
35 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kota Kediri

A.1 Gambaran Umum

Kediri merupakan salah satu Pemerintah Kota yang ada di wilayah

propinsi Jawa Timur, Kota Kediri terletak di wilayah selatan bagian barat Jawa 

Timur. Kota Kediri selalu membangun kotanya dan segala aspek kehidupan 

yang dibutuhkan oleh masyarakat, walaupun dampak negatif dari 

pembangunan sendiri tidak dapat di hindari karena sebagai bentuk dari 

pembangunan itu sendiri.
 1

Jika dulu Kota Kediri dikenal sebagai kota yang indah dan sejuk 

nampaknya sekarang predikat itu sudah hilang karena Kediri saat ini 

menghadapi tata kota yang cukup rumit. Sebab- sebab timbulnya permasalahan 

kota yang paling dominan adalah tingginya angka imigrasi karena Kota Kediri 

menarik untuk dikunjungi selain kondisi fisik dan kondisi Ekonomi yang stabil 

dan banyaknya industri besar dan juga rumahan yang ada di Kediri serta 

lembaga-lembaga pendidikan terutama perguruan tinggi dan juga pondok 

pesantren. 

Akibat dari imigrasi selain membawa kerumitan juga menambah beban 

dan masalah baru di Kota Kediri. Pengasilan daerah Kota Kediri sebesar Rp,3-

4 Miliar kota yang siap di belanJokon di Kediri tetapi juga membawa dampak 

1
 Wikipedia, Kota Kediri, dalam https://id.wikipedia.org, akses 21 januari 2017 

https://id.wikipedia.org/


36 

 

negatif, selain menambah beban kepadatan penduduk karena rata-rata +/- 

50.000 jiwa setiap tahun penambahan penduduk dari luar kota yang bermigrasi 

ke Kediri. 

Hal ini juga menimbulkan tuntutan di penuhinya berbagai macam sarana 

dan prasarana tambahan. Kota Kediri terletak di antara 111,05 derajat-112,03 

derajat Bujur Timur dan 7,45 derajat-7,55 derajat Lintang Selatan dengan luas 

63,404 Km2. Dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-

rata 67 m diatas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40% 

Struktur wilayah Kota Kediri terbelah menjadi 2 bagian oleh sungai 

Brantas, yaitu sebelah timur dan barat sungai. Wilayah dataran rendah terletak 

di bagian timur sungai, meliputi Kec. Kota dan kec. Pesantren, sedangkan 

dataran tinggi terletak pada bagian barat sungai yaitu Kec. Mojoroto yang 

mana di bagian barat sungai ini merupakan lahan kurang subur yang sebagian 

masuk kawasan lereng Gunung Klotok (472 m) dan Gunung Maskumambang 

(300 m) sedang dibagian timur sungai merupakan lahan yang relatif subur 

dengan relief tanah yang datar. 
2
 

Dikaki Gunung Klotok terdapat situs sejarah berupa Goa Selomangleng, 

goa ini merupakan pesanggrahan Dewi Kilisuci putri Raja Airlangga dari 

Kerajaan Kahuripan. selain itu terdapat relief kisah Patih Butho Locoyo, yang 

setia mendampingi Dewi Kilisuci dan simbol Butho Locoyo ini menjadi 

Lambang Kota Kediri. Kota Kediri berada di tengah wilayah Kabupaten 

Kediri dengan batas wilayah sebagai berikut : 

                                                           
       

2
 Pemkot kediri, letak geografis kota kediri, dalam http://www.kedirikota.go.id, akses 21 

januari 2017 

http://www.kedirikota.go.id/
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a. Sebelah utara     : Kec. Gampengrejo dan Kec. Grogol 

b. Sebelah Selatan : Kec. Kandat dan Kec. Ngadiluwih 

c. Sebelah Timur   : Kec. Wates dan Kec. Gurah 

d. Sebelah Barat     : kec. Banyakan dan Kec. Semen 

Produk kebudayaan kota yang sering dijumpai adalah keberadaan anak 

jalanan diantaranya kegagalan penduduk Kediri dalam menghadapi proses 

kehidupan kota yang semakin keras dan juga menuntut kemampuan serta 

ketrampilan dengan tingkat yang tinggi. Lebih lanjut keberadaan anak jalanan dan 

kelompok masyarakat kota yang gagal akan membentuk kelompok sosial 

marginal yang lebih nyata dan merupakan potret kegagalan pemerintah. 

