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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Krisis moneter yang melanda hampir seluruh negara berkembang, 

khususnya Negara-negara ASEAN, pada tahun 1997 secara tidak langsung 

diyakini telah membawa pengaruh terhadap munculnya masalah-masalah sosial 

secara masal. Kekuatan krisis ekonomi itu seakan telah mengguncang dan 

menggoyahkan kemapanan dari perekonomian negara-negara yang terletak di 

wilayah Asia Tenggara, negara-negara yang selama ini menjadi barometer 

kemajuan perekonomian negara-negara di ASEAN seperti Thailand, Malaysia, 

dan Indonesia ternyata tidak terhindar dari krisis ini. Di Indonesia krisis ekonomi 

juga diperburuk dengan terjadinya krisis multi dimensional yang melanda negara 

republik ini, krisis kepercayaan, krisis kepemimpinan, dan “krisis moral” telah 

menjadi pelengkap permasalahan, yang seakan-akan menjadikan masalah bangsa 

ini semakin kompleks. Distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat yang 

menjadi tidak menentu akibat krisis ekonomi telah mengakibatkan peningkatan 

angka kemiskinan yang cukup signifikan. 

Dengan kondisi seperti ini, maka rakyat merupakan subyek paling 

merasakan dampak dari krisis ini, sebenarnnya mengharapkan kehadiran 

pemerintah yang muncul sebagai pahlawan untuk memberikan solusi guna keluar 

dari keterpurukan, namun ternyata pemerintah pada saat itu telah dianggap gagal 

untuk mengatasi permasalahan yang cukup menyengsarakan perekonomian 
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rakyat, khususnya rakyat kelas bawah ini. Kondisi ini semakin menguatkan 

gerakan oposisi yang memang telah sering mengeluarkan stigma mengenai 

perlunya reformasi nasional, maka sedikit demi sedikit pun permasalahan ini 

berhasil menggoyang otoritas kepemimpinan orde baru yang selama 32 tahun 

berkuasa itu. Gerakan anti pemerintah pun muncul dimana-mana, aksi 

demonstrasi baik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat ataupun gerakan 

mahasiswa yang menuntut turunnya rezim orde baru menjadi pemandangan umum 

dalam sejarah perjalanan bangsa ini menjelang lahirnya orde reformasi. Tindakan-

tindakan anarkis yang mengakibatkan munculnya kerusuhan terjadi di beberapa 

kota di Indonesia, penjarahan, perusakan fasilitas umum, pembakaran terjadi 

dimana-mana, dan tidak hanya itu bahkan beberapa nyawa pun harus rela 

“dikorbankan” guna kelahiran reformasi ini. Melihat kondisi yang semakin tidak 

stabil ini, maka pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengumumkan 

pengunduran dirinya sebagai Presiden RI dan ini adalah tonggak awal era 

refomasi yang kelahirannya dianggap sebagai keharusan sejarah untuk Indonesia 

yang lebih baik, walaupun dalam perjalanannya hal itu tetap masih menyisakan 

berbagai permasalahan.
1
 

Dampak krisis yang diperberat oleh terjadinya berbagai bencana yang 

telah menyebabkan banyak orang tua mengalami keterpurukan ekonomi. Tidak 

sedikit usaha yang dijalankan berakhir dengan pemutusan hubungan kerja dan 

juga berakibat pada melambungnya harga barang kebutuhan sehingga banyak para 

orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan. Dampak dari pemutusan 
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hubungan kerja tersebut tidak saja menimbulkan pengangguran, bahkan 

merupakan ancaman meningkatnya kejahatan.  

Di Indonesia, krisis ekonomi lebih dari sekedar ketidak seimbangan dalam 

fundamental perekonomian. Setidaknya, krisis ekonomi itu mengungkapkan 

kelemahan mendasar negara Indonesia. Masyarakat modern yang serba kompleks 

yaitu sebagai konsekuensi dari perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh 

teknologi mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi yang ternyata membawa 

dampak dalam perkembangan di berbagai sektor kehidupan masyarakat, baik dari 

sektor ekonomi, sosial, politik, bahkan mempengaruhi tatanan nilai budaya suatu 

bangsa. Secara material, arus perkembangan dan pertumbuhan tersebut berjalan 

dengan tanpa rintangan dan bahkan menjadi kebanggaan suatu bangsa.  

Di satu sisi, memang perubahan-perubahan tersebut telah membawa 

dampak kemajuan bagi kehidupan masyarakat suatu bangsa, namun di sisi lain 

dari perubahan tersebut ternyata membawa dampak terjadinya kesenjangan yang 

signifikan.  

Di satu pihak, memang telah berdiri tegak bangunan-bangunan mewah 

yang membanggakan yang menjadi pusat perhatian, tetapi tidak jauh dari area 

tersebut ternyata tumbuh perkampungan kumuh yang memprihatinkan dengan 

kompleksitas permasalahan yang di dalamnya perlu segera mendapatkan perhatian 

khusus, yang sungguh hal ini adalah induk permasalahan yang dapat 

menghadirkan permasalahan baru yang masuk dan menyebar ke dalam tatanan 

kehidupan masyarakat suatu bangsa, yang hal itu pada akhirnya akan menjadi 
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sebuah problem sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara 

kompleks.  

Tingkat kemiskinan yang parah inilah yang kemudian memicu setiap 

orang untuk melakukan segala cara agar tetap hidup . Kondisi tersebut kemudian 

“memaksa” anak untuk terlibat dan ikut serta berusaha keluar dari tingkat 

kesulitan hidup. Maka tidak jarang lampu merah, perempatan jalan, terminal, 

pasar, dan tempat keramaian lainnya adalah tempat yang dirasa mudah untuk 

menghasilkan uang, hanya dengan menengadahkan tangan atau dengan sedikit 

menggunakan peralatan sederhana dan nyanyian-nyanyian khas pun dilantunkan, 

sekedar mengharapkan imbalan uang recehan logam walaupun tidak jarang 

nyanyian mereka dihargai dengan gratis atau hanya mendapat ucapan terima 

kasih. Sehingga dapat dilihat dari realita tersebut karena kebutuhan ekonomi 

orang tuanya atau hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangannya 

sendiri sebagai anak-anak. Sehingga banyak di antara mereka terpaksa 

meninggalkan bangku sekolah, bukan karena mereka enggan menuntut ilmu atau 

bukan karena IQ mereka tidak mumpuni untuk proses transfer ilmu di sekolah 

formal, tetapi lebih kepada kondisi ekonomi yang mengharuskan mereka untuk 

seperti itu.  

Pada kenyatannya negara masih belum mampu memenuhi kewajibannya 

untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Salah satu indikatornya adalah 

eksploitasi secara ekonomi memperkerjakan anak sebagai pengemis. Ditinjau dari 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menentukan : “Eksploitasi adalah 
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pengusahaan; pendayagunaan; pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; 

penghisapan; pemerasan ( tentang tenaga kerja ).”  

Jika ditinjau dari hukum internasional, pengertian tentang eksploitasi 

ekonomi sebenarnya telah disimpulkan dalam KHA pada Pasal 32 ayat 1 yang 

menentukan : “Pihak negara mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi 

ekonomi dan dari melakukan suatu pekerjaan yang bisa berbahaya atau 

mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan 

fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial anak “. 

 Dari pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksploitasi ekonomi 

adalah pekerjaan yang berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau 

membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau 

sosial anak dalam hal ini adalah termasuk  keberadaan pengemis anak.  Bukan 

hanya berkaitan dengan dilanggarnya hak-hak anak, tapi juga membawa dampak 

buruk bagi anak-anak, baik secara fisik maupun psikis. Lebih jauh, dikhawatirkan 

akan mengganggu masa depan anak-anak untuk mendapat kehidupan yang lebih 

baik. Sebagaimana tindakan eksploitasi ekonomi adalah sangat merugikan korban 

yang dalam hal ini adalah anak.  

Bellamy mengatakan, anak-anak yang bekerja di usia dini, yang biasanya 

berasal dari keluarga miskin, dengan pendidikan yang terabaikan, sesungguhnya 

akan melestarikan kemiskinan, karena anak yang bekerja tumbuh menjadi seorang 

dewasa yang terjebak dalam pekerjaan yang tak terlatih, dan dengan upah yang 

sangat buruk.
2
 Membiarkan anak-anak bekerja sebagai pengganti sekolah dapat 
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membuat “lingkaran setan”. Awalnya, bekerja menimbulkan dampak buruk bagi 

sekolah, selanjutnya berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan sama sekali 

dapat mengakibatkan berlanjutnya pekerja anak
3
. 

Pemerintah perlu berusaha keras untuk mengawal implementasi produk-

produk hukum guna melindungi kepentingan dan hak-hak anak, dalam hal ini 

adalah pengemis anak, sehingga dalam penanganan perkara pidana yang 

dilakukan oleh pengemis anak ini, para petugas hukum bisa bertindak sesuai 

dengan peraturan yang ada yang pada akhirnya tidak akan ada perlakuan salah 

yang dilakukan oleh petugas hukum kepada pelaku atau korban dari tindak pidana 

anak. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan 

memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh 

hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara 

terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan 

terarah.
4 

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak 

dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.  

Data tahun 2010 diperoleh dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) 

menyebutkan, jumlah pekerja anak di dunia mencapai 200 juta. Bahkan Indonesia 

merupakan salah satu penyumbang pekerja anak terbesar di dunia
5
, sungguh 

angka yang mengkhawatirkan apabila tidak segera dicari solusinya. Karena hal 

tersebut akan berdampak juga kepada anak yang diekspolitasi secara ekonomi 

                                                           
3
 Djalal Nachrowi dan Hardius Usman. 2005. Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi. Determinan dan 

Eksploitasi (Kajian Kuantitatif). PT Grasindo. Jakarta. Hal 2. 

4
 Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

5
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oleh orang tuanya dengan cara menjadi pengemis dijalanan. Orang tua sendiri 
 

menganggap hal tersebut sah-sah saja, karena mereka menyuruh anak mereka 

sendiri untuk ikut bekerja mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup dalam 

keluarga. 

Pengemis anak sendiri merupakan masalah yang umum dijumpai di 

berbagai kota termasuk Kota Malang. Munculnya pengemis anak dilatar belakangi 

oleh banyak faktor, diantaranya adalah rendahnya pendidikan dan keterampilan. 

Tempat-tempat pengemis untuk mencari rejeki adalah tempat-tempat yang banyak 

dilewati orang dan kendaraan bermotor. Tempat-tempat seperti ini yang ada di 

Kota Malang adalah di kawasan Alun-Alun, perempatan jalan, kampus,  Mall atau 

Plasa, pasar, terminal, stasiun dan tempat ibadah. Pada waktu hari besar agama 

jumlah pengemis anak di Kota Malang semakin bertambah. Hal ini 

mengakibatkan dampak negatif bagi kota yaitu dapat mengganggu kenyamanan 

dan ketentraman warga kota dan dapat mengotori lingkungan kota. 

Pada umumnya fisik dari pengemis anak Kota Malang sehat. Selama 

mengemis mereka berpenampilan kotor dan lusuh. Usia pengemis anak sekitar 6 

tahun hingga 12 tahun. Tempat tinggal mereka berada di berbagai daerah di 

malang.  Mereka ada yang tinggal di rumah kontrakan bersama orang tua mereka 

dan ada pula yang tidak mempunyai rumah. Mereka tidak bersekolah karena 

faktor ekonomi yang membuat mereka putus sekolah dan bahkan ada yang tidak 

sempat mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Kalau pun ada, Pendidikan 

yang mereka miliki relatif rendah yaitu lulusan SMP dan SD.  
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Faktor penyebab menjadi pengemis anak dari faktor eksternal adalah 

tingginya penghasilan dari mengemis, keturunan dari orang tua atau ajakan/ 

paksaan dari orang tua mereka yang menjadi pengemis. Sedangkan faktor internal 

adalah karena penyakit, yaitu malas. Motivasi mereka menjadi pengemis karena 

mencari uang dengan cara yang mudah.  

Pengemis anak di kota Malang beroperasi secara terorganisir. Dalam 

mengemis tersebut terdapat seorang pemimpin yang biasanya adalah orang tua 

mereka sendiri. Mereka cenderung berpindah-pindah tempat untuk mengemis agar 

memperoleh penghasilan yang banyak. Modus yang mereka gunakan adalah: (1) 

menadahkan tangan; (2) meletakkan dan membawa mangkok/plastik (3) 

Menggendong adiknya jika mempunyai adik yang masih kecil bahkan masih bayi. 

Waktu untuk memulai mengemis sekitar jam 08.00-10.00, sedangkan untuk 

beristirahat sekitar jam 12.00-13.00 dan untuk selesai mengemis tidak ditentukan 

oleh waktu, melainkan ditentukan dengan target yang mereka peroleh  dari 

mengemis seharian.  

Pengemis merupakan pemandangan biasa yang dapat ditemui pada 

wilayah urban. Keberadaan pengemis, khususya pengemis anak sebenarnya dapat 

dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran pidana. Atas dasar peraturan 

perundangan, di berbagai daerah dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan 

pengemis ini. Landasan utamanya adalah Pasal 13 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: 

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana 

pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari 

perlakuan: 

a. diskriminasi; 
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b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 

c. penelantaran; 

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 

e. ketidakadilan; dan 

f. perlakuan salah lainnya. 

 

Dari Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa seorang anak tidak seharusnya 

digunakan dalam eksploitasi ekonomi, dalam artian tidak boleh dipekerjakan 

untuk mendapatkan uang bagi kepentingan pihak manapun. Keberadaan pengemis 

anak yang dengan sengaja dikaryakan untuk menghasilkan uang tentu saja 

melanggar Pasal tersebut, sehingga atas dasar Pasal tersebut bisa dikenakan 

tuntutan atas pelanggaran pidana. Namun demikian, tetap saja fenomena semacam 

ini masih tampak di berbagai wilayah Kota, terutama kota-kota besar.  

Di wilayah kota tersebut, semestinya juga telah ditetapkan Peraturan 

Daerah lebih lanjut untuk menanggulangi fenomena pengemis anak ini. Sifat 

Peraturan Daerah adalah lebih subyektif dan merupakan penjabaran dari undang-

undang yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah pusat. Dalam hal ini, pelaksanaan 

peraturan perundangan daerah dibebankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, 

yang memiliki wewenang untuk melaksanakan dan menegakkan Peraturan 

Daerah, sebagaimana dinyatakan Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang 

pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pakaian dinas, 

perlengkapan dan peralatan satuan polisi pamong praja yang berbunyi: “Satpol PP 

mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan dan ketertiban umum, 

menegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota”. Dari 

Pasal tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah, dalam hal ini 
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tentu saja meliputi kebijakan yang dilaksanakan daerah terkait keberadaan 

pengemis anak menjadi tanggungjawab dari Satuan Polisi Pamong Praja.  

Fenomena pengemis anak ini juga terjadi di Kota Malang. Disini penulis 

melihat bahwa menarik sekali untuk diulas bagaimana perspektif hukum berkaitan 

dengan upaya penertiban pengemis anak di Kota Malang. Penelitian ini berupaya 

untuk mengungkap bagaimana efektivitas penanggulangan pengemis anak oleh 

Pemerintah Kota Malang, serta bagaimana hambatan-hambatan penanggulangan 

pengemis anak yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Malang dan upaya yang 

dilakukan Pemerintah Kota Malang, melalui Satpol PP sebagai pihak yang terlibat 

langsung dalam pelaksanaan, untuk mengatasi hambatan-hambatan 

tersebut.Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis merasa tertarik untuk 

mengadakan sebuah penelitian skripsi dengan judul : “TINJAUAN TERHADAP 

PENANGGULANGAN PENGEMIS ANAK OLEH PEMERINTAH KOTA 

MALANG (Studi di DISNAKERSOS dan SATPOL PP Kota Malang)” 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk 

mempermudah peneliti dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga 

tujuan dan sasaran yang akhirnya dicapai menjadi jelas dan mendapatkan hasil 

yang diharapkan. Maka dalam penelitian ini penulis tekankan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Sejauh mana penanggulangan terhadap pengemis anak oleh Disnakersos 

dan Satpol PP Kota Malang? 
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2. Apakah keterlibatan Satpol PP dalam penanganan penertiban pengemis 

anak sudah sesuai perda nomor 7 tahun 2006 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas, 

Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja juncto Keputusan 

Walikota Malang Nomor 188.45/88/35.73.112/2011 tentang Komite 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial juncto Peraturan Pemerintah 

Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan 

Pengemis? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui sejauh mana penanggulangan terhadap pengemis anak 

oleh Disnakersos dan Satpol PP Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui keterlibatan Satpol PP dalam penanganan penertiban 

pengemis anak sudah sesuai perda nomor 7 tahun 2006 tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, 

Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja 

juncto Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/88/35.73.112/2011 

tentang Komite Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial juncto 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan 

Gelandangan dan Pengemis? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang 

diteliti dan sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam 
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menerapkan ilmu yang diperoleh khususnya penertiban pengemis anak 

oleh Disnakersos dan Satpol PP Kota Malang. 

2. Secara Praktis 

Dapat memberikan data dan informasi mengenai penanggulangan 

Pengemis Anak yang terkait didalam undang-undang di indonesia yang 

nantinya dapat berguna bagi peneliti untuk memperoleh gelar sarjana 

hukum dan bagi masyarakat. 

E. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis Sosiologis. Yuridis sosiologis adalah melihat 

penerapan hukum dalam masyarakat, dalam penelitian ini berkaitan 

dengan penanggulangan pengemis anak oleh Disnakersos dan Satpol PP 

Kota Malang. 

2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yang dipilh oleh penulis untuk melakukan 

penelitian guna mendapat informasi dan bahan-bahan yang akurat. Lokasi 

penelitian dilakukan di kantor Disnakersos Jl. Mayjen 

Sungkono,Komp.Perkantoran Terpadu Gd.B/III Malang dan Kantor Satpol 

PP di Jl. Simpang Majapahit No.1 Malang. 

3. Jenis data 
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Dalam penelitian tersebut jenis-jenis data yang digunakan adalah : 

a. Data Primer 

Data primer yang digunakan dalam penelitian in adalah data-data 

hasil penelitian yang berkaitan tentang penertiban pengemis anak oleh 

Disnakersos dan Satpol PP kota Malang dan kesesuaiannya dengan 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah 

perlindungan Hukum bagi anak. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi 

bahan-bahan internet, tulisan ilmiah, buku- buku, dan sumber-sumber 

tertulis lainnya. Soerjono Soekanto berpendapat pula bahwa data 

sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan 

seterusnya.
6
 

4. Teknik Pengumpulan data 

a. Wawancara 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

tanya jawab langsung pada pihak-pihak terkait. Wawancara merupakan 

prosedur tanya jawab kepada subyek penelitian untuk mendapatkan 

data secara langsung. Wawancara ini menggunakan pertanyaan 

terbuka, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data lebih 

mendalam dari subyek penelitian. 

                                                           
6
 Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI. Jakarta. hal 12 
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Dalam penelitian ini, subyek yang akan diteliti yaitu Pejabat dari 

Disnakersos dan Satpol PP. Teknik pengambilan sampel disini adalah 

dengan teknik purposive sampling atau sampel bertujuan yaitu teknik 

yang menentukan terlebih dahulu subyek penelitian dengan 

menetapkan syarat-syarat tertentu berdasarkan pertimbangan yang 

dikaitkan dengan situasi permasalahan. Dari subyek penelitian tersebut 

di atas dapat diperoleh keterangan berkaitan dengan penanggulangan 

pengemis anak di Kota Malang oleh Disnakersos dan Satpol PP.  

Pihak-pihak narasumber yang terkait dengan permasalahan yang 

penulis bahas adalah : 

- Bapak Moch. Choiril Anwar.SH,M.Hum, staff bagian Tata Usaha 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. 

- Bapak Bambang Mujiono, Kasi Ketertiban Satuan Polisi Pamong 

Praja Malang. 

- Ibu Dra. Pipih Triastuti, Kepala Bidang Sosial Dinas 

ketenagakerjaan Dan Sosial Kota Malang. 

Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap subyek 

penelitian yang memiliki pengalaman terlibat dalam prosedur 

penertiban yaitu beberapa subyek penelitian dari kalangan pengemis 

anak di Kota Malang yang dipilih secara acak (random). Diantara nya 

adalah : 

- Anto, pengemis anak berusia 11 tahun yang beroperasi di kawasan 

Perempatan Rampal Kota Malang. 
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- Soleh, pengemis anak berusia 9 tahun yang beroperasi di kawasan 

gang tirto utomo Kota Malang. 

- Edi, pengemis anak berusia 12 tahun yang beroperasi di kawasan 

Perempatan ITN Kota Malang . 

b. Observasi 

Yaitu pengamatan langsung di kota Malang yang biasanya 

terdapat pengemis anak. Diantara nya adalah : 

- Jl. Tirto Utomo, kawasan sepanjang gang tirto utomo. 

- Jl. Panglima Sudirman, kawasan lapangan Rampal 

- Jl. Bendungan Sigura-gura, Kawasan ITN 

c. Dokumentasi 

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mengadakan pencatatan 

berdasarkan data yang diperoleh dari buku atau dokumen-dokumen 

tertulis yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. 

5. Teknik Analisa data 

Metode analisa data yang digunakan penulis adalah analisis data 

Deskriptif, yaitu menganalisis dengan menguraikan fenomena dan fakta-

fakta yang di dapat dari lapangan secara objektif untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian. 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyajikan dalam empat bab, 

dengan harapan mempunyai sistematika yang dapat membantu dan 
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memudahkan untuk mengetahui dan memahaminya. Adapun sistematika yang 

dimaksud adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab 1 meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai uraian dasar teori dari penulis yang meliputi: 

tinjauan tentang penegakan hukum, teori kewenangan,tinjauan tentang 

penanggulangan pengemis, Tinjauan tentang anak terlantar, tinjauan umum 

tentang Satpol PP, Disnakersos, pengemis anak, dan Perspektif Hukum 

tentang Hak Anak 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab pembahasan dimana dalam penelitian ini akan membahas, 

meneliti dan menjelaskan mengenai permasalahan yang dikaji pada penelitian 

ini. 

BAB IV PENUTUP  

Dimana berisi kesimpulan dari uraian skripsi pada Bab terdahulu, serta 

saran dari penulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam kasus yang 

diteliti dalam penulisan skripsi ini. 


