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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Tindakan Represif

A.1 Pengertian Tindakan Represif

Tindakan represif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) Tindakan

Represif adalah tindakan yang bersifat represif(menekan,mengekang,menahan, 

atau menindas) bersifat menyembuhkan.
1
 Contohnya, anggota satuan polisi

pamong praja yang memberikan hukuman kepada anak jalanan yang ada di Kota 

Kediri. Hukuman ini dimaksudkan agar tindakan penyimpangan yang dilakukan 

oleh anak jalanan tidak berulang lagi. 

Tindakan represif  bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah 

terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi 

sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tindakan represif ini bertujuan untuk 

melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-

pelanggaran terhadap norma-norma sosial. 

A.2 Jenis Tindakan Represif
2

A.2.1 Tindakan Pribadi

Pengendalian pribadi yaitu pengaruh yang datang dari orang atau tokoh

tertentu (panutan). Pengaruh ini dapat bersifat baik atau pun buruk. Jadi, ketika 

ada pelanggaran disuatu tempat (kediri) ada satu tokoh masyarakat yang 

1
 KBBI, arti kata tindakan represif 

2
Kartodirdjo, sartono. 1999, masyarakat dan kelompok sosial, jakarta : bharatara karya 

aksara, hal 45 
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memberikan wejangan ataupun tegura yang ditujukan kepada sipelanggar 

tersebut karna dianggap mengetahui baik dan tidaknya. 

A.2.2 Tindakan Institusional 

Pengendalian institusional yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari adanya 

suatu institusi atau lembaga. Pola perilaku lembaga tersebut tidak hanya 

mengawasi para anggota lembaga itu saja, akan tetapi juga mengawasi dan 

berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitar lembaga tersebut 

berada. Misalnya kehidupan para santri di pondok pesantren akan mengikuti 

aturan, baik dalam hal pakaian, tutur sapa, sikap, pola pikir, pola tidur, dan 

sebagainya. Dalam hal ini, pengawasan dan pengaruh dari pondok pesantren 

tersebut tidak hanya terbatas pada para santrinya saja, namun juga kepada 

masyarakat di sekitar pondok pesantren. 

A.2.3 Tindakan Resmi 

Pengendalian resmi yaitu pengendalian atau pengawasan sosial yang 

dilakukan oleh lembaga resmi negara sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dengan sanksi yang jelas dan mengikat. Pengendalian resmi 

dilakukan oleh aparat negara, seperti kepolisian, satpol PP, kejaksaan, ataupun 

kehakiman untuk mengawasi ketaatan warga masyarakat terhadap hukum yang 

telah ditetapkan.
3
 

A.2.4 Tindakan Tidak Resmi 

Pengendalian tidak resmi yaitu pengendalian atau pengawasan sosial yang 

dilakukan tanpa rumusan aturan yang jelas atau tanpa sanksi hukum yang 

                                                           
3
 Ibid, kartodirdjo hal 60 
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tegas. Meskipun demikian, pengendalian tidak resmi juga memiliki efektivitas 

dalam mengawasi atau mengendalikan perilaku masyarakat.  

Hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan kepada pelaku penyimpangan 

berupa sanksi moral dari masyarakat lain, misalnya dikucilkan atau bahkan 

diusir dari lingkungannya. Pengendalian tidak resmi dilakukan oleh tokoh 

masyarakat, tokoh adat, ataupun tokoh agama yang memiliki kharisma dan 

dipandang sebagai panutan masyarakat. 

B. Tinjauan Tentang Perbuatan yang  Meresahkan Masyarakat 

Meresahkan dalam Kamus Besar  Bahasa Indonesia(KBBI) adalah sesuatu 

yang menyebabkan dan menjadikan resah, khawatir, dan juga rasa takut. 

Perbuatan yang meresahkan masyarakat memiliki arti segala sesuatu dan  perilaku 

menyimpang dari norma-norma sosial, moral dan agama, merugikan keselamatan, 

mengganggu sehingga menyebabkan dan menjadikan resah, khawatir, dan juga 

rasa takut terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kehidupan 

keluarga dan atau masyarakat.
 4

 

C. Tinjauan Tentang Pelanggaran Hukum 

Perbuatan- perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita bagi atas kejahatan 

dan pelanggaran.Pelanggaran diatur dalam buku III KUHP Tentang pelanggaran. 

Pelanggaran hukum adalah wetsdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat 

melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan 

demikian.  

Macam-macam pelanggaran  adalah : 

                                                           
4
 KBBI,  arti kata meresaahkan 
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1. Pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan 

umum yang diatur dalam Pasal 498-502. 

2. Pelanggaran terhadap ketertiban umum, diatur dalam Pasal 503-520. 

3. Pelanggaran terhadap kekuasaan umum , diatur dalam Pasal 521-528. 

4. Pelanggaran terhadap kedudukan warga, diatur dalam Pasal 529-530. 

5. Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong, diatur dalam Pasal 531. 

6. Pelanggaran terhadap kesopanan, diatur dalam Pasal 532-547. 

7. Pelanggaran terhadap polisi daerah, diatur dalam Pasal 548-547. 

8. Pelanggaran dalam jabatan, diatur dalam Pasal 552-559. 

9. Pelanggaran dalam pelayaran, diatur dalam Pasal 560-569. 

Kejahatan diatur dalam buku II KUHP Tentang kejahatan, kejahatan adalah 

rechtsdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam 

undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai 

(onrecht)perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Selain itu ancaman 

pidana bagi kejahatan dan pelanggaran memiliki berat ancaman yang berbeda
5
 

D. Tinjauan Tentang Sanksi 

Sanksi atau hukuman merupakan imbalan yang bersifat negatif yang 

diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dianggap telah 

melakukan perilaku menyimpang. Adapun manfaat dari sanksi atau hukuman 

antara lain adalah:  

                                                           
5
 Moeljatno, 2009, asas-asas hukum pidana, jakarta : rineka cipta, hal 78 
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a. untuk menyadarkan seseorang atau sekelompok orang terhadap 

penyimpangan yang telah dilakukan sehingga tidak akan mengulanginya 

lagi, 

b. sebagai peringatan kepada warga masyarakat lain agar tidak melakukan 

penyimpangan. 

sanksi pelanggaran hukum bersifat lahiriah dan memaksa.masyarakat secara 

resmi (Negara) berhak memberi sanksi bagi warga Negara yang melanggar 

hukum.
6
 

E. Tinjauan Tentang Anak 

E.1 Pengertian Anak 

Anak merupakan seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau 

belum mengalami masa pubertas dalam pasal 1 ayat 1 UU No.35 Tahun 2014 

tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. Anak secara hukum belum dibebani kewajiban dan sebaliknya orang  

dewasa mempunyai kewajiban.
7
 

Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada 

lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun 

mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode pekembangan yang 

merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya 

disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun 

                                                           
6
 Wikipedia, pengendalian sosial, dalam https://id.wikipedia.org, akses 20 desember 2016 

7
 Penjelasan Umum UU No.35 Tahun 2014 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lelaki
https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pubertas
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keturunan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
https://id.wikipedia.org/
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tahun sekolah dasar. Selama anak masi disebut anak, selama itu pula dari dirinya 

tidak dituntut pertanggungjawaban. 

Mengingat anak dipandang sebagai subjek khusus dalam hukum, maka 

peraturan perundang-undangan memuat berbagai kekhususan tentang anak, yaitu 

kekhususan perlakuan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun anak 

sebagai pelaku, baik dalam proses pengadilannya hingga pada penjatuhan sanksi 

yang dikenakan dan lembaga pemasyarakatannya.
8
  

Kekhususan tertentu mengenai cara memperlakukan anak-anak pelaku 

kejahatan dalam berbagai undang-undang, pada kenyataannya tidak menjamin 

tindakan para penegak hukum dalam memperlakukan anak pelaku kejahatan 

secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kondisi internal anak-anak dan 

pengaruh jangka panjang bagi masa depannya. 

 Banyak penegak hukum yang kurang memperhatikan hak-hak anak pelaku 

tindak pidana. Mereka kerapkali memperlakukan mereka sama dengan pelaku 

yang sudah dewasa, semisal mereka diletakkan di Lembaga Pemasyarakatan yang 

sama dengan pelaku dewasa umumnya tanpa mempertimbangkan dampak negatif 

yang timbul dari tindakan tersebut.
9
 

E.2 Pengertian Anak Jalanan 

Anak jalanan yang masuk kategori pertama adalah anak yang masih memiliki 

hubungan yang kuat dengan orang tuanya. Sementara kategori yang kedua sudah 

tidak mempunyai hubungan erat dengan orang tuanya. Motivasi mereka hidup di 

jalanan bukanlah sekedar karena desakan kebutuhan ekonomi rumah tangga, 

                                                           
8
 Satjipto Rahardjo. 2003, sisi lain hukum indonesia, jakarta : kompas, hal 227 

9
 Gosita, Arif. 2004, masalah perlindungan anak, Jakarta: BIP, hal 238 
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melainkan juga terjadinya kekerasan dan keretakan kehidupan rumah tangga 

orang tuanya. 

Anak jalanan menghabiskan waktunya di jalanan, baik untuk bekerja 

maupun  tidak, mereka  terdiri dari anak-anak yang mempunyai hubungan dengan 

keluarga atau terputus hubungannnya dengan keluarga , dan anak yang mandiri 

sejak kecil karena kehilangan orangtua/keluarga.  

Kehidupan di jalanan sebenarnya tak kalah keras, namun lebih memberikan 

nilai alternatif dibandingkan dengan hidup dalam keluarganya yang penuh dengan 

kekerasan yang tidak dapat mereka hindari. Pengertian Anak jalanan - Marginal , 

rentan dan eksploitatif adalah istilah-istilah yang sangat tepat untuk 

menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan.
10

 

Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang  tidak jelas jenjang 

kariernya, kurang dihargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun 

dimasa depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang 

sangat panjang benar-benar dari segi kesehatan maupun sosial sangat rawan.  

Sedangkan disebut eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi tawar-

menawar (bargaining position) yang sangat lemah, tersubordinasi, dan cenderung 

menjadi objek perlakuan yang sewenang-wennag dari ulah preman atau oknum 

aparat yang tidak jalanan bertanggung jawab.
11

 

Pengertian anak jalanan atau sering disebut tekyan, arek kere, anak 

gelandangan ,atau kadang disebut juga sebagai anak mandiri, sesungguhnya 

mereka adalah anak-anak yang tersisih dan marginal dari perlakuan kasih-sayang 

                                                           
10

 Suadahi,2005, respon & motiasi anak jalanan, surakarta ; gramedia pustaka utama, hal 28 
11

 Masduki. 2003,  kehidupan golongan marginal, malang : bayumedia, hal 36 
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karena kebayakan dalam usia yang relative dini harus berhadapan dengan 

lingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak bersahabat . Anak jalanan 

menghabiskan sebagian waktunya utnuk mencari nafkah atau berkeliaran di 

jalanan dan tempat-tempat umum lainnya.
 12

 

Sebagian besar anak-anak itu memilih hidup di jalanan, sebagai pengamen. 

Ada yang masih sekolah, banyak juga yang putus sekolah. Mereka mengamen 

untuk membantu ekonomi orangtua. Sebagian besar mereka berlatar belakang dari 

keluarga miskin kota, yang tinggal di kampung-kampung padat penduduk. Jika 

sekilas memandang penampilan mereka, boleh dibilang sebagai punk ada yang 

berambut mohak dan atribut berwarna hitam ada juga yang bersandal dan ada 

yang tanpa memakai alas kaki. 

Sebuah kategori sosial, anak jalanan bisa dipilah ke dalam dua kelompok yaitu 

anak yang bekerja di jalan dan anak yang hidup di jalan. Perbedaan diantaranya 

ditentukan berdasarkan kontak dengan keluarganya. Anak yang bekerja di jalan 

masih memiliki kontak dengan orang tua, sedangkan anak yang hidup di jalan 

sudah putus hubungan dengan orang tua mereka dan hidup sepenuhnya di jalanan. 

