
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai ibukota negara, Jakarta telah mengalami 

pembangunan fisik dan ekonomi yang berjalan pesat, menjadi suatu 

kota metropolitan. Namun pada sisi lain, Jakarta juga terkena dampak 

dari arus globalisasi yang saat ini melanda bangsa Indonesia dan 

, membawa pengaruh diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Hal tersebut telah menimbulkan krisis yang meluas di 

bidang ekonomi, sosial, politik dan pemerintahan yang klimaksnya 

mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat tersebut 

ternyata juga memacu semakin bertambahnya permasalahan sosial 

beraneka ragam polanya, sehingga berkembang dan berubah baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif sejalan dengan perkembangan 

masyarakat, jadi walaupun masyarakat berkembang semakin modern 

tidak berarti masalah sosial akan menjadi hilang. Sementara itu, 

perubahan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat tadi, tidak 

jarang mengantarkan sebagian masyarakat yang tidak memiliki 

kesiapan untuk menerima dan menyesuaikan dengan nilai-nilai baru 

menjadi tertinggal dalam laju perjalanan zaman. Segmen masyarakat 

tersebut dengan tidak disadari menjadi kelompok yang secara tidak 

sengaja menjadi terpinggirkan oleh keadaan, karena dianggap 

mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dengan perilakunya 
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yang menyimpang dari norma sosial. Oleh karena itu harus ditertibkan 

karena telah melanggar Perda No.11 tahun 1988, tentang Ketertiban 

Umum. Namun demikian penertiban ini dilakukan dengan lebih 

menekankan kepada pendekatan persuasif dan kemanusiaan. Dinas 

Sosial menyebut kelompok/segmen masyarakat tersebut dengan 

sebutan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), yaitu: 

sebagai perorangan, keluarga ataupun kelompok masyarakat yang 

sedang mengalami hambatan secara sosial, moral dan material, baik 

yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya sehingga 

mereka tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi 

. kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial oleh 

karenanya mereka senantiasa memerlukan bantuan orang lain atau 

pemerintah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya. 

Adapun yang termasuk dalam golongan PMKS tersebut, 

adalah: 

a. Anak terlantar, anak yang berusia 6-2 tahun, karena sesuatu ha1 

orang tuanya tidak dapat memenuhi atau melalaikan 

kewajibannnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasar 

hidupnya dengan wajar baik jasmani, rohani dan sosialnya. 

b. Anak nakal, anak yang berusia 6-7 tahun, yang berperilaku 

menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam 

masyarakat lingkungannya, sehingga merugikan dirinya, keluarga 

atau orang lain. 
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c. Anak jalanan, anak yang berusia dibawah 20 tahun yang 

kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar 

waktunya diluar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau 

tempat-tempat umum lainnya 

d. Bekas korban penyalah gunaan narkotika, seorang terutama yang 

berusia antara 10-30 tahun yang pernah menyalah gunakan 

narkotika atau zat adiktif lainnya, termasuk minuman keras, pada 

taraf coba-coba, atau sampai mengalami ketergantungan 1 

kecanduan tetapi sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan fisik 

oleh dokter yang berwenang, berasal dari keluarga yang mampu 

maupun kurang mampu. 

e. Bekas narapidana, seorang yang telah selesai menjalani hukuman, 

akan tetapi tidak diterima dengan baik atau diabaikan 1 dijauhi oleh 

keluarga dan masyarakatnya, sehingga mendapatkan kesulitan 

untuk melaksanakan tugas kehidupannya secara normal. 

, f. Gelandangan, orang-orang miskin yang hidup dalam keadaan tidak 

sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat 

setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan 

yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat 

umum. 

g. Pengemis, orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan 

meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan 

untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain untuk 

mendapatkan uang ataupun barang. 
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h. Wanita tuna susila, adalah seorang wanita terutama karena alasan 

ekonomi, yang melakukan hubungan seksual. diluar pernikahan, 

dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan jasa. 

i. Lanjut usia terlantar, seseorang yang berumur 60 tahun atau lebih, 

terutama yang terlantar, karena sebab-sebab tertentu tidak dapat 

memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maipun 

sosial. 

j. Penyandang cacat, setiap orang yang mempunyai kelainan fisik 

danl atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan 

rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitasl 

kegiatan secara layak. 

k. Waria, adalah seorang laki-laki yang mengalami kelainan 

penampilan secara fisik dan mental, sehingga berperilaku 

kewanitaan, diantaranya ada yang melakukan hubungan seksual di 

luar pemikahan dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan jasa. 

Kelompok inilah yang menjadi sasaran garapan Dinas Sosial 

DKI Jakarta, bersama-sama dengan Orsos yang menjadi mitra 

kerjanya terutama kelompok (a,b,c,f,g,i dan j). 

