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BAB I - PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Meningkatnya populasi gelandangan dan pengemis merupakan fenomena sosial yang 

tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di wilayah 

perkotaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya fenomena tersebut adalah kemiskinan, 

urbanisasi, terbatasnya lapangan kerja, rendahnya tingkat Pendidikan, dan rendahnya tingkat 

keterampilan. Apabalia faktor-faktor pendorong tersebut tidak ditanggulangi dengan baik, 

maka dapat dipastikan jumlah populasi gelandangan dan pengemis akan terus meningkat. 

Akibatnya, akan terjadi kesemrawutan, ketidaknyamanan, gangguan ketertiban, serta 

menganggu keindahan suatu wilayah. 

 Apabila dicermati lebih lanjut, penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti 

gelandangan dan pengemis seharusnya berhak atas penghidupan yang lebh baik. Pernyataan 

ini sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi : Tiap-

tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, 

Serta pada pasal 28 A : setiap warga negara berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya. 

 Melihat adanya permasalahan seperti ini, Kementerian Sosial Republik Indonesia 

bermaksud untuk menambah target rehabilitasi gelandangan dan pengemis maka dibentuklah 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun.  

B. Landasan Hukum 

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 dan Pasal 34 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang 

penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Pemulung 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejaheraan Sosial 

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi 

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis 
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6. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/1996 tentang 

Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di dalam panti sosial 
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BAB II - GAMBARAN UMUM 

A. Gambaran Umum UPT RSBK Madiun 

 Berikut merupakan penjelasan mengenai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 

Tahun 2018, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya : 

UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA 

Bagian Kesatu 

Kedudukan dan Susunan Organisasi 

Pasal 59 

(1) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k 

merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.  

(2) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.  

Pasal 60 

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, terdiri atas:  

a. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan; dan  

b. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun.  

Pasal 61 

(1) Susunan Organisasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 64 terdiri atas:  

a. Sub Bagian Tata Usaha;  

b. Seksi Pelayanan Sosial; dan  

c. Seksi Rehabilitasi Sosial.  

(2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.  

(3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan 

pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh 

koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.  
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Bagian Kedua 

Uraian Tugas dan Fungsi 

Pasal 62 

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rehabilitasi sosial bagi klien yaitu 

gelandangan dan pengemis, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.  

Pasal 63 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, UPT Rehabilitasi Sosial 

Bina Karya mempunyai fungsi:  

a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;  

b. pelaksanaan seleksi calon klien;  

c. pelaksanaan rehabilitasi sosial;  

d. pelaksanaan pelayanan sosial;  

e. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;  

f. pelaksanaan konsultasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan 

masyarakat;  

g. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak 

pelayanan;  

h. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan dan rehabilitasi 

sosial;  

i. pelaksanaan teknis pemulangan/rujukan bagi klien yang dinyatakan yang telah memiliki 

perubahan perilaku, keterampilan kerja dan keberfungsian sosial;  

j. pelaksanaan ketatausahaan;  

k. pelaksanaan pelayanan masyarakat;  

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan  

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.  
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Pasal 64 

(1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a 

mempunyai tugas:  

a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;  

b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;  

c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;  

d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;  

e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;  

f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;  

g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;  

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;  

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan  

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.  

(2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b 

mempunyai tugas:  

a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Sosial;  

b. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;  

c. melaksanakan pendampingan sosial klien;  

d. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan sosial untuk 

pemenuhan kebutuhan dasar klien;  

e. melaksanakan kegiatan rekreatif;  

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan  

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.  
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(3) Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c 

mempunyai tugas:  

a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial;  

b. melaksanakan penjaringan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi 

dan orientasi klien;  

c. melaksanakan assesment terhadap klien;  

d. melaksanakan pembahasan kasus klien;  

e. melaksanakan penempatan klien dalam program rehabilitasi sosial;  

f. menyiapkan bahan pelaksanaan kontrak pelayanan;  

g. melaksanakan konsultasi rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;  

h. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/ keagamaan, bimbingan sosial, terapi 

psikososial, dan keterampilan kerja berbasis praktek pekerjaan sosial;  

i. melaksanakan pemulangan/rujukan klien yang dinyatakan yang telah memiliki perubahan 

perilaku, keterampilan kerja dan keberfungsian sosial;  

j. menyiapkan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak 

pelayanan;  

k. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama rehabilitasi sosial klien;  

l. melaksanakan home visit;  

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan  

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.  