Sebagai kelompok marginal yang merupakan produk kebudayaan kota dan 

menjadi masalah tersendiri yang harus mendapatkan perhatian dalam mencari 

jalan keluar agar tidak menimbulkan masalah lagi. Beberapa model pendekatan 

antara lain yang bersifat represif dengan jalan cakupan, obrakan(garuk) dan lain 

sebagainya atau juga melalui pendekatan persuasif melalui pembinaan kelompok-

kelompok anak jalanan maupun pembinaan berkelanjutan melalui rumah singgah. 

A.2 Potensi Kependudukan
3
 

Jumlah Penduduk Kota Kediri  sampai dengan tahun 2008 mencapai  284.938 

jiwa, atau bertambah rata-rata 18.15% dalam periode 5tahun terakhir. Peningkatan 

signifikan terjadi tahun 2008 sebanyak 36.187 penduduk atau tumbuh 14.55%. Hal 

ini selain  dipicu oleh karena faktor kelahiran juga disebabkan karena perpindahan 

                                                           
3
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penduduk (urbanisasi). Komposisi penduduk pada akhir tahun 2008 terdiri dari 

143.192 jiwa laki-laki dan 141.746 jiwa perempuan,dengan sex ratio 101.02 %.  

Artinya dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki 

101 jiwa. Tingginya jumlah penduduk perempuan di Kota Kediri menunjukkan 

sangat perlunya pembangunan yang lebih banyak melibatkan peran serta 

perempuan dalam proses pembangunan (pengarusutamaan gender). Kepadatan 

penduduk tahun 2008 mencapai 4.494 jiwa/ km2 jauh meningkat 18.14% 

dibanding periode 2004-2007 yang mencapai 3.808 jiwa/km2. Kecamatan Kota 

tercatat sebagai wilayah terpadat dengan 6.192 jiwa/ km2 diikuti kecamatan 

Mojoroto 4.453 jiwa/ km2 dan Pesantren 3.478 jiwa/ km2. 
4
 

Tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Kota dikarenakan 

aktivitas Ekonomi masyarakat sebagian besar tersentral di Kecamatan Kota 

khususnya pada kawasan sekitar CBD (Central Bussiness District), yang padat 

dengan aktivitas perdagangan dan jasa. Derasnya tingkat urbanisasi yang tidak 

diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang cukup berdampak timbulnya 

permasalahan sosial antara lain bertambahnya jumlah masyarakat miskin.  

Diantara mereka yang berada dalam kondisi Ekonomi lemah, kesadaran orang 

tua dalam tumbuh kembang anak sangat kurang. Pengaruh-pengaruh lingkungan 

akan memberikan peluang bagi mereka untuk menjadi anak jalanan. Data yang 

diperoleh dari Dinas Sosial Kota Kediri ditemukan jumlah anak jalanan berkisar 

diantara angka 1.000 jiwa.  

                                                           
4
 Ibid. Pemkot kediri 
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Mobilitas yang tinggi menjadikan anak jalanan seringkali berpindah-pindah 

dari Kota Kediri ke kota sekitar, seperti Batu, Malang, Pasuruan, Jombang, serta 

Surabaya. Sehingga setelah diadakan penulusuran lebih lanjut ternyata ditemukan 

bahwa anak jalanan yang menetap di Kota Kediri berjumlah 400 anak, sedangkan 

yang keluar masuk Kota Kediri berkisar pada angka 600 anak.  

Hal ini dapat dimengerti bahwa kenapa anak jalanan seringkali berpindah 

tempat, karena anak jalanan yang ada suka mencari daerah-daerah yang masih 

belum banyak saingan dalam bekerja di sektor informal, selain itu untuk 

menghindari terjadi cakupan atau garuk. 