Berkaitan dengan perkembangan dan dinamika permasalahan 

sosial yang terjadi saat ini, maka mengharuskan Dinas Sosial Pemda 

DKI Jakarta segera menyikapinya dengan langkah-langkah strategi 

dan kebijaksanaan yang bertumpu kepada paradigma " Community 

Based Development " (Pernbangunan berbasis pada masyarakat). 
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Oleh karena itu, ukurannya adalah Kesejahteraan Sosial bagi rakyat 

yang semakin adil dan menyeluruh. 

Sementara itu, untuk mendukung strategi ini diperlukan SDM 

yang berkualitas, perencanaan matang dan responsif serta sistem 

pemberdayaan yang berpola " People Centered Development " yaitu 

intinya adalah untuk menjadikan masyarakat sebagai masyarakat 

mandiri dalam menyelesaikan masalah sosialnya. Kelompokl segmen 

mayarakat yang menjadi pilihan untuk bersama-sama 

mengembangkan program UKS (Usaha Kesejahteraan Sosial) dan 

penanganan PMKS adalah Orsos/ LSM, terutama yang bergerak 

sejalan dengan program pemberdayaan dari pemerintah. 

Aparat Pemda harus mampu menjadi ENTERPRENEUR yang 

dapat menggerakkan dan memberdayakan masyarakat maupun 

swasta ikut ambil bagian dalam pembangunan bidang Kesejahteraan 

Sosial, serta mampu memprediksi lingkungan yang cepat berubah, 

sehingga dapat mendorong tumbuhnya hubungan kemitraan yang 

semakin meningkat dengan masyarakat. 

Dalam kaitan ini, organisasi Dinas Sosial DKI Jakarta selaku 

regulator dan fasilitator diharapkan dapat memenuhi tuntutan 

masyarakat, khususnya selaku perangkat Otonomi Daerah yang 

mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab mengatur dan 

mengurus sebagian urusan pemerintahan dibidang Kesejahteraan 

Sosial sebagai urusan rumah tangga daerah. Dalam melaksanakan 

misinya, seluruh upaya dan program Dinas Sosial DKI Jakarta, dititik 
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beratkan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan bantuan 

sosial, pembinaan peran serta masyarakat dalam usaha 

kesejahteraan sosial di DKI Jakarta, serta menyediakan fasilitas 

sarana dan prasarana kesejahteraan sosial. 

Dalam rangka menyikapi permasalahan sosial perkotaan DKI 

Jakarta, dikaitkan dengan misi, tugas dan fungsi Dinas Sosial .DKI 

Jakarta khususnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) yang dirasakan semakin berat, inilah maka Dinas 

Sosial DKI Jakarta dituntut untuk menangani secara profesional, 

melembaga dan meningkatkan jangkauan serta kualitas 

pelayanannya, untuk itu tentunya dibutuhkan suatu strategi yang tepat 

dan terpadu dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) melalui pemberdayaan masyarakat. 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sejak 

krisis ekonomi berlangsung semakin bertambah jumlahnya, memang 

harus mendapat perhatian. Artinya, masalah Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) bukan saja hanya menjadi tugas 

Pemerintah Daerah untuk menanganinya, tetapi juga menjadi 

kewajiban seluruh lapisan I kelompok masyarakat. 

Diatas telah diuraikan bahwa masalah PMKS semakin berat, 

dikatakan berat karena masalah lama belum tuntas, disusul dengan 

masalah baru, sedangkan hasil pembinaan yang dilakukan banyak 

yang drop out. Selain itu dari segi kuantitatif juga meningkat, misal 

kalau di lihat data pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 yang 
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mengalarni peningkatan (70.326, 76.104 dan 79.540), meskipun pada 

tahun 2000 mengalarni penurunan (76.058) (Lihat Tabel 1). 

Oleh karena itu, berdasarkan berbagai kondisi yang melatar 

belakangi tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan mengarnbil 

judul : Analisis strategis penanganan PMKS, melalui pernberdayaan 

masyarakat. 

Tabel 1. Estimasi Populasi PMKS di Propinsi DKI Jakarta 
Tahun 1997 - 2000 

NOI JENlS PMKS 1 1997 1 1998 1 1999 1 2000 1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

Surnber 

Anak Jalanan 

Anak Terlantar 

Anak Nakal 

Bekas Korban Narkotika 

Bekas Narapidana 

Gelandangan 

Pengernis 

Wanita Tuna Susila 

Lanjut Usia Terlantar 

Penyandang Cacat 
Waria 

JUMLAH 

: Dinas Sosial tahun : 
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B. ldentifikasi Masalah 

Berangkat dari kondisi sosial yang demikian, maka penelitian ini 

berusaha mengkaji bagaimana strategi penanganan PMKS melalui 

pemberdayaan masyarakat, yang dapat disusun dengan berbasis 

kepada " Community Based Development ". 