F. Tinjauan Tentang HAM 

F.1 Pengertian HAM 

Hak asasi manusia dalam Pancasila dirumuskan dalam pembukaan UUD 

1945 dan terperinci di dalam batang tubuh UUD 1945 yang merupakan hukum 

dasar konstitusional dan fundamental tentang dasar filsafat negara Republik 

                                                           
       

12
 Supeno, Hadi. 2002. menyelamatkan anak: bunga rampai percikan pemikiran mengenai 

anak, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hal 142 
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Indonesia, serta pedoman hidup bangsa Indonesia. Hak asasi diperoleh manusia 

dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. 

Hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. hak-hak 

khusus yang bertujuan untuk melindungi semua manusia yang berlaku terlepas 

dari berapa usia mereka, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan juga 

kewarganegaraanya yang berbeda-beda ia tetap memiliki hak-hak tersebut 
13

 

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia 

itu dilahirkan.Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan 

kodrat kita sebagai manusia apabila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat 

hidup sebagai manusia.Hak ini dimiliki oleh manusia semata – mata karena ia 

manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara.  

Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, 

masyarakat lain, atau Negara lain. Anak-anak juga mendapat hak yang sama 

dengan orang dewasa. Posisinya yang rentan di masyarakat, anak juga mendapat 

hak-hak khusus yang memberi mereka perlindungan khusus.
 14

 

F.2 Hak-Hak Anak  

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(HAM). Perlindungan  yang diberikan kepada anak terdapat pada pasal 58 sebagai 

berikut :
15

 

a.  Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala 

bentuk kekerasan fisik  atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan 

                                                           
13

 Philip Afston.(et.al.) 2008. Hukum hak asasi manusia, Yogyakarta: PUSHAM UII, hak 11 

        
14

 Muhtaj, Majda EL2009.  dimensi-dimensi ham: mengurai hak ekonomi,sosial,dan budaya, 

bandung : rajawali pers,hal 14 
15

 Penjelasan Umum UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM 



24 

 

pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau 

pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut. 

b.  Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh melakukan segala bentuk 

penganiayaan fisik ,atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan 

pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap 

anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan 

hukuman. 

Tujuan Hak-Hak anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak 

memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh.
16

 

Penghargaan terhadap hak anak hanya bisa dicapai apabila semua orang, 

termasuk anak-anak sendiri, mengakui bahwa setiap orang memiliki hak yang 

sama, dan kemudian menerapkannya dalam sikap dan perilaku yang 

menghormati, mengikut sertakan dan menerima orang lain. 

Hak-hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat 

berkembang secara penuh, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan 

perawatan kesehatan, tumbuh di lingkungan yang sesuai, mendapat informasi 

tentang hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat. Sedangkan 

Konvensi Hak-Hak Anak adalah sebuah perjanjian internasional yang mengakui 

hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dari anak-anak.  

Hak-Hak anak juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak 

memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Namun 

demikian agar ana- anak dapat menikmati Hak-hak mereka secara penuh konfensi 

                                                           
       

16
 Satjipto Rahardjo. 2002, sosiologi hukum, surakarta : univ.muhammadiyah surakarta press, 

hal 91 
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itu harus dihormati dan dipromosikan oleh semua anggota masya rakat mulai dari 

orang tua, pendidik, dan juga kepada anak-anak sendiri. Peran serta manusia 

sebagai subyek hukum sangat menentukan apakah hukum tersebut berjalan secara 

efektif atau tidak.
17

 

Selain hak anak yang harus dipenuhi oleh orangtua, keluarga dan Negara, 

anak juga memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi 

sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Kebutuhan 

dasar yang penting bagi anak adalah adanya hubungan orangtua dan anak yang 

sehat dimana kebutuhan anak, seperti : perhatian dan kasih sayang yang kontinue, 

perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orangtua. 

F.3  Ruang Lingkup Hak Anak 

 Perlindungan anak berarti perlindungan dari kekerasan, 

pelecehan  dan  eksploitasi. Artinya    perlindungan  anak  ditujukan   bagi 

penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi 

korban dari  situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. 
18

 

Hak atas perlindungan  melengkapi hak yang  lain seperti  memastikan  anak-

anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh dan 

berkembang. sebagaimana  telah  diatur  dalam UUD NRI 1945, instrumen 

Hukum HAM, konvensi hak anak serta UU No.35 Tahun 2014 tentang 

perlindungan anak . 

Dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap anak 

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 

                                                           
17

 Ibid, Satjipto Rahardjo, hal 93 

       
18

 Makarao, 2013, hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan, Jakarta: Rineka 

Cipta, hal 25 
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perlindungan dari kekerasan dan dikriminasi. Dalam konvensi hak anak(KHA) 30 

September 1990 bahwa Hak untuk perkembangan, yaitu hak atas pendidikan 

intelektual, spiritual, maupun sosial baik melalui pendidikan formal, non formal 

maupun informal serta pemenuhan berbagai vitamin yang menunjang 

perkembangannya.  

Pasal 54(1) dalam UU No.35 tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak 

berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan,penyiksaan, atau penjatuhan 

hukuman yang tidak manusiawi. Dalam UU No.35 tahun 2014 pasal 59(1) 

menyebutkan juga bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara 

lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan 

khusus kepada anak. 

Juga telah diatur dalam pasal 21(1) UU No.35 tahun 2014 yang mengatakan 

bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan 

bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, 

agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, 

urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. 

G. Tinjauan Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 

G.1 Pengertian Satpolpp
19

 

Satuan Polisi Pamong Praja disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah 

Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan 

Peraturan Daerah.  Dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Walikota Kediri No.57 Tahun 

                                                           
19

 Pp No.6 Thn 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah


27 

 

2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta tata kerja 

Satuan Polisi Pamong Praja juga menjelaskan bahwa: 

“Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan 

sub kebakaran.”
20

 

Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota. 

 Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah. 

 Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh 

Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

G.2 Tugas dan Wewenang Satpolpp 

Satplpp mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu 

kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda 

pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan 

kegiatannya dengan aman. 
21

 

                                                           

       
20

 Peraturan Walikota Kediri No.57 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan 

Organisasi,Tugas dan Fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja 
21

 Ibid, Pp No.6 Thn 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 

https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
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https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekretaris_Daerah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bupati
https://id.wikipedia.org/wiki/Walikota


28 

 

Oleh karena itu, di samping  menegakkan  Perda,  Satuan polisi pamong praja 

juga  dituntut  untuk  menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu 

peraturan kepala daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja satpolpp perlu dibangun 

kelembagaan satpolpp yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang 

tentram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan satpolpp tidak hanya 

mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi 

juga beban tugas dan tanggungjawab yang diemban, budaya, sosial, serta resiko 

keselamatan satpolpp. 

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpolpp adalah PP No.6 

Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamoing Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 

Januari 2010. Peneliti akan mengkaji kesesuaian isi PP No.6 Tahun 2010 tentang 

satpollpp dengan kondisi dilapangan saat satpoll melakukan tindakan represif 

terhadap anak jalanan di Kota Kediri. 

H. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah 

H.1 Pengertian Pemerintah Daerah 

 Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Kesatuan_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945
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Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.
22

 

H.2 Tugas dan Wewenang  

diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No.32 Tahun 2004 , terdapat lima belas 

kewajiban yang dimilki oleh daerah yaitu: 

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan , dan kerukunan 

nasional, serta keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Meningkatkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 

3. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 

4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 

5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. 

6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. 

7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. 

8. Mengembangkan sistem jaminan sosial. 

9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. 

10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. 

11. Melestarikan lingkungan hidup. 

12. Mengelolah administrasi kependudukan. 

13. Melestarikan nilai sosial budaya. 

14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan  sesuai dengan 

kewenangannya. 

15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
23
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I. Tinjauan Tentang Dinas Sosial(Dinsos) 

I.1 Pengertian Dinsos 

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Sosial 

yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
24

 

Pelaksanaan tugas-tugas, Dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial. Pekerja 

sosial adalah Petugas Khusus dari Departemen Sosial yang mempunyai 

keterampilan khusus dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial. 

Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas 

melaksanakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial secara penuh oleh pejabat 

yang berwenang pada lingkungan Departemen Sosial dan Unit Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial pada Instansi lainnya  pasal 1 Keputusan Menteri Sosial No. 

4 tahun 1988. 
25

 

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum 

Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Sosial dan 

Keagamaan.Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, dinas sosial mempunyai 

fungsi dan tanggung jawab untuk Perumusan kebijakan teknis bidang sosial, 

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang sosial, 

Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial, Pelaksanaan kesekretariatan; dan 

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya 
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I.2 Tugas dan Fungsi 

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum 

Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Sosial dan 

Keagamaan.Dinas Sosial mempunyai fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial; 

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang 

sosial ; 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial; 

4. Pelaksanaan kesekretariatan; dan 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya
26

 

I.3 Tanggung Jawab 

Dinas sosial mempunyai tanggung jawab sebagian tugas umum pemerintahan 

daerah dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan berupa:  

1. Terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh kembang. 

2. Terlindunginya anak, lanjut usia dari tindak kekerasan, eksploitasi dan 

perlakuan salah. 

3. Tersedianya pelayanan sosial dan kemudahan untuk mengakses fasilitas 

umum bagi penduduk lanjut usia dan penyandang cacat. 

4. Meningkatkan kemampuan penyandang cacat agar dapat melakukan 

fungsi sosialnya secara layak dan menjadi sumber daya manusia yang 

produktif. 
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5. Terlindunginya hak-hak penyandang cacat ganda untuk hidup secara 

wajar. 

6. Terpeliharanya nilai-nilai kearifan penduduk lanjut usia dan nilai-nilai 

kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan secara berkesinambungan 

pada generasi muda dan masyarakat umum. 

7. Pulihnya, terbebasnya dan berdayanya anak nakal dan korban narkotika 

dari kenakalan dan penyalahgunaan narkoba. 

8. Mandirinya fakir miskin dan kelompok rentan sebagai sumber daya 

yang produktif. 

9. Meningkatkan kemampuan masyarakat termasuk dunia usaha untuk 

mememnuhi kebutuhan dasar dalam penyelematan penyandang masalah 

sosial, korban akibat bencana, termasuk korban kerusuhan sosial dan 

warga masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana. 

10. Meningkatnya pendayagunaan potensi dan sumber-sumber sosial 

masyarakat, yang meliputi TKSM, lembaga perlindungan sosial 

kemasyarakatan lainnya, sumbangan sosial masyarakat dan dunia usaha 

dalam mencegah dan menangani permasalahan sosial, memperbaiki 

kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah sosial.
27

 

I.4 Tujuan Pembinaan Anak Jalanan 

Pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen 

dilakukan dengan tujuan :  

                                                           
27
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a. memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman 

masyarakat; 

b. menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat 

sebagai warga negara yang harus dihormati;  

c. menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam 

mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat;  

d. menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan 

kehidupan bermasyarakat;  

e. meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang 

dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai;  

f. mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan 

individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. 

Sasaran pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen 

meliputi : 

a. anak yang berada di tempat umum yang berperilaku sebagai pengemis, 

pemulung dan pedagang asongan yang dapat mengganggu ketertiban 

umum, keamananan dan kelancaran lalu lintas termasuk anak yang 

beraktifitas atas nama organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya 

masyarakat (LSM) dan panti asuhan;  

b. pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan berperilaku sebagai 

pengemis yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain, keamanan 

dan kenyamanan lalu lintas;  
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c. gelandangan, pengemis termasuk pengemis eks kusta, gelandangan 

psikotik dan penyandang cacat yang mengemis di tempat umum; 

d. pengguna jalan yang memberi uang dan / atau barang ditempat umum 

dengan alasan beramal dan karena rasa belas kasihan kepada anak jalanan, 

gelandangan, pengemis dan pengamen;  

e. orang tua dan / atau keluarga anak jalanan, gelandangan, pengemis dan 

pengamen;  

f. keluarga pengemis eks kusta dan penyandang kusta;  

g. pelaku eksploitasi baik orang tua sendiri maupun orang lain yang dengan 

sengaja menyuruh orang lain, keluarga dan mempekerjakan anak dibawah 

umur untuk turun ke jalanan sebagai pengemis. 

 

 