 

Bagian Ketiga 

Wilayah Kerja 

Pasal 65 

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, sebagai berikut:  

A. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun, meliputi:  

1. Kabupaten Trenggalek;  2. Kabupaten Tulungagung;  
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3. Kabupaten Pacitan;  

4. Kabupaten Ponorogo;  

5. Kabupaten Kediri;  

6. Kabupaten Mojokerto;  

7. Kabupaten Gresik;  

8. Kabupaten Lamongan;  

9. Kabupaten Tuban;  

10. Kabupaten Bojonegoro;  

11. Kabupaten Jombang;  

12. Kabupaten Nganjuk;  

13. Kabupaten Madiun;  

14. Kabupaten Ngawi;  

15. Kabupaten Magetan;  

16. Kota Kediri;  

17. Kota Madiun;  

18. Kota Mojokerto; dan  

19. Kota Batu.

  

 

B. Visi, Misi, Motto, dan Maklumat UPT RSBK Madiun 

       V i s i  : 

Terwujudnya kemandirian dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial bagi eks gelandangan 

dan pengemis  melalui wujud usaha bersama pemerintah dan masyarakat. 

       M i s i : 

1. Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis, 

berdasarkan nilai-nilai agama, budaya dengan menerapkan prinsip-prinsip profesi  

pekerjaan  sosial dalam panti. 

2. Melakukan kajian strategi terhadap profesional pelayanan bagi gelandangan dan 

pengemis. 

3. Membangun jaringan kerjasama di lingkungan pemerintah dan masyarakat yang bergerak 

di bidang  sosial. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam proses pelayanan rehabilitasi sosial bagi 

Gelandangan dan Pengemis. 

5. Mengembangkan dan menyebarluaskan informasi tentang fungsi Unit Pelaksana Teknis 

Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis. 

 M o t t o :  

“  CIPTO ROSO,  CIPTO KARSO, MURIH SANTOSO “ 
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            Cipto Roso  :  Menciptakan kesadaran  akan masalah yang dihadapi,   

   dan menumbuhkan  ketertarikan Gepeng akan lembaga 

   layanan sosial (Panti). 

            Cipto Karso  :  Timbulnya   kehendak dan kemauan untuk mengatasi      

     masalah yang mereka alami bersama-sama lembaga      

     layanan (Panti). 

            Murih Santoso :  Agar mereka kuat secara mental, sosial dan ekonomi 

C. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Tugas Pokok dan Fungsi UPT 

1. Tugas Pokok 

 Sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2009 tentang uraian tugas dan 

fungsi UPT, adalah UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas 

dalam pelayanan rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis. 

2. Fungsi 

 UPT RSBK Madiun mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan program kerja UPT 

2. Pembinaan dan pengendalian ketata usahaan, penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pembinaan 

lanjut 

Kepala UPT RSBK 

Madiun 

Sub Bagian Tata 

Usaha 

Seksi Pelayanan Seksi Rehabilitasi 

Gambar 1. Struktur Organisasi UPT RSBK Madiun 
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3. Penyelenggaraan praktek pekerjaan sosial dalam rehabilitasi sosial 

4. Pemberian bimbingan umum kepada klien di lingkungan UPT 

5. Penyelenggaraan kerjasama dengan instansi/ lembaga/ perorangan dalam rangka pengembangan 

program UPT 

6. Pengembangan metodologi pelayanan kesejahteraan sosial gelandangan dan pengemis 

7. Penyelenggaraan penyebarluasan informasi tentang pelayanan kesejahteraan sosial 

8. Penyelenggaraan konsultasi bagi keluarga atau masyarakat yang menyelenggarakan usaha 

kesejahteraan sosial 

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial 

E. Sumber Daya Manusia 

  Jumlah Pegawai  UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Madiun ( termasuk yang berlokasi 

di Ponorogo ) berjumlah 40 orang, dengan rincian dan penyebaran sebagai berkut : 

 a. Pejabat Struktural    :   4  orang 

        b. Pekerja Sosial Fungsional   :   4  orang 

 c. Petugas Administrasi    :  11 orang 

        d. Petugas Teknis pelayanan dan rehabsos  :  14 orang 

        e. Petugas Pengamanan    :    7 orang 

F. Fasilitas 

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Panti yang dapat dipergunakan oleh klien selama masa program 

pelayanan dan rehabilitasi sosial  berupa  :   

a. Sarana dan prasarana bimbingan  

b. Sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan agama 

b. Sarana dan prasarana latihan  ketrampilan sesuai jurusan  

c. Sarana dan prasarana olah raga dan rekreatif berupa : 

- Bola voli 

- Bulu Tangkis 

- Tenis meja  

- Penyediaan TV pada masing-masing asrama 

G. Kapasitas  

Jumlah klien yang dilayani di UPT Rehabilitasi Bina Karya Madiun dan yang berlokasi di 

Ponorogo  sebagai berikut  : 
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       a. UPT RSBK Madiun berjumlah            :   60  orang 

       b. UPT RSBK Madiun yang berlokasi di Ponorogo berjumlah :   40  orang                                                               

Jumlah 100  orang 

H. Instansi / Lembaga Terkait 

 Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial dilaksanakan dengan cara bekerja sama dengan 

berbagai pihak, yaitu : 

1. UPT – UPT  di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 

2. RSU dr. SUDONO Madiun 

3. Dinas Kesehatan Kota Madiun / Puskesmas Demangan 

4. Kepolisian Resort Kota / Sektor Taman  

5. Kantor Kementrian Agama Kota Madiun 

6. Dinas Sosial Kota/Kabupaten se Eks Karesidenan Madiun 

7. Koramil   0803 / 01 

8. Unsur Pemerintah Kota/Kabupaten se Eks Karesidenan Madiun  

9. Kantor Urusan Agama Kota Madiun 

10. Lembaga  masyarakat (TPA, PAUD)   

11. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga 

I. Pelayanan Informasi / Pengaduan 

1. Pelayanan informasi publik melalui E-mail rsgpmadiun@yahoo.com, serta penyuluhan dan sosialisasi 

memalui desa atau kelurahan, dan Dinas Sosial Kota ataupun Dinas Sosial Kabupaten. 

2. Pelayanan pengaduan langsung, pemakai jasa langsung dating ke kantor UPT RSBK Madiun Jl.Soekarno 

Hatta Nomor 49, selanjutnya diterima oleh petugas sub bagian tata usaha dan mengisi formulir pengaduan 

yang telah disediakan dan menyertakan foto copy kartu identitas diri yang sah, kemudian pemakai jasa 

menunggu jawaban atas aduan yang disampaikan.  

mailto:rsgpmadiun@yahoo.com
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BAB III – PELAYANAN DAN REHABILITASI 
SOSIAL 

A. Pengertian 

 Rehabilitasi adalah proses refumgsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan 

seseorang melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 

B. Maksud dan Tujuan 

 Maksud dan tujuan dari program ini adalah pulihnya kembali harga diri, kepercayaan diri, 

tanggung jawab sosial, berkemauan, dan berkemampuan melaksanakan fungsi sosialnya 

dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat.  

C. Sasaran  

1. Sasaran program adalah  : 

a. Gelandangan. 

b. Pengemis. 

c. Gelandangan dan Pengemis. 

d. Orang terlantar. 

e. Anak-anakGepeng dan Orang Terlantar. 

f.  Rawan sosial ekonomi. 

g. Pemulung yang menggelandang. 

D. Keadaan dan Masalah 

1. Pengertian 

a. Gelandangan adalah orang-orang yang hidupdalam keadaan tidak sesuai dengan 

normakehidupan yang layak dalam masyarakatsetempat, tidak mempunyai tempat  tinggal 

danpekerjaan yang tetap dan hidup mengembara di tempat umum. 

b. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di 

tempat umum dengan berbagai cara/ alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang 

lain. 

 

2. Faktor yang terkait dengan keadaanGelandangan dan Pengemis. 

a. Pekerjaan  tidak tetap dan tidak normative 

b. Tempat tinggal yang tidak sehat, tidak manusiawi dan merusak tatanan lingkungan 

c. Kondisi fisik dan mental Gelandangan dan Pengemis yang khas yaitu kumuh, compang-

camping, mengundang belas kasihan orang lain 
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d. Sikap masyarakat sekitar gelandangan danpengemis yang kurang  peduli 

3.Permasalahan yang dihadapi Gelandangan danPengemis ; 

a. Masalah ekonomi ( kemiskinan ) 

b. Masalah pendidikan (umumnya berpendidikan rendah)  

c. Masalah sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan danpengemis, seperti 

rendahnya harga diri sehinggamengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu, sikap pasrah pada nasib 

dan kebebasan. 

d.Masalah keamanan dan ketertiban, dengan adanya Gelandangan dan Pengemis disuatu daerah dapat 

menimbulkan kerawanan sosial mengurangi keamanan dan ketertiban wilayah. 

E. Prosedur dan Persyaratan Penerimaan Klien 

1.  Prosedur penerimaan klien 

1.1 Pada jam dinas 

a. Satpol yang piket menerima calon klien 

b. Memeriksa kelengkapan identitas calon klien dan .mencatat di buku tamu 

c. Menghubungi pekerja sosial (peksos). 

1.2 Diluar jam dinas 

a. Satpol yang piket menerima calon klien 

b. Memeriksa kelengkapan identitas calon klien dan mencatat di buku tamu 

c. Apabila Calon klien tidak memenuhi  persyaratan , satpol menyatakan tidak dapat diterima di UPT 

RSGP Madiun. 

d. Apabila calon klien memenuhi persyaratan SATPOL berkoordinasi dengan pekerja sosial . 

e. Apabila Calon klien tidak memenuhi syarat , satpol menyatakan tidak dapat diterima di UPT RSGP 

Madiun. 

f. Calon klien dipersilahkan kembali ke UPT pada saat jam dinas  

g. Apabila keadaan memaksa/darurat klien di tampung sementara di ruang transit. 

1.3 Menyampaikan hasil wawancara dan penelitian identitas kepada Kepala Seksi Rehabilitasi dan 

Pembinaan lanjut berkaitan di terima tidaknya calon klien tersebut.  

1.4 Melaksanakan koordinasi dengan seksi Pelayanan Sosial terkait ketersediaan sarana  asrama 

(kamartidur). 

2.Persyaratan Penerimaan Calon Klien 

a. Sehat jasmani, tidak berpenyakit menular atau cacat berat dengan menyerahkan Surat Keterangan Sehat 

dari Puskesmas. 

b.Sehat rohani, tidak berpenyakit jiwa/ingatan. 

c. Tidak sedang berurusan dengan aparat penegak hukum. 
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d. Usia produktif 17 s/d 50  tahun. 

e. Mampu bekerja guna memenuhi kebutuhan pokok. 

f. Bersedia diasramakan. 

g. Bersedia mentaati tata tertib panti dan kaidah-kaidah rehabilitasi. 

h. Membawa surat pengantar/rujukan dari Instansi Sosial atau Kepolisian. 

F. Proses Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 

1. Pendekatan awal dan penerimaan klien 

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam bentuk seleksi dan identifikasi untuk mendapatkan 

pengakuan /dukungan/bantuan dari berbagai pihak terkait, guna melaksanakan pelayanan. 

Penerimaan klien merupakan kegiatan penerimaan klien hasil razia, rujukan dari lembaga sosial 

maupun yang menyerahkan diri dan telah diseleksi serta memenuhi kriteria untuk mendapatkan pelayanan 

dan rehabilitasi sosial dalam panti 

 

 

 

2. Pengungkapan dan pemahaman masalah (Assesment) dan Identifikasi 

Assesment dan Identifikasi adalah upaya untuk menelusuri, menggali permasalahan, potensi dan 

sistem sumber yang dimiliki guna  menyusun rencana pelayanan dan rehabilitasi sosial. 
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3.Pelayanan Sosial 

3.1. Pelayanan Sosial, merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pokok klien meliputi : 

a. Penyediaan permakanan klien sesuai dengan jumlah klien, tiga kali sehari dan disesuaikan dengan 

daftar menu yang diketahui oleh lembaga Kesehatan setempat ( Puskesmas Demangan ) 

 

 

b. Pengasramaan 

Pelayanan pengasramaan, berupa penyediaan tempat tinggal dalam asrama beserta 

kelengkapannya. 

 

 

 

 

 

 

c. Pakaian 

1. Penyediaan Pakaian Olah Raga bagi Klien 
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2. Penyediaan Pakaian Khusus 
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d. Pelayanan Kesehatan, berupa : 
1. Penyediaan obat – obat ringan 

 

 

 

2. Pemeriksaan Kesehatan Klien  
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3. Pengobatan Klien di Puskesmas atau RSUD 

 

 

 

e. Penyediaan Alat Kebersihan Klien 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pg. 14 
 BAB III – PELAYANAN DAN REHABILITASI 

SOSIAL  
   

 

 

 

f. Pelayanan Rekreatif, penyediaan TV dimasing masing wisma 

 

 

4. Rehabilitasi Sosial 

Rehabilitasi sosial merupakan rangkaian kegiatan yang terorganisir dan terencana dengan tujuan 

agar klien mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar  adanya perubahan sikap, mental serta 

perilaku. 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk bimbingan dan latihan ketrampilan kerja berupa  : 

4.1 Bimbingan sosial meliputi :  

a. Bimbingan sosial individu (Case Work)  

 

 

 

 

  



Pg. 15 
 BAB III – PELAYANAN DAN REHABILITASI 

SOSIAL  
   

 

 

b. Bimbingan sosial kelompok (Group Work) 

 

 

 

c. Temu bahas kasus (Case Conference) :  Pada tahap awal program (penerimaan), pada tahap program 

pelayanan dan rehabilitasi sosial  dan pada tahap akhir program (resosialisasi dan penyaluran). 
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4.2.Bimbingan mental, meliputi : 

a.Bimbingan Mental Agama (Yasinan) 
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b. Bimbingan Mental Agama (TPA) 
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c. Bimbingan Mental Norma dan Etika 

 

d. Bimbingan Mental Kepribadian dan Kedisiplinan 

 

  



Pg. 19 
 BAB III – PELAYANAN DAN REHABILITASI 

SOSIAL  
   

 

 

e. Bimbingan lain sesuai kebutuhan program rehabilitasi sosial seperti dari : 
KUA, Disnakertrans, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dll. 
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4.3.Bimbingan Fisik, meliputi  : 

a. Bimbingan/ Penyuluhan Kesehatan 

Petugas kesehatan dari Puskemas Demangan melaksanakan penyuluhan kesehatan lingkungan dan 

sanitasi di dapur Panti. 

 

b. Olah Raga / Senam Kesegaran Jasmani, Jalan Sehat dan Permainan. 

c. Latihan Ketrampilan Kerja  : 

Latihan ketrampilan diarahkan agar klien menguasai bidang ketrampilan kerja 

tertentu, sehingga menjadi tenaga yang terampil dibidangnya yang memungkinkan 

mereka memperoleh pendapatan yang layak. Penentuan jurusan ketrampilan 

didasarkan pada : Bakat, Minat, Kemauan dan kemampuan klien  dengan 

mempertimbangkan  sarana dan prasarana yang tersedia dalam Panti. 

Ketrampilan yang diajarkan meliputi :  

1. Keterampilan Pokok: 

 Pertukangan batu  
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 Pertukangan kayu 
 

 

 

 Olahan Pangan / Kewirausahaan 
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 Menjahit/ Hasta Karya 

 

 

 Hasta Karya 

 

2. Keterampilan Pendukung 
a. Pertanian 
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b. Praktik Belajar Kerja (PBK) 

Dilaksanakan di sentra usaha dan jasa baik di dalam UPT maupun diluar UPT. 

PBK diikuti oleh klien sesuai dengan jurusan ketrampilan. Kegiatan PBK dilaksanakan di 

dalam wilayah UPT untuk ketrampilan olahan pangan Penentuan jurusan ketrampilan 

didasarkan pada : Bakat, Minat, Kemauan dan kemampuan klien dengan 

mempertimbangkan  sarana dan prasarana yang tersedia dalam Panti.  
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4.4 Tahap Resosialisasi / Reintegrasi Sosial 

Kegiatan  yang dilaksanakan berupa  : 

a. Bimbingan kesiapan dan peran serta masyarakat 
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b. Bimbingan sosial hidup bermasyarakat 
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c. Pemberian Bantuan Stimulant Usaha Produktif 
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d. Bimbingan Usaha Kerja 

 Lokasi di Madiun 

 

 

 Lokasi di Ponorogo 

 

4.5 Penyaluran / Pemulangan 

Kegiatan yang di laksanakan berupa penyaluran klien sesuai dengan program 

penyaluran yang di rencanakan oleh sie. Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut, seperti 

usaha mandiri, transmigrasi dan bekerja. 
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4.6 Tahap  Bimbingan  Lanjut  

Bimbingan dan Pembinaan Lanjut adalah serangkaian kegiatan bimbingan yang 

dilakukan untuk memantau perkembangan eks klien guna memantapkan, meningkatkan 

dan mengembangkan kemandirian baik ekonomi maupun sosial. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap Bimbingan dan Pembinaan lanjut  adalah  : 

a. Bimbingan peningkatan kehidupan bermasyarakat dan peran serta dalam 

pembangunan kepada eks klien. 

 

 



Pg. 11 
 

BAB III – PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL  
   

 

b. Bantuan pengembangan usaha/ bimbingan peningkatan keterampilan

 

c. Bantuan pemantapan peningkatan usaha 

 

 

H. Evaluasi dan Terminasi 

1. Evaluasi 

Evaluasi di perlukan guna memastikan apakah seluruh tahapan dalam  proses 

pelayanan dan rehabilitasi sosial klien berlangsung sesuai dengan yang direncanakan. 

Evaluasi juga dipergunakan sebagai bahan pengambilan kesimpulan guna pengakhiran 

pelayanan.  
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2. Terminasi / Pengakhiran 

Terminasi merupakan pemutusan hubungan pertolongan dan rehabilitasi sosial 

antara klien dengan panti dan antara klien dengan pekerja sosial yang didasari 

pertimbangan bahwa klien sudah mampu menjalankan fungsinsosialnya secara wajar 

dan mampu menjadi warga negara/warga masyarakat yang bertanggung jawab, 

sehingga tidak memerlukan pertolongan lanjutan. 
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BAB IV - PENUTUP 

Demikian profil UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan 

Pengemis Madiun,yang berisi gambaran secara menyeluruh 

mengenai Visi, Misi, Program dan Kegiatan sebagai sarana 

sosialisasi program dan kegiatan. 

 

      Madiun,     Januari 2020 

  

Kepala Unit Pelaksana Teknis 

Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun 

 

 

Drs. BABAN SOBANDI, M.Si 

Pembina Tk.I 

NIP. 19671104 199303 1 003 
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Gambar 2. Kegiatan Bimbingan 

Sosial 

Gambar 3. Latihan Ketrampilan 

Olahan Pangan Kewirausahaan 

Gambar 4. Latihan Ketrampilan 

Menjahit dan Hasta Karya 
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Gambar 4. Latihan Ketrampilan 

Pertukangan Kayu/Batu 

Gambar 5. Bimbingan Fisik/Olah 

Raga 

Gambar 6. Bimbingan Mental Norma  

dan Etika 
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Gambar 7. Bimbingan Mental 

Agama 