1. Permasalahan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial) di Jakarta yang semakin kompleks, berat dan luas, kurang 

diimbangi dengan penanganan yang profesional dan melernbaga 

dari aparat Dinas Sosial DKI Jakarta. 

2. Mobilitas PMKS tinggi, mereka datang dan pergi silih berganti 

sehingga menyulitkan pendataan yang lebih akurat. 

3. Kondisi dan prasarana kesejahteraan sosial yang tersedia telah 

over kapasitas, sedang perkembangan kemampuan SDM yang 

ada sangat terbatas, tidak sebanding dengan beban masalah 

yang dihadapi. 

4. Komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar unsur masyarakat 

(Pokja Kesuma) dengan unsur pemerintah SSK (Seksi Sosial 

Kecamatan), yang bertugas dilapangan belum maksimal. 

5. Penanganan PMKS yang melibatkan semua sektor terkait baik 

lintas daerah, rnaupun pemberdayaan masyarakat, seperti misal : 

Badan Koordinasi kegiatan kesejahteraan Sosial (BKKKS), 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pokja ~esuma (Kelompok 

Kerja Kesejahteraan Sosial Usaha Masyarakat) dan lain-lain 

masih belum optimal dan belum dapat dipadukan. 
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C. Batasan Masalah I Ruang Lingkup 

Dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh 

organisasi (Dinas Sosial DKI), serta sesuai dengan judul yang 

ditetapkan pada bagian terdahulu, rnaka permasalahan yang dikaji 

dalam penelitian ini mernfokuskan perhatian pada : 

1. "Strategi apa yang seharusnya diterapkan oleh Dinas Sosial 

DKI Jakarta untuk meningkatkan peran serta dan 

pemberdayaan masyarakat agar Visi, Misi maupun tugas- 

tugasnya dalam menangani PMKS dapat berhasil secara 

optimal". 

2. "Pembahasan penanganan PMKS tidak secara rinci satu 

persatu jenis PMKS, namun secara keseluruhan". 

D. Perumusan Masalah 

Dengan dasar uraian seperti tersebut diatas, baik dilihat dari 

identifikasi masalah, maupun batasan masalah, penulis mencoba 

menyusun perurnusan masalahnya sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi pemberdayaan rnasyarakat saat ini yang telah 

menjadi program Dinas Sosial DKI Jakarta dalam penanganan 

PMKS 

2. Faktor-faktor Internal dan Eksternal apa saja yang mernpengaruhi 

strategi penanganan PMKS melalui pemberdayaan masyarakat 

tersebut. 
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3. Bagaimana strategi penanganan PMKS melalui 'pemberdayaan 

masyarakat, yang diterapkan oleh Dinas Sosial .DKI Jakarta agar 

dapat berhasil secara optimal. 

E. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan memberikan gambaran 

tentang analisis strategi, khususnya strategi yang dapat diterapkan 

pada berbagai bentuk organisasi pelayanan publik atau sosial, serta 

menentukan strategi organisasi yang sesuai dengan kondisi 

perkembangan sosial budaya maupun kebutuhan masyarakat saat ini. 

Secara khusus maka penelitian ini bertujuan : 

1. Mendeskripsikan kondisi pemberdayaan masyarakat yang telah 

dilaksanakan sesuai program Dinas Sosial DKI Jakarta dalam 

rangka kegiatan UKS maupun penanganan PMKS. 

2. Menganalisis I mengkaji lingkungan eksternal dan internal Dinas 

Sosial DKI Jakarta yang berpengaruh terhadap strategi 

penanganan PMKS melalui pemberdayaan masyarakat. 

3. Merumuskan strategi penanganan PMKS melalui pemberdayaan 

masyarakat yang dapat diterapkan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta, 

sehingga Visi, Misi dan tugas-tugasnya dapat berhasil secara 

optimal. 
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F. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini, maka hasilnya 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Dinas Sosial Pemda DKI Jakarta, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan positif, baik sebagai 

wacana maupun bahan pertimbangan bagi .pihak penentu 

kebijaksanaan, terutama berkaitan dengan program peningkatan 

peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan UKS 

secara lebih terarah dan terpadu diantara LSM I Orsos, untuk 

kepentingan penanganan dan pengentasan PMKS. 

b. Untuk Pemda DKI Jakarta atau selaku induk organisasi itu sendiri, 

hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan penting 'bagi 

pejabat antar unit terkait lainnya yang mempunyai wewenang dalam 

kebijakan publik, berhubungan dengan permasalahan PMKS. 

c. Diakui bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, baik 

substansi, maupun metodologinya, namun demikian diharapkan 

hasil ini menjadi sumbangsih penulis untuk menambah dan 

memperkaya chasanah ilmu pengetahuan, khusus bidang 

pemberdayaan SDM dan kajian-kajian sejenis, sehingga dapat 

dikembangkan lebih lanjut. 
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