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal  26 

Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan paling lama 6 (enam) 

bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 
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Pasal  27 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

 

    Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal  27  Februari  2014 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

ttd. 

HAMENGKU BUWONO X 

 

 

 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal  27 Februari  2014 

          SEKRETARIS DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

                         ttd. 

                 ICHSANURI 

 

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 

NOMOR 1. 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

     KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 

         SUMADI, SH, MH. 

 NIP. 19632608 198903 1 007 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (1/2014) 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR   1  TAHUN 2014 

TENTANG 

PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS  

I. UMUM 

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menegaskan bahwa tujuan 

dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah : melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 34 UUD 

1945 ditegaskan bahwa: 

(1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. 

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 

dengan martabat kemanusiaan. 

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 

Mandat negara untuk memberi perlindungan, khususnya kepada fakir 

miskin, anak terlantar, dan memberdayakan masyarakat yang lemah 

kepada kehidupan yang bermartabat,  salah satunya ditujukan bagi warga 

gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis hidup dalam 

kondisi miskin dan tidak bermartabat. Kelangsungan hidup mereka 

tergantung dari belas kasihan orang lain, tidak mempunyai rumah untuk 

berlindung, sehingga terus berpindah-pindah dan tidur di tempat umum. 

Gelandangan dan pengemis juga rentan terhadap tindak kekerasan dan 

perlakuan salah. 

Sebagai pusat pendidikan, pusat kebudayaan dan daerah tujuan 

wisata Yogyakarta ternyata juga mempunyai daya tarik bagi warga 

masyarakat untuk mencari peluang hidup di kota. Masyarakat kurang 

mampu dari wilayah pedesaan baik yang masih berada di dalam wilayah 

Daerah Istimewa Yogyakarta atau dari Provinsi lain berdatangan ke 

Yogyakarta. Namun banyak diantaranya yang hidupnya tetap miskin 

bahkan menjadi gelandangan dan pengemis, menjadi salah satu bagian dari 

komunitas jalanan lainnya. 

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan peraturan perundangan 

lainnya dalam rangka menanggulangi gelandangan dan pengemis. Di dalam 

KUHP, Pasal 504 dan 505 tindakan menggelandang dan mengemis adalah 

tindakan Pelanggaran terhadap Ketertiban Umum. Pemerintah juga 

menetapkan  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang 

Penanganan Gelandangan dan Pengemis.  
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Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa gelandangan 

dan pengemis tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu diadakan usaha-

usaha penanganan. Usaha-usaha penanganan tersebut, di samping 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 

seorang warganegara Republik Indonesia. 

Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Penanganan 

Gelandangan dan Pengemis sebagai kebijakan yang lebih operasional yang 

menjadi landasan hukum bagi upaya-upaya yang dilakukan untuk 

melakukan perlindungan, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan pada martabat 

dan harga diri” adalah bahwa dalam penyelenggaraan 

penanganan Gelandangan dan Pengemis  harus menggunakan 

pendekatan yang menghargai martabat dan harga diri dan 

menghindari tindakan sewenang-wenang yang merendahkan 

martabat manusia.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “asas non-diskriminasi” adalah bahwa 

dalam penyelenggaraan penanganan Gelandangan dan 

Pengemis tidak memberikan perlakuan yang berbeda atas 

dasar jenis kelamin, usia, kondisi fisik dan mental, asal 

daerah, suku, agama, ras, orientasi seksual dan aliran politik 

apa pun.  

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “asas non-kekerasan” adalah bahwa 

dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis harus 

dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi, mengedepankan 

dialog, motivasi, persuasi dan tidak menggunakan cara-cara 

kekerasan yang membahayakan keselamatan Gelandangan 

dan Pengemis, warga masyarakat lainnya maupun aparat yang 

sedang menjalankan tugas. 
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Huruf d 

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam 

penyelenggaraan penanganan gelandangan dan pengemis 

harus mengedepankan aspek keseimbangan antara hak dan 

kewajiban, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat.  

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa 

dalam penanganan gelandangan dan pengemis harus 

dilakukan untuk memberi perlindungan dan pengayoman 

kepada gelandangan dan pengemis sebagai kelompok 

masyarakat rentan serta warga masyarakat lainnya dari 

tindakan orang lain yang merugikan dan membahayakan diri, 

keluarga dan lingkungannya. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa 

dalam penanganan gelandangan dan pengemis menekankan 

pada perwujudan kesejahteraan melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar dan pelayanan sosial lainnya. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah 

penyelenggaraan penanganan gelandangan dan pengemis  

menekankan pada upaya  pengembangan potensi dan 

kekuatan yang ada pada diri sendiri, keluarga dan 

lingkungannya serta  tindakan advokasi untuk mendapatkan 

hak-hak-nya sebagai warga negara.  

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa 

dalam penanganan gelandangan dan pengemis harus dapat 

menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dan menjamin 

adanya kepastian tindakan hukum yang diberikan kepada 

pihak-pihak yang melanggar ketentuan hukum.  

Pasal 3 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
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Huruf d 

Yang dimaksud dengan “menciptakan ketertiban umum” 

adalah menciptakan kondisi dan situasi dimana tiap-tiap 

warga masyarakat mengetahui memahami, melaksanakan 

kewajibannya, serta tidak melakukan pelanggaran terhadap 

aturan hukum yang berlaku. Tindakan penggelandangan dan 

pengemisan dilarang oleh ketentuan dalam KUHP. Selain itu 

sebagai dampak dari tindakan penggelandangan dan 

pengemisan juga terjadi perilaku masyarakat yang melanggar 

ketertiban umum, seperti mendirikan bangunan liar di lokasi 

terlarang, melakukan pengemisan di jalan-jalan yang 

membahayakan pengguna jalan serta tindakan pelanggaran 

lainnya. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP)” 

adalah mereka tidak memiliki Kartu identitas ini dapat berupa 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Penduduk 

Musiman (KIPEM).  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal yang pasti/tetap” 

adalah berupa  rumah sendiri, rumah kontrakan/rumah sewa, 

rumah kost, dan jenis tempat hunian lain yang sah.  

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “penghasilan yang tetap” adalah 

penghasilan yang pasti diperoleh seperti upah atau 

penghasilan yang didapat dari kegiatan wirausaha. 

Penghasilan tetap tidak menunjuk pada jumlahnya tetapi pada 

kepastian bahwa seseorang memiliki penghasilan pada waktu 

tertentu, misalnya harian, mingguan atau bulanan. 

Gelandangan adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan 

baik dari upah maupun kegiatan wirausaha. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “tanpa rencana hari depan anak-anak 

maupun dirinya” adalah tanpa rencana hari depan 

diindikasikan dengan tidak adanya upaya sungguh-sungguh 

yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup diri dan 

keluarganya. Misalnya, upaya untuk mencari pekerjaan dan 

penghasilan yang layak dan bermartabat, upaya untuk 

memiliki tempat tinggal, upaya untuk menyekolahkan anak-

anaknya serta upaya lain untuk mengembangkan potensinya. 
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Pasal 6 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “tergantung pada belas kasihan orang 

lain” adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengharapkan 

rasa iba orang lain dengan memberikan uang atau barang. 

Huruf b 

 Yang dimaksud dengan “berpakaian yang tidak layak” adalah 

berpakaian yang tidak bermartabat atau berpakaian tidak pada 

tempatnya. 

Huruf c 

 Yang dimaksud dengan “berada ditempat-tempat umum” 

adalah tempat-tempat seperti persimpangan jalan, toko, mall, 

terminal, stasiun, pasar, sarana lingkungan, fasilitas 

pariwisata, pemukiman dan tempat ibadah. 

Huruf d 

 Yang dimaksud dengan “memperalat sesama untuk 

merangsang belas kasihan orang lain” adalah aktivitas dengan 

membawa orang lain untuk menimbulkan belas kasihan 

seperti bayi, anak kecil atau penyandang difabel. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pelatihan, magang dan perluasan 

kesempatan kerja” adalah pelayanan terpadu dan 

berkelanjutan untuk mewujudkan hak masyarakat atas 

pekerjaan. Perluasan kesempatan kerja dapat ditempuh 

melalui kebijakan afirmasi yang memprioritaskan warga 

miskin yang sudah terlatih dan mempunyai ketrampilan 

untuk mendapat pekerjaan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “peningkatan derajat kesehatan” 

adalah upaya yang dilakukan melalui pelayanan 

kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif 

maupun rehabilitatif sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan juga 

mencakup pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat 

miskin. 
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Huruf c 

Yang dimaksud dengan “fasilitasi tempat tinggal” adalah 

faslitasi tempat tinggal dilakukan melalui rehabilitasi 

rumah tak layak huni dan kemudahan akses untuk 

memiliki Rumah Sangat Sederhana bagi warga miskin 

yang belum memiliki tempat tinggal. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “peningkatan pendidikan” adalah 

ditujukan bagi keluarga miskin baik melalui pendidikan 

formal, informal, dan non formal.  Pendidikan non formal 

bagi para orang tua dapat difasilitasi melalui PKBM, SKB 

atau lembaga lainnya. Peningkatan pendidikan juga 

ditujukan bagi anak-anak keluarga miskin untuk 

memastikan dan menjamin anak-anak dapat mengikuti 

program wajib belajar 9 tahun dan melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Peningkatan 

pendidikan juga dapat dilakukan melalui layanan 

beasiswa dan dukungan lainnya. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “penyuluhan dan edukasi 

masyarakat” adalah salah satu teknik yang digunakan 

dalam memberi edukasi kepada masyarakat untuk 

memberi informasi mengenai situasi, kondisi dan resiko 

hidup di wilayah perkotaan, hak dan kewajiban warga 

negara termasuk masalah ketertiban umum. Penyuluhan 

dilakukan oleh petugas atau tenaga penyuluh. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “pemberian informasi melalui 

baliho di tempat umum” adalah pemasangan spanduk, 

baliho atau alat peraga lainnya yang tujuannya untuk 

mengajak setiap orang untuk tidak melakukan kegiatan 

pergelandangan dan pengemisan atau ajakan untuk tidak 

memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan 

pengemis di tempat-tempat umum. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “bimbingan sosial” adalah 

serangkaian tindakan pendampingan yang dimaksudkan 

untuk memberi informasi, motivasi, memfasilitasi warga 

masyarakat dalam memecahkan masalah, memperkuat 

kemampuan mereka untuk memecahkan masalah, 

membuat pilihan-pilihan hidup, meningkatkan partisipasi 

sosial, menggali potensi dan sumber-sumber yang dapat 

digunakan untuk mendukung kehidupan keluarganya. 
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Huruf h 

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” adalah salah 

satu wujud perlindungan sosial yang diperuntukkan bagi 

seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat 

yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat 

tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial diberikan dalam 

bentuk bantuan langsung, pemberian kemudahan untuk 

mengakses pelayanan sosial lainnya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah salah satu 

cara yang dilakukan untuk mengatur dan menegakkan 

aturan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban 

dalam kehidupan masyarakat.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “penjangkauan” adalah tindakan 

proaktif yang dilakukan oleh petugas penjangkauan ke 

wilayah-wilayah yang dijadikan tempat tinggal 

gelandangan dan pengemis. Penjangkauan adalah kontak 

awal dan proses membina hubungan sosial serta 

membangun kepercayaan dengan gelandangan dan 

pengemis. Petugas penjangkau dapat melakukan 

penyelamatan dan evakuasi yang dimaksudkan sebagai 

upaya perlindungan terhadap gelandangan dan pengemis 

dari situasi dan kondisi kehidupan di jalanan yang 

membahayakan keselamatan mereka, baik dari aspek 

fisik, kesehatan maupun psiko sosialnya. 
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Huruf c 

Yang dimaksud dengan “pembinaan di RPS” adalah 

serangkaian kegiatan bimbingan mental sosial yang 

dilakukan untuk membangun pemikiran, sikap, perilaku 

pro sosial yang sesuai dengan standar norma hukum dan 

norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pembinaan 

dapat dilaksanakan melalui bimbingan fisik untuk 

melatih kedisiplinan serta bimbingan mental sosial. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “pelimpahan” adalah pelimpahan 

gelandangan pengemis untuk menjalani proses hukum di 

pengadilan. Pelimpahan pengadilan ditujukan bagi 

gelandangan pengemis yang sudah sering terjaring razia 

dan/atau diindikasikan melakukan tindakan melanggar 

hukum. Pelimpahan ke pengadilan merupakan keputusan 

dalam forum gelar kasus, yang juga sudah melibatkan 

aparat kepolisian sebagai penyidik umum, serta 

profesional lainnya. Dari hasil gelar kasus tersebut 

Direktur Kasus pada RPS mengambil keputusan untuk 

melimpahkan kepada pengadilan. Pelimpahan ke 

pengadilan merupakan upaya terakhir, dan diambil jika 

gelandangan dan pengemis benar-benar terindikasi 

menjadi pelaku tindak kriminal.  

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “orang yang tinggal di tempat-

tempat umum” adalah yang menetap dan melakukan 

aktivitas dalam waktu yang cukup lama di suatu tempat 

seperti di jalan, trotoar, toko, terminal, stasiun, bangunan 

pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas 

pariwisata,  di pinggir rel kereta api,  bawah jembatan, 

tempat ibadah. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “orang yang mengalami gangguan 

jiwa  di tempat umum” adalah orang yang mengidap sakit 

jiwa yang berada di suatu tempat seperti di jalan, trotoar, 

emperan toko, terminal, stasiun, bangunan pasar, 

bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata di 

pinggir rel kereta api, bawah jembatan. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “orang yang meminta-minta di 

tempat-tempat umum” adalah orang yang meminta-minta 

di suatu tempat seperti di jalan, trotoar, toko, terminal, 

stasiun, pasar, bangunan cagar budaya, pemukiman, 

tempat ibadah, sarana dan fasilitas pariwisata. 
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Huruf d 

Yang dimaksud dengan “meminta-minta dengan 

menggunakan alat” adalah sejenis alat yang menimbulkan 

suara seperti atau menyerupai alat musik, alat musik, 

jathilan, hewan sebagai tontonan. 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Ayat (4) 

Cukup Jelas 

Ayat (5) 

Cukup Jelas 

Ayat (6) 

Cukup Jelas 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “motivasi” adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk menumbuhkan keinginan gelandangan 

dan pengemis, membangun harapan untuk mencapai 

kehidupan yang lebih baik serta mendorong mereka 

untuk membuat rencana, mengambil keputusan dan 

melakukan tindakan yang lebih produktif.   

Yang dimaksud dengan “diagnosa psikososial” adalah 

proses mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan 

mental sosial untuk merumuskan pemecahannya dan 

digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan 

pelayanan.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “perawatan dan pengasuhan” 

adalah pemberian pelayanan dan bimbingan terhadap 

gelandangan dan pengemis selama  menjalani proses 

rehabilitasi sosial. Perawatan dan pengasuhan 

disesuaikan dengan kebutuhan spesifik sesuai dengan 

hasil diagnosa psiko sosial. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “pelatihan vokasional dan 

pembinaan kewirausahaan” adalah serangkaian usaha 

yang diarahkan kepada klien gelandangan dan pengemis 

untuk mengetahui, mendalami dan menguasai suatu 

bidang ketrampilan kerja tertentu yang memungkinkan 

mereka memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang 

layak. 
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Huruf d 

Yang dimaksud dengan “bimbingan mental” adalah bagian 

dari kegiatan rehabilitasi sosial yang diarahkan untuk 

menangani gangguan psiko sosial yang dialami klien 

gelandangan dan pengemis non psikotik. Gelandangan 

psikotik mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa dari 

rumah sakit jiwa. Rehabilitasi sosial bagi gelandangan 

psikotik  yang belum diketahui asal usul keluarganya 

pasca pemulihan kesehatan jiwa dilakukan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah di bidang sosial. Bimbingan 

spiritual adalah tindakan pendampingan terhadap klien 

gelandangan dan pengemis dalam melakukan refleksi atas 

perjalanan hidup, menggali keyakinan, nilai-nilai, filosofi 

dan pemaknaan atas kehidupannya pada waktu yang 

lalu, sekarang maupun yang akan datang. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “bimbingan fisik” adalah kegiatan 

bimbingan/tuntunan untuk pengenalan dan pembiasaan 

praktek cara-cara hidup sehat, secara teratur dan disiplin 

agar kondisi badan/fisik maupun lingkungan dalam 

keadaan selalu sehat. Bimbingan fisik dimaksudkan 

untuk melatih, membina dan memupuk kemampuan dan 

kemauan klien agar memelihara kesehatan fisik dan 

lingkungannya. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “bimbingan sosial” adalah 

kegiatan yang diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran 

dan tanggung jawab sosial serta meningkatkan 

ketrampilan sosial klien. Kegiatan ini dapat dilaksanakan 

melalui pelatihan ketrampilan berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan orang lain, dan berorganisasi. 

Bimbingan sosial berupaya mendorong klien gelandangan 

dan pengemis dapat kembali dalam kehidupan 

masyarakat secara inklusif. Konseling psikososial adalah 

kegiatan yang ditujukan bagi klien gelandangan dan 

pengemis untuk membantu mengatasi masalah-masalah 

emosi dan  sosial guna mencapai kesejahteraan hidupnya. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “pelayanan aksesibilitas” adalah 

pelayanan yang dimaksudkan untuk memudahkan 

gelandangan dan pengemis dalam mengakses berbagai 

pelayanan sosial dari lembaga pemerintah maupun 

lembaga lainnya. 
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Huruf h 

Yang dimaksud dengan “bantuan dan asistensi sosial” 

adalah diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan 

dasar (makanan pokok, pakaian, tempat tinggal (rumah 

penampungan sementara), perawatan kesehatan dan 

obat-obatan, akses pelayanan dasar (kesehatan, 

pendidikan), bimbingan teknis/supervisi, dan penyediaan 

pemakaman). 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan “bimbingan resosialisasi” adalah 

serangkaian kegiatan bimbingan yang bersifat dua arah, 

yaitu pertama, untuk mempersiapkan penerima 

pelayanan agar dapat berintegrasi penuh ke dalam 

kehidupan dan penghidupan masyarakat, dan kedua 

untuk mempersiapkan masyarakat khususnya 

masyarakat daerah asal atau lingkungan masyarakat di 

lokasi penempatan kerja/usaha penerima layanan agar 

mereka menerima, memperlakukan dan mengajak serta 

untuk berintegrasi dengan kegiatan kemasyarakatan.  

Huruf j 

Yang dimaksud dengan “bimbingan lanjut” adalah 

serangkaian kegiatan bimbingan yang diarahkan kepada 

penerima pelayanan, keluarga dan masyarakat guna lebih 

dapat memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan 

kemandirian penerima pelayanan dalam kehidupan serta 

peningkatan kesejahteraan secara layak. 

Huruf k 

Yang dimaksud dengan “rujukan” adalah proses 

pengalihan wewenang kepada pihak lain, untuk 

menangani lebih lanjut kasus yang dialami klien karena 

dinilai masih membutuhkan pelayanan atau bantuan 

sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

Ayat (6)  

Cukup jelas. 
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Pasal 11 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Pemerintah Daerah dapat membangun kerjasama dengan Klinik 

Kesehatan Jiwa dan Rumah Sakit Jiwa lain, baik yang berada di 

dalam maupun diluar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.   

Pasal 12 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pelayanan sosial berkelanjutan” adalah 

pelayanan sosial yang diberikan kepada gelandangan psikotik 

yang tidak diketahui keluarganya dan tidak memungkinkan 

untuk dipulangkan dan dikembalikan kepada keluarganya. 

Pelayanan yang berkelanjutan meliputi pemenuhan kebutuhan 

dasar, tempat tinggal, kesehatan, kegiatan rekreasional, 

pelatihan ketrampilan bagi gelandangan psikotik yang mampu 

untuk dilatih.  

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “Unit Pelaksana Teknis Daerah yang 

mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial 

gelandangan pengemis” adalah unit kerja di bawah Dinas Sosial 

yang melakukan upaya-upaya pemberdayaan gelandangan 

psikotik. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 
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Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah pusat 

keramaian seperti  jalan, trotoar, toko, terminal, stasiun, pasar, 

bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata, 

pemukiman, tempat ibadah. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” 

adalah keseluruhan aturan mengenai pemberian sumbangan, 

antara lain: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang 

Pengumpulan Uang atau Barang. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

 

 

 

TAMBAHAN  LEMBARAN  DAERAH  DAERAH  ISTIMEWA  YOGYAKARTA 

NOMOR 1. 
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Nama   : Siti Mustaghfiroh 

Tempat/Tgl.Lahir : Pati, 19 September, 1994 

Jenis Kelamin  : Perempuan  

Agama   : Islam 

Alamat   : Guyangan- Trangkil- Pati 2/II 

Nama Ayah  : Ali Usman 

Nama Ibu  : Sopiatun 

B. Riwayat Pendidikan: 

1. TK Raudlatul Ulum Guyangan-Pati, 2000 

2. MI Raudlatul Ulum Guyangan-Pati, 2006 

3. MTS Raudlatul Ulum Guyangan-Pati, 2009 

4. MA Raudlatul Ulum Guyangan-Pati, 2012 

C. Pengalaman Organisasi 

1. Ikatan Alumni Madrasah Raudlatul Ulum (IKAMARU) 

2. Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati  
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