B. Jenis tindakan anak jalanan yang dianggap meresahkan masyarakat Kota 

Kediri 

Jenis perbuatan atau tindakan meresahkan yang seperti apakah yang membuat 

masyarakat Kota Kediri merasa resah sehingga dirasa mengganggu ketertiban 

masyarakat. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh anak jalanan telah melanggar 

aturan yang ada sehingga disebut sebagai suatu pelanggaran, melakukan kejahatan 

ataukah hanya karna jumlah mereka yang banyak sehingga mengganggu 

kenyaman masyarakat Kota Kediri saja. 

Pada tanggal 16 februari 2017 peneliti datang ke Kantor Satpol PP Kota 

Kediri yang berada di  Jl.Veteran Kel.Bandar lor, Kec.Mojoroto, Kediri Jawa 

Timur. Sebelumnya peneliti pernah datang pada tanggal 10 februari 2017 untuk 

meminta izin observasi dan melakukan wawancara, seetelah itu peneliti diarahkan 

untuk melaukan wawancara dengan bagian yang biasanya menangani  razia anak 

jalanan yaitu ibu Tutik.  
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Peneliti kemudian melakukan wawancara tentang anak jalanan yang ada di 

Kota Kediri salah satunya yaitu mengenai jenis tindakan apa saja yang dilakukan 

oleh anak jalanan yang meresahkan masyarakat di Kota Kediri. Peneliti 

melakukan wawancra dengan Ibu Tutik selaku anggota Satpol PP yang menangani 

razia anak jalanan mengungkapkan bahwa :  “beberapa jenis tindakan yang 

dilakukan oleh anak jalanan yaitu mereka berbuat anarkis, maksudnya anarkis 

begini mbak. mereka njarah mulai di pasar di bedak-bedak atau kios yang 

ditinggalkan pemiliknya kalo malam”
5
 

Kemudian ditambahkan lagi : 

“mereka juga mengganggu K3(keamanan, kenyaman, dan ketertiban umum), 

mengganggunya seperti apa? nah sekarang coba samean bayangkan kalo 

samean jalan yah terus di perempatan, samean liat segerombol anak-anak itu 

makan bareng disitu, tidur bareng disitu, kira-kira samen risih ndak? Nah itu 

termasuk mengganggu K3(keamanan, kenyaman, dan ketertiban umum).”
6
 

 

Masih banyak lagi ungkapan yang disampaikan oleh Ibu Tutik yang berkaitan 

dengan jenis tindakan anak jalanan ini. Berikut adalah hasil data wawancara yang 

didapat oleh peneliti kemudian di ringkas dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 1. Jenis tindakan anak jalanan di Kota Kediri 

No. Jenis Tindakan yang Dilakukan Anak Jalanan di Kota Kediri 

1.  Melakukan perbuatan yang anarkis (anak jalanan menjarah kios/pasar 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di malam hari) 

2.  Mengganggu K3 (ketertiban, kenyamanan, dan ketertiban) masyarakat 

umum. Berupa penguasaan fasilitas umum oleh anak jalanan. 

                                                           
      

5
 wawancara dengan Ibu Tutik Satpol PP Kota Kedri bagian razia anak   jalanan pada tanggal 

25 februari 2017 
6
 Ibid. Wawancara dengan Ibu Tutik Satpol PP Kota Kedri 
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3.  Merusak kendaraan pengguna jalan ketika tidak diberi uang saat 

mengamen dan mengemis. 

4.  Melakukan pelecehan terhadap pengguna jalan. Saat dilampu merah ada 

beberapa anak jalanan yang menggoda dan  menyentuh badan pengguna 

jalan. 

5.  Berbudaya yang tidak sesuai dengan budaya indonesia terutama di Kota 

Kediri. 

