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Abstrak 

Program Desaku Menanti yang lebih dikenal dengan Kampung 1000 Topeng nantinya 

akan di huni oleh (Gelandangan dan Pengemis) GEPENG akan dipilih sebanyak 40 

KK untuk di tempatkan di Kampung 1000 Topeng, sebelum ditempatkan warga 

nantinya akan di berikan pembekalan dan juga pelatihan agar mereka bisa merubah 

hidup mereka dengan cara berwirausaha di Kampung 1000 Topeng, setelah diberikan 

pembekalan dan juga pelatihan warga binaan nantinya akan di tempatkan di kampung 

1000 Topeng untuk bisa memulai hidup baru. Penelitian ini menggunakan penielitian 

deskriptif dan metode kualitatif untuk menggambarkan munculnya Program Desaku 

Menanti dan penerapan Program Desaku Menanti Adapun studi ini diambil di Kota 

Malang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode Observasi, wawancara dan 

juga dokumentasi. Sedangkan Teknik analisa data menggunakan model Denzin & 

Lincoln yang meliputi reduksi data, pengelolaan data, dan juga interpretasi data yang 

akhirnya menjawab permasalahan dan tujuan dari penelitian tersebut.  

 Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah telah 

menjalankan program tersebut dengan baik dari awal pembentukan hingga peresmian 

Kampung 1000 Topeng untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Malang. Namun 

beberapa bulan setelah diresmikanya, wisata tersebut sepi dari pengunjung 

dikarenakan wisatanya yang jauh dari peradaban di Kota Malang, dan juga akses 

menuju Kampung tersebut masih jauh dari kata layak, tidak hanya itu saja wisata yang 

dihandalkan oleh Kampung Topeng hanya ada satu Spot selfie saja, sehingga kurang 

untuk menarik minat wisatawan unutk datang dan berkunjung kembali. Tidak hanya 

itu saja ada beberapa kendala yang ada di Kampung Topeng, yang pertama adalah 

masih kurangnya monitoring yang di laksanakan oleh Dinas Sosial untuk bisa 

membantu perekonomian masyarakat di Kampung 1000 Topeng. Yang kedua, 

kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan di Kampung 1000 

Topeng sehingga beberapa tempat bermain maupun spot selfie sudah banyak yang 

rusak. Yang ketiga, adalah masih kurangnya pelatihan yang diberikan oleh Dinas 

mailto:Julpariansyah1@gmail.com


Sosial dikarenakan beberapa pelatihan yang diberikan bisa dikatakan tidak berjalan 

dengan baik dikarenakan proses persaingan di dunia usaha yang ada di Kota Malang, 

sehingga masyarakat sendiri untuk enggan memproduksi kerajinan tangan maupun 

memproduksi makanan untuk di jualkan kembali.  

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Program Desaku Menanti, dan  Pengentasan 

Kemiskinan.  

Abstract  

Desaku Menanti program which is better known as Kampung 1000 Topeng will be 

occupied by GEPENG (Gelandangan dan Pengemis). It will be selected as many as 

40 families to be placed in Kampung 1000 Topen., Before the residents will be given 

the provision of briefing and training so they can change their lives by conducting 

entrepreneurship in Kampung 1000 Topeng. After being given briefing and also 

training, the assisted residents will be placed in Kampung 1000 Topeng in order to start 

a new life. This research employed mix method to describe the emergence of Desaku 

Menanti Program and application of Desaku Menanti Program. The study was taken 

in Malang. Data collection was obtained from Observation method, interview and also 

documentation. While the technique of data analysis using Denzin & Lincoln model 

which includes data reduction, data management, and also data interpretation that 

finally answer the problem and purpose of the research. 

 

The result of this study revealed that the government has run the program well from 

the beginning of the establishment until the inauguration of Kampung 1000 Topeng to 

alleviate poverty in Malang. Moreover, a few months after inauguration, the tour is 

deserted from visitors caused the tourism far from civilization in the city of Malang. It 

also access to the village is still far from the word worthy. Not only that the tour is 

relying on by the Kampung Topeng,but there is also only one Spot photo, so less to 

attract tourists to come and visit again. Besides, there are some obstacles that exist in 

Kampung Topeng. The first is still a lack of monitoring carried out by the Department 

of Social Affairs to be able to help the community economy in the Kampung Topeng. 

Second is the lack of awareness of the community in maintaining the environment in 

Kampung 1000 Topeng. It is makes some places of play and photo spots broken. The 

third is the lack of training provided by the department of social. Some of training 

cannot run well because of the competition process in the business world in Malang 

City. Therefore, the community itself is reluctant to produce handicrafts and food to 

be sold again. 

 

Keywords: Government Policy, Education Program, and Poverty Alleviation 

 

 

 

 



A. Pendahuluan 

Permasalahan yang terjadi dalam mengupayakan pengentasakn 

kemiskinan yang ada Di Indonesia pada saat ini terkait dengan adanya fakta 

bahwasanya pertumbuhan ekonomi pada saat ini tidak tersebar secara 

merata di seluruh wilayah khususnya Di Indonesia sendiri, dikarenakan 

dengan tingginya disparatis pendapatan antar daerah. Selain disparatis 

bahwa kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan dari sebab akibat 

tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, hal ini terjadi dikarenakan 

rendahnya pendapatan perkapita yang rendah sehingga terjadinya investasi 

perkapita yang juga merendah. Tingkat investasi perkapita yang sangat 

rendah disebabkan dari pemerintahan dari domestik perkapita yang rendah 

dan juga hal-hal tersebut terjadi dikarenakan tingkat kemiskinan yang 

semakin tinggi hingga sampai saat ini, sehingga untuk membentuk sebuah 

lingkaran kemiskinan sebagai sebuah hubungan sebab dan juga akibat yang 

telah dibuktikan sebagai contoh kasus dari lingkaran kemiskianan yanga da 

Di Indonesia1. 

Pemerintah Kota Malang memiliki banyak cara untuk mengurangi 

tingkat kemiskinan di daerahnya, tak terkecuali di Kota Malang, Jawa 

Timur yang menerapkan program Desaku Menanti, program ini sangat 

berbeda dengan daerah-daerah lainya, bahkan program tersebut di klaim 

sebagai satu satunya Di Indonesia. Program pengentasan kemiskinan yang 

digagas langsung oleh Pemerintah kota Malag dan juga Kementrian Sosial 

                                                           
1 Jaka Sumanta. 2005  Fenomena lingkaran kemiskinan di Indonesia : Analisis ekonometri regional 

data panel propinsi tahun 1999-2002. MPKP UI. 



belum menyentuh keseluruhan masyarakat kemiskinan di Kota Malang, 

namun dapat memebrikan peluang yang bisa menjanjikan sebagai bekal 

untuk menghidupi keluarganya di masa depan.  

Kemiskinan merupakan salah satu persoaalan yang ada pada saat 

ini, dengan ditandai masih banyaknya jumlah penduduk miskin yang hidup 

dibawah garis kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik menunjukan 

bahwa pada tahun 2016 penduduk miskin Di Kota Malang berjumalah 

sebanyak 37,03 juta jiwa atau 4,33% secara presentase. Jika dibandingkan 

dengan jumlah penduduk miskin sebesar 426 ribu orang. Dari presentase 

tersebut menunjuka bahwa hal ini menjadi perhatian pemerintah sehingga 

pada kabinet kinerja, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama. 

Target penurunan jumlah penduduk miskin seperti tercantum dalam 

bidang kependudukan dan ketenagakerjaan bahwa Periode 2005-2010, 

penduduk miskin berhasil diturunkan dengan rata-rata penurunan per tahun 

sebanyak 816 ribu jiwa per tahunya. Dalam periode tersebut, bahwa 

investasi pada sektor industri diperkirakan dapat menurunkan kemiskinan 

di wilayah perkotaan mnimum 0,04%. Begitu juga, investasi pada sektor 

pertanian yang diperkirakan dapat menurunkan kemiskinan di wilayah 

perdesaan minimum 0,09%. Periode 2010-2015, penduduk miskin berhasil 

diturunkan dengan rata-rata penurunan per tahun sebesar 486 ribu jiwa per 

tahun2. 

                                                           
2 Rahma Iryanti, 2016, Strategi Nasional Dalam Pencapaian Target Pengurangan Kemiskinan  Tahun 

2019: Jakarta 



Berangkat dari masalah kemiskinan diatas, pemerintah Kota 

Malang memiliki salah satu program dalam pengentasan kemiskinan yang 

digagas langsung dari Kementrian Sosial oleh ibu Khofifah yaitu program 

Desaku Menanti. Program ini ditujukan untuk menanggulangi masalah-

masalah kemiskinan yang ada di Kota Malang yang menjadi terpadu dan 

satu dalam program Desaku Menanti 

Program Desaku menanti adalah salah satu program rehabilitasi 

sosial gelandangan dan juga pengemis yang dilakukan terpadu yang 

berbasis desa dengan menekankan pengembalian masyarakt ke daerah 

asalnya. Program Desaku Menanti sangat bermanfaat bagi Gelandangan 

dan Pengemis (GEPENG) dikarenakan bisa meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dengan membantu memberikan rumah yang layak huni. Selain 

itu ada juga bantuan berupa penguatan ekonomi produktif untung 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang. Program ini 

bekerjasama dengan Pemerintah Kota Malang, khususnya Dinas Sosial agar 

eks gepeng bisa mendapatkan kehidupan layak sesuai dengan UUD 1945 pasal 

27 ayat 2 UUD 1945, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan 

penghidupan yang layak, dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai 

tujuan tersebut. Karena itu, selain diberikan rumah layak, mereka juga 

diberikan Vocational Training serta program  Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 

atau kelompok usaha bersama yang diharapkan agar mereka memiliki sumber 

income sendiri. 



Salah satu program penanggulangan kemiskinan Di Indonesia 

adalah dengan melakukan penanggulangan kemiskinan dengan membuat 

binaan di Desaku Menanti, dengan di dirikanya wisata di Desaku Menanti 

diharapkan seluruh pengemis, pemulung dan gelandangan di Kota Malang 

agar bisa hidup dengan layak dengan diberikanya pelatihan keterampilan 

dari Dinas Sosial, pelatihan tata boga yang berkerjasama dengan tim ibu-

ibu PKK Kota Malang agar masyarakat di desaku menanti bisa mandiri dan 

berwirausaha di Program Desaku Menanti yang dikenal dengan wisata 

Kampung Topeng yang menjadi tempat wisata baru di Kota Malang.  

Dalam program ini pemerintah Kota Malang juga menyampaikan 

bahwa senjata ampuh dalam mengentaskan kemiskinan yaitu dengan 

memberantas mental miskin dan meningkatkan upaya kolektif masyarakat 

untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Dengan mental antimiskin, orang 

akan mengukur apakah perlu diberi bantuan atau tidak.3 Sehingga 

masyarakat yang selama ini menerima bantuan akan mengalihkan kepada 

masyarakat-masyarakat lain yang sangat kurang mampu. Dinas Sosial Kota 

Malang membuat terobosan program baru yang bukan hanya sekedar 

program melainkan ada soft campaign-nya. 

Program Desaku Menanti ini dijalankan oleh Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sesuai amanat Peraturan 

                                                           
3 Ayu, Noviana. 2016. Desaku Menanti, Program Mengentaskan Kemiskinan di Kota Malang. 

Diakses pada tanggal 20 november 2017 dari (http://menaksopal.id/2017/10/28/desaku-menanti-

program-mengentaskan-kemiskinan-di-kota-malang/) Pukul : 09.00 

http://menaksopal.id/2017/10/28/desaku-menanti-program-mengentaskan-kemiskinan-di-kota-malang/
http://menaksopal.id/2017/10/28/desaku-menanti-program-mengentaskan-kemiskinan-di-kota-malang/


Presiden No.15 tahun 2010.4 Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) terdiri dari unsur 

pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya 

dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah (Provinsi, Kabupaten dan 

Kota). Dari susunan keanggotaan diatas bisa diketahui apabila pemerintah 

benar-benar serius dalam penanganan masalah kemiskinan karena melibatkan 

berbagai elemen masyarakat  yang ada.  

Program Desaku Menanti ini diharapkan mampu menjadi terobosan 

baru dalam pemecahan permasalahan kemiskinan di era sekarang. Program ini 

akan berbeda dari program-program pengentasan kemiskinan yang 

kebanyakan salah sasaran dan menciptakan ketergantungan masyarakat pada 

pusat ataupun bantuan pihak luar. Dengan melibatkan semua elemen yang ada 

termasuk masyarakat miskin, program Desaku Menanti diharapkan mampu 

mengurangi angka kemiskinan juga mengubah perilaku masyarakat miskin 

untuk mempunyai semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian dalam 

mengatasi persoalan secara bersama atau musyawarah dan keadilan yang bisa 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin atau kurang mampu. 

Desaku Menanti bisa menjadi suatu fenomena dalam mengatasi 

permasalahan kemiskinan yang bisa menghasilkan peluang maupun tantangan. 

Keberadaan Program Desaku Menanti semestinya bisa membawa implikasi 

yang baik dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan 

                                                           
4Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan. 



pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Untuk itu diperlukan sebuah upaya 

yang senantiasa harus dilakukan secara optimal agar memaksimalkan peluang 

yanga da serta mengubah tantangan yang nantinyadapat memberikan manfaat 

bagi masyarakat Kota Malang sendiri. Pemerintah juga harus bekerja keras 

menamakan pemikiran terhadap masyarakat untuk memberantas mental miskin 

yang selama ini ada di Kota Malang karena kemiskinan merupakan 

penghambat masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial seperti yang 

termaksud dalam pembukaan UUD 1945. Untuk itu perlu sebuah upaya 

penanganan masalah-masalah kemiskinan yang tepat sasaran. 

Untuk merealisasikan program pengentasan kemiskinan di Kota 

Malang yang berpenduduk sekitar satu jiwa, pemerintah Kota Malang 

harus menyiapkan lahan yang cukup luas untuk membuka kawasan baru 

yang berbasis wisata untuk menampung warga binaan nantinya. Kawasan 

baru yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan ini berlokasi di daerah pelosok 

di Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, dan diberi nama 

"Desaku Menanti". 

Dari alasan tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dalam 

rangka mencari tahu sejauh mana Program Desaku Menanti yang 

berbasis penanggulangan kemiskinan di Wisata Kampung 1000 

Topeng di Kota Malang (studi kasus di Dinas Sosial Kota Malang)  

B. Metode. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. Adapun data yang di kumpulkan, diolah dan 



dianalisa bersifat primer maupun sekunder, sumber data primer terdiri 

dari hasil observasi dan wawancara secara langsung dengan informan 

terkait implementasi Program Desaku Menanti di lingkungan Kota 

Malang serta ditambahkan dengan catatan lapang peneliti selama 

penelitian. Adapun data sekunder ini bersifat penunjang atau 

melengkapi. Data sekunder yang digunakan berupa bukti, catatan, atau 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang di 

publikasikan dan yang tidak di publikasikan. Data sekunder merupakan 

data pendukung dari data primer. 

C. Tinjauan Teori. 

1. Kemiskinan  

Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagaian orang 

memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang 

lain melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainya lagi 

memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah negara 

berkembang biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara 

yang miskin. Pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan 

berlalunya waktu, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan 

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar5 Kemiskinan 

menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena 

dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak bisa dihindari 

                                                           
5 Mikkelsen,  Britha.  2003. Metode  Penelitian  Partisipatoris  Dan  Upaya-Upaya 

Pemberdayaan.Terjemah: Matheos Nalle Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 



dengan kekuatan yang dimilikinya6. Kemiskinan terjadi ketika 

seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki dan perempuan, tidak 

terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan 

mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Perpres Nomor 7 Tahun 

2005 tentang RPJMN). Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis 

hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak 

dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. 

2. Penyebab Kemiskinan 

Penyebab kemiskinan di Kota Malang dapat terjadi karena 

kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta 

kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul 

akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumber daya lain 

sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam 

pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil 

pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan 

dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) 

disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan 

sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan.  

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas 

menyebutkan berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dibedakan 

                                                           
6 Soegijoko,  Budi  Tjahjati  S.  Dan  BS  Kusbiantoro  (Ed).  1997. Bunga  Rampai Perencanaan 

Pembangunan Di Indonesia. Bandung: Yayasan Soegijanto Soegijoko. 

 



menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis (chronic poverty) yang 

disebabkan: (1) sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak 

produktif; (2) keterbatasan sumber daya dan keterisolasian; dan (3) 

rendahnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya 

lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat, dan kemiskinan 

sementara (transient poverty) yang disebabkan (1) perubahan siklus 

ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi; (2) perubahan 

yang bersifat musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian 

tanaman pangan; dan (3) bencana alam atau dampak dari suatu 

kebijakan. 

3. Paradigma Kemiskinan.  

Kemiskinan adalah masalah lintas zaman. Kenyataan ini 

kiranya menjadi latar mengapa kemiskinan selalu menjadi masalah 

yang mendapatkan perhatian besar dan mengundang perdebatan, 

hingga pada level paradigmatik. Perdebatan abadi kapitalisme dan 

sosialisme telah menjadikan kemiskinan sebagai salah satu tema 

sentral. Perdebatan intra paradigmatik pun menjadikan peta 

paradigmatik kemiskinan menjadi semakin kompleks. Latar belakang 

ini memberikan indikasi akan terbatasnya kemampuan setiap pemetaan 

dalam menjelaskan paradigma kemiskinan secara komperehensif.  

Kesadaran keynes akan adanya sesuatu yang salah dengan 

kapitalisme justru hilang tanpa bekas hanya karena kegagalan negara 

dalam mengelola perekonomian. Neoliberalisme semakin tidak 



memberikan tempat bagi negara, bahkan untuk melakukan kebijakan 

demi keadilan sosial. Subsidi, jaminan pelayanan publik dasar, dan 

jaminan sosial lainya dianggap inefisiensi. Pendidikan, kesehatan, dan 

hak-hak dasar manusia justru menjadi komoditas yang 

diperdagangkan7. Periode 1970-an dari rezim Oerde Baru menjadikan 

kekuasaan negara sebagai determin kuatnya kapitalisme dalam 

pembangunan. Pada periode 1980-an, lembaga donor internasional 

mulai berperan signifikan di samping kekuasaan negara8 

4. Strategi Penanggulangan Kemiskinan. 

Banyak cara yang ditempuh oleh pemerintah Kota Malang 

untuk meyelesaikan angka kemiskinan di indonesia. Penanggulangan 

kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat atau 

pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan 

bersinegri dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi 

jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat 

kesejahteraan rakyat. Penanggulangan kemiskinan Kota Malang Tahun 

2013–2018 dilaksanakan secara terpadu, komprehensif, 

bertahap,berkelanjutan dan konsisten sesuai skala prioritas dengan 

mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan 

kebutuhan warga miskin9 

                                                           
7 Bahagijo, Sugeng, Tribowo, Darmawan. 2005. Negara Kesejahteraan, Telaah Atas Dinamika Peran 

Negara Dalam Produksi Dan Alokasi Kesejahteraan Sosial. LP3ES, Jakarta. Hlm 43 
8 Nitiasastro, MC, 2010, Pengalaman Indonesia: Kumpulan Tulisan Dan Uraian Widjojo Nitiasastro, 

Gramedia. Jakarta. Hlm 14 
9 pasal 1 peraturan walikota malang nomor 28 tahun 2014 tentang strategi penanggulangan 

kemiskinan daeran kota malang tahun 2013-2018 



D. Pembahasan. 

1. Memberikan fasilitas penampungan kepada GEPENG. 

Program Desaku Menanti dimulai pada tanggal 26 November 2016 

yang dimana Kementrian Sosial telah memberikan bantuan untuk 

pembangunan 40 rumah untuk 40 Kepala Keluarga (KK) bagi warga 

eks Gepeng yang ada di Kota Malang. Selain bantuan rumah, warga 

juga mendapatkan fasilitas berupa perlengkapan rumah beserta isinya 

serta dana untuk pengembangan kewirausahaan atau dana untuk 

mengembangkan ekonomi kreatif atau kewirausahaan untuk membuka 

usaha kecil-kecilan di wisata tersebut, sehingga bantuan ini diharapkan 

dapat memberikan berkelanjutan untuk mensejahterakan kehidupan 

masyarakat Gelandangan dan Pengemis (GEPENG). Berikut adalah 

dokumentasi dalam melaksanakan pembangunan rumah untuk warga di 

Desaku Menanti di Kota Malang. 

Warga binaan yang akan menempatkan perumahan yang akan di 

siapkan oleh Dinas Sosial untuk warga binaan yang akan di seleksi dan 

juga dipilih oleh Dinas Sosial Kota Malang untuk memulai hidup baru 

nantinya, maka dari tidu Tidak banyak warga binaan Gelandangan dan 

Pengemis yang akan diterima oleh pemerintah dari Dinas Sosial Kota 

Malang, dari penyeleksian yang dilakukan oleh pemerintah Dinas 

Sosial akan di pilih nantinya akan diberikan sosialisasi terlebih dahulu 

oleh Dinas Sosial Kota Malang untuk bisa menjelaskan tujuan dari 

Program Desaku Menanti kepada warga binaan yang telah di pilih oleh 



Dinas Sosial sebelum warga binaan menempatkan perumahan yang 

telah disiapkan oleh Dinas Sosial Kota Malang, sebanyak 40 KK untuk 

diberikan tempat tinggal nantinya di Desaku Menanti, pemilihan 

tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan begitu ketat, dengan cara 

melihat seberapa buruknya warga miskin tersebut, apakah layak untuk 

mendapatkan tempat tinggal di Desaku Menanti. Setelah dilakukan 

penyeleksian yang begitu ketat oleh pemerintah.  

Dinas Sosial Kota Malang melakukan pendataan untuk warga 

miskin agar bisa di temptakan di rumah Desaku Menanti yang masih 

dalam tahap pembangunan untuk bisa di tempatkan di rumah tersebut. 

Pendataan ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang untuk melihat 

seberapa miskin warga tersebut dan apakah layak untuk di pindahkan 

dan diberikan rumah yang layak di Desaku Menanti. Selanjutnya warga 

binaan Gelandangan dan Pengemis nantinya akan diberikan 

pembekalan dan juga pelatihan yang sudah bekerja sama dengan Ibu-

Ibu PKK untuk memberikan pelatihan tersebut, setelah diberikan 

pelatihan dan juga pembekalan, warga binaan dapat diberikan tempat 

tinggal yang layak yang bekerja sama dengan para donatur dan 

pengusaha yang sudah melakukan partisipasi untuk membangun rumah 

dan fasilitas seperti perabotan rumah tangga, dengan menghiasi rumah 

rumah warga dengan design yang unik, lucu dan gambar yang mewakili 

Kota Malang itu tersendiri dan fasilitas lainya. 

2. Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif di Kampung 1000 Topeng. 



Untuk mensukseskan Program Desaku Menanti Dinas Sosial juga 

memberikan Vocational Training serta program Usaha Ekonomi 

Produktif (UEP) atau kelompok usaha bersama yang diharapkan agar 

mereka memiliki sumber income sendiri, usaha ekonomi produktif 

yang akan digeluti warga Desaku Menanti diantaranya adalah Pelatihan 

Usaha Ekonomi yang akan diberikan oleh Dinas Sosial dan juga Ibu-

Ibu PKK untuk di realisasikan di pelatihan usaha ekonomi kepada 

warga binaan khususnya kaum perempuan untuk bisa berjualan dan 

berwirausaha di Kampung 1000 Topeng agar bisa membantu 

perekonomian keluarganya agar bisa hidup lebih baik lagi.  

Program pelatihan tersebut dilaksanakan pada saat bersamaan 

dengan proses pembangunan rumah di Desaku Menanti, pelatihan ini 

dilaksanakan pada Tanggal 7 Maret 2017, pelatihan tersebut di berikan 

kepada calon warga binaan yang akan menempatkan rumah di 

Kampung 1000 Topeng nantinya, pelatihan yang diberikan oleh Dinas 

Sosial dan Ibu-Ibu PKK adalah pelatihan memasak untuk bekal 

berwirausaha di Kampung 1000 Topeng, adapun pelatihan membuat 

Kue Basah dan juga pelatihan Memproduksi Makanan Kering. 

Pelatihan ini diberikan untuk warga binaan agar bisa berjualan dengan 

memiliki banyak sekali usaha yang berbeda-beda agar warga binaan 

tidak bersaing dengan masyarakat yang ada di Wisata Kampung 1000 

Topeng. 

Tidak hanya pelatihan usaha yang diberikan oleh Dinas Sosial, 



adapun pelatihan pembuatan topeng, pembuatan topeng ini yang akan 

mewakili ciri khas dari wisata 1000 topeng Kota Malang, dua tokoh 

topengan malang yang mewakili ciri khas dari Kampung 1000 Topeng 

adalah Panji Asmoro dan juga Dewi sekartaji, kedua tokoh tersebut 

dipilih oleh Dinas Kota Malang untuk mewakili Wisata Kampung 1000 

Topeng yang akan di resmikan nantinya. Tidak hanya membuat topeng 

untuk menjadi ciri khas Kampung 1000 Topeng, topengan juga dibikin 

oleh masyarakat binaan dalam bentuk gantungan kunci, topengan 

malang, sampai hiasan dinding yang akan menjadi sumberdaya 

kebutuhan masyarakat untuk membantu kehidupanya di wisata 

kampung 1000 topeng Kota Malang. 

3. Perbaikan Insfrastruktur Kampung 1000 Topeng/ 

Para wisatawan yang ingin berkunjung harus melewati jalanan yang 

sangat kecil dan juga di kelilingi oleh perkebunan warga yang setiap 

harinya bekerja, sehingga untuk menuju tempat wisata harus bergantian 

dengan warga perkampungan yang sedang bekerja di perkebunan 

tersebut, tidak hanya itu juga,wisatwan harus bergantian dengan truck 

yang besar, dikarenakan adanya beberapa perumahan baru yang 

terletak dekat dengan permukiman warga, sehingga seringkali truck 

yang lewat membuat jalan yang kecil susah untuk dilewati dan juga 

banyaknya polusi yang dihasilkan oleh truck tersebut, tidak hanya 

jalanan yang sempit, tetapi juga kurangnya petunjuk jalan sehingga 

para wisatawan seringkali tersesat dan terkadang harus memutar 



balikan kendaraanya untuk bisa sampai ke destinasi wisata di Kampung 

1000 Topeng di Kota Malang. 

Tidak hanya kurangnya insfrastruktur yang lemah dalam 

pemenuhan hak atas dasr permintaan oleh Dinas Sosial sendir, akses 

menuju kampung wisata harus melewati perumahan yang besar dan 

masuk ke permukiman warga agar bisa sampai ke kampung wisata. 

Tidak hanya jalanan yang kecil, kendala lainya juga berupa kurangnya 

penerangan cahaya untuk menerangi setiap jalanan untuk sampai ke 

kampung wisata,  kurangnya pencahayaan di setiap pinggir jalan 

menuju ke kampung wisata membuat para wisatawan tidak bisa 

berlama-lama di Wisata Kampung 1000 Topeng, sehingga para 

wisatawan hanya bisa berkunjung sampai dengan sore hari. 

4. Pembukaan Lahan Wisata Guna memberikan ide kreatif 

Semenjak diresmikanya Wisata Kampung 1000 Topeng oleh Ibu 

Khofifah selaku Kementrian Sosial mendapatkan peningkatan semenjak di 

resmikanya wisata tersebut, dari peningkatan yang sudah di dapatkan oleh 

wisata ini bahwa Dinas Sosial berencana ingin menambah atau memperluas 

wisata yang ada di kampung topeng dengan cara menambahkan tempat 

penanggulangan tahap dua untuk menanggulangi Gelandangan dan 

Pengemis dengan cara di rehabilitasi terlebih dahulu dari Dinas Sosial 

untuk mengubah pola pikir masyarkat agar tidak kembali lagi kejalanan, 

masyarakat miskin yang akan di rehabilitasi akan melalui prosedur seperti 

penanggulangan tahap pertama dengan cara mengubah pola fikir 



masyarakat miskin untuk tidak kembali lagi ke jalanan dan akan memulai 

hidup baru layaknya seperti masyarakat pada umunya yaitu bisa hidup 

dengan layak untuk menafkahi dirinya dan juga keluarganya nanti, setelah 

diberikan rehabilitasi atau merubah pola fikir masyarakat miskin, 

selanjutnya warga binaan akan diberikan pelatihan berupa kewirausahaan 

dan juga kerajinan tangan, tidak seperti pelatihan tahap pertama, tahap 

kedua ini nantinya akan mendapatkan pelatihan yang baru agar tidak sama 

dengan warga binaan pertama, setelah warga binaan mendapatkan 

pelatihan, warga binaan nantinya akan memulai hidup baru di Desaku 

Menanti yaitu di Wisata Kampung 1000 Topeng untuk bisa hidup layak. 

Kampung 1000 Topeng adalah destinasi wisata baru yang berbasis 

program dari Dinas Sosial untuk mengentaskan kemiskinian dengan cara 

membuka peluang kerja bagi mantan Gelandangan dan Pengemis 

(GEPENG) untuk bisa hidup lebih baik, seperti yang sudah dijabarkan 

diatas, bahwasanya pngentasan kemiskinan berbasis wisata ini akan terus 

dikembagkan di Kota Malang dengan cara memperbaharui di setiap spot 

yang ada di Kampung 1000 Topeng untuk bisa menarik minat dari 

wisatawan agar bisa datang berkunjung kembali di wisata tersebut. Dengan 

melakukan monitoring Dinas Sosial akan selalu memantau tempat destinasi 

tersebut agar bisa berjalan dengan baik dan selalu dikunjungi oleh 

wisatawan, tidak hanya menjaga dan merawat tempat destinasi tersebut, 

Dinas Sosial juga selalu memberikan inovasi terbaru di Kampung 1000 

Topeng, dengan cara memperbaharui atau menambah aplikasi spot wisata 



terbaru agar wisatawan tidak bosan untuk datang ke wisata tersebut, seperti 

yang dikatakan oleh Ibu Putri dari Dinas Sosial selaku penanggung jawab 

dari program pengentasan kemiskinan. 

E. Diskusi Hasil 

Dalam pengentasan kemiskinan di Kota Malang terdapat beberapa 

permasalahan dalam pengimplementasikan kebijakan program di Desaku 

Menanti, hal-hal ini yang menyebabkan tidak tercapainya pencapaian dari 

Program Desaku Menanti. Semakin tinggi dukungan terhadap pencapaian 

tujuan kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Malang, 

demikian pula sebaliknya semakin tinggi faktor penghambat semakin jelek 

pengimplementasiannya kebijakan tersebut. 

Dinas Sosial Kota Malang memiliki tanggung jawab yang besar dalam 

melakukan Program Desaku Menanti, dikarenakan setelah diresmikanya 

Desaku Menanti oleh Ibu Khofifah dari Kementrian Sosial bahwa Dinas Sosial 

sendiri akan tetap melakukan pemantauan dan juga monitoring kepada PMKS 

yang sudah menempatkan dirinya di Kampung Topeng, pemantauan tersebut 

nantinya agar bisa membantu PMKS dalam melakukan pelatihan, Dinas Sosial 

sendiri melakukan setiap kali melaksanakan pelatihan akan selalu di pantau 

dan di monitoring Oleh Dinas Sosial apakah pelatihan yang diberikan berjalan 

baik atau tidak, tidak hanya memantau pelatihan saja, Dinas Sosial sendiri juga 

melakukan pemantauan di beberapa pusat oleh-oleh apakah hasil dari 

dagangan PMKS banyak diminati masyarakat atau tidak, jika hasil dari 



pengelolaan PMKS dapat dikatakan banyak diminati, dari Dinas Sosial akan 

mengembangkan usaha tersebut, entah dari memperbanyak pemasokan atau 

menambahkan beberapa varian rasa baru dan juga menambahkan pilihan yang 

baru, jika dari hasil pengelolaan yang telah dikerjkan oleh PMKS belum bisa 

menarik daya wisatawan untuk membeli dari Dinas Sosial sendiri akan 

memberikan pelatihan terbaru kepada PMKS untuk memberikan peluang 

bisnis agar bisa berkembang dengan baik dan mampu bersaing dengan 

masyarakat yang ada dan mampu bersaing dengan pemilik usaha yang ada di 

Kota Malang. 

Dalam melaksanakan Program Desaku Menanti yang ada di Kota 

Malang Peran Dinas Sosial dalam memulai program sangat diperlukan, 

dikarenakan dari Dinas Sosial sendiri yang akan menjalankan amanah dari 

Kementrian Sosial untuk menjalanakn Program Desaku Menanti, amanah 

tersebut harus dikembangkan oleh Dinas Sosial begaiak penanggung jawab 

untuk Program Desaku Menanti, program tersebut dikatakan sukses jika wisata 

tersebut bisa berjalan dengan baik dan juga perkembangan yang dilaksanakan 

bisa mendapatkan pendapatan yang banyak untuk bisa dikatakan sukses dalam 

program tersebut.  

Dari program tersebut ternyata dari Dinas Sosial sendiri mendapatakan 

kendala sehingga program tersebut belum dikatakan berjalan dengan baik, 

dikarenakan dari diresmikanya pada tanggal 14 februari 2017 mampu menarik 

perhatian dari wisatawan untuk datang dan berkunjung di kampung Topeng 

tersebut, namun pada saat memasuki bulan suci ramdhan hingga sekarang 



pendapatan yang di dapatkan oleh warga binaan menurun sehingga dari warga 

binaan sendiri bisa dikatakan malas untuk melakukan penjualan di Kampung 

topeng sehingga warga binaan ini tidak mendapatkan pemasukan dalam 

usahanya sendiri dikarenakan kurangnya pengunjung yang berdatangan kesana 

dan juga kurangnya destinasi wisata yang ada di Kampung Topeng bisa 

dikatakan hanya seperti itu saja. 

Setelah berjalanyannya Program Desaku Menanti bisa dikatakan 

masyarakat akan memulai hidup baru dalam menjalankan hidupnya, dari sini 

masyarakat PMKS diberikan tanggung jawab yang besar atau amanah yang 

telah diberikan oleh Kementrian Sosial, WaliKota Malang dan juga Dinas 

Sosial dalam menjaga, merawat, memelihara dan juga melindungi kawasan di 

Desaku Menanti tepatnya Kampung 1000 Topeng tersbut. Dari masyarakat 

sendiri harus bisa memelihara keindahan yang sudah dijaga dan dikembangkan 

oleh Dinas Sosial sendiri agar bisa tetap memberikan daya tarik kepada 

wisatawan untuk bisa datang dan berkunjung kembali di Kampung Topeng 

tersebut, tidak hanya memelihara keindahan tersebut masyarakat juga harus 

melindungi dan menjaga dstinasi wisata tersebut dari kerusakan yang terjadi di 

kampung wisata tersebut, masyarakat di Desaku Menanti juga harus bisa 

memperbaiki atau menambah kan spot yang ada di kawasan tersebut, jika ada 

kerusakan atau pembaruan di kampung wisata, dari masyarakat sendirilah yang 

akan memperbaiki tempat tersebut, Dinas Sosial nantinya akan membantu 

berupa membimbing kembali dalam menjalankan perbaikan atau pembaruan 

dalam penambahan spot wisata nantinya.  



Adanya beberapa kendala dalam melaksanakan program menjadi salah 

satu hambatan dalam melaksanakan, salah satunya adalah insfrastruktur untuk 

menunjang pariwisata di tempat tersebut, belum adanya perbaikan sama sekali 

akan berdampak buruk untuk kedepanya, insfrastruktur di Kampung Topeng 

bisa dikatakan belum ada perbaikan sama sekali baik jalanan, penerangan 

maupun penunjuk jalan untuk akses munuju Kampung Topeng tersebut. 

Dalam menjalankan Program Desaku Menanti bahwasanya untuk bisa 

berjalan dengan baik diperlukanya komunikasi antar aktor dalam menjalanakn 

program tersebut, agar dari peran aktor tersebut bisa mengetahui sejauhmana 

program yang telah kita jalankan bisa dikatan berhasil atau tidak, dengan hanya 

melakukan monitoring dalam menjalankan tugas dan fungsi dari Dinas Sosial 

bisa dikatakan belum cukup untuk menjalankan program maupun pelatihan 

yang telah di realisasikan di wisata kampung topeng, apakah pelatihan yang 

kita berikan sudah berjalan lancar atau belum dalam pelaksanaanya, atau kah 

selama berjalanya pelatihna hingga menuju ke proses akhir bisa berhasil atau 

tidak, dari sini Tim monitoring dari Dinas Sosial bisa menilai dan 

mengevaluasi untuk program program yang berjalan apakah mampu bersaing 

dalam menjalankan usaha di dunia penindustrian ataukah tidak.  

Dalam pelaksanaan pelatihan berjalan jika salah satu pelatihan tersebut 

belum mampu bersaing dalam berbisnis maka dari Dinas Sosial sendiri 

melakukan dan bertindak cepat untuk merubah atau memberikan pelatihan 

yang terbaru untuk bisa bersaing dalam dunia usaha yang ada di Kota Malang.  

Dalam menjalankan sauatu pelatihan yang telah diberikan oleh Dinas 



Sosial yang bekerja sama dengan Ibu-Ibu PKK untuk memberikan seubah 

pelatihan karya ekonomi kreatif untuk bisa membantu perekonomian 

keluarganya dari Dinas Sosial sendiri akan memberikan pelatihan yang bisa 

memanfaatkan sumberdaya yang ada di sekitar kampung Topeng untuk bisa di 

proses dan di perjual belikan di kampung Topeng maupun di pasarkan di 

beberaka toko khas oleh-oleh yang ada di Kota Malang. Mengingat dari para 

masyarakat di Kampung Topeng sendiri ysng lebih senang untuk membikin 

atau mengelola kembali hasil dari sumberdaya tersebut dari pada harus 

memproduksikanya maka dari itu dari Dinas Sosial sendiri berinisiatif untuk 

membantu para masyarakat yanga da di Kampung Topeng untuk menjualkan 

atau memproduksi kembali hasil olahan yang telah di buat oleh masyarakat 

Kampung topeng di beberapa outlet ternama yanga ada dimalang dengan 

menitipkan barang hasil produksi di beberapa toko khas oleh oleh yang ada di 

Kota Malang. 

F. Kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

pelaksanaan program Desaku Menanti sebagai Upaya dalam penngentasan 

kemiskian di Kota Malang maka peneliti memiliki rekomendasi agar program 

tersebut bisa berjalan dengan baik. Karena program ini merupakan program 

baru di Kota Malang dan juga baru di terapkan pertama kali di Indonesia maka 

program ini diperlukan koordinasi yang intensif agar program tersebut bisa 

berjalan dengan baik. Untuk itu perlunya penguatan dari monitoring di 

Kampung Wisata agar program Desaku Menanti bisa berjalan baik. 
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