Sumber: wawancara dengan Ibu Tutik Satpol PP Kota Kedri bagian razia 

anak   jalanan pada tanggal 25 februari 2017 

 

Apabila dilihat pada tabel hasil wawancara kepada Satpol PP yang telah 

dilakukan oleh peneliti alasan kenapa melakukan razia terhadap anak jalanan 

karena keberadaan  anak jalanan telah membuat resah dengan berbagai jenis 

tindakan yang dilakukan seperti yang telah disebutkan dalam tabel diatas.  

Sehingga Pemerintah Kota Kediri memiliki satu program yaitu kota layak 

anak sehingga Satpol PP dan lembaga pemerintahan Kota Kediri bersam-sama 

melakukan tindakan penertiban salah satunya adalah razia kepada anak jalanan 

yang juga menjadi rutinitas kegiatan dari pada Satpol PP tersebut.  

Meresahkan dalam Kamus Besar  Bahasa Indonesia(KBBI) adalah sesuatu 

yang menyebabkan dan menjadikan resah, khawatir, dan juga rasa takut.
 7

 

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 

                                                           
7
 KBBI,  arti kata meresaahkan 
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rasa takut terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kehidupan 

keluarga dan atau masyarakat.
 
 

Ibu Tutik menambahkan : 

“istilae ngene, ngganggu masyarakat yang menggunakan fasilitas umum. Kan 

kadang anak-anak seperti itu turu sak nggon-nggon, terus menggunakan 

fasilitas umum tanpa batas. Maksudnya misale samen ke taman kan pengen 

golek nggon seng iyup seger nyaman. Nah ternyata disana ada anak punk. Kan 

maleh risih toh? Dan mereka juga tidak mengindahkan norma yang berlaku”
8
 

 

Satpol PP menjelaskan bahwa keberadaan  anak jalanan telah membuat resah 

karena mereka telah melakukan tindakan yang sudah disebutkan pada tabel diatas 

salah satunya yaitu anak jalanan hidup di jalanan, mengamen, dan menggunakan 

fasilitas umum untuk golongannya. Dalam PERDA No.1 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum pasal 6 menjelaskan bahwa : 

“(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang : 

a. melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat merusak jalur hijau 

dan/atau taman beserta kelengkapannya; 

b. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum; 

c. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan 

tempat umum”
9
 

 

Melihat dari peraturan daerah diatas kegiatan yang dilakukan oleh anak 

jalanan Kota Kediri telah mengganggu ketertibab umum, karena anak jalanan di 

Kota Kediri menggunakan taman yang merupakan jalur hijau  dan juga tempat 

umum untuk tidur waktu malam hari. Secara langsung apa yang telah dilakukan 

oleh anak jalanan tersebut telah menyalahgunakan atau mengalih fungsikan jalur 

hijau, taman dan tempat umum tersebut. Sehingga hal ini membuat resah 

                                                           
       

8
 wawancara dengan ibu Tutik Satpol PP Kota Kedri bagian razia anak   jalanan pada 

tanggal 25 februari 2017 
9
 PERDA No.1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum 
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masyarakt di Kota Kediri yang ingin menikmati fasilitas umum tersebut dengan 

rasa nyaman. 

Anak  jalanan melakukan budaya aneh yaitu cara berpakaian dan juga gaya 

hidup punk yang berpedoman pada kebebasan sehingga budaya punk tersebut 

berbeda dengan budaya dan juga norma yang berlaku di indonesia khususnya di 

Kota Kediri. Budaya punk yang mengarah kepada budaya yang bebas dirasa 

kurang tepat apabila diterapkan di indonesia karena diindonesia sangat 

menjunjung tinggi norma dan kebiasaan adat yang masi berlaku dalam 

masyarakat.  

Indonesia memiliki hukum yang mengatur masyarakat agar tertib,damai, dan 

sejahtera. Meskipun demikian anak jalanan wajib diberi arahan dan bimbingan 

dengan baik sehingga tetap menghormati hak anak untuk berpendapat dan 

berekpresi.  

Menjadi tugas masyarakat dan juga lembaga pemerintahan untuk bekerja 

sama dalam menanggulangi masalah anak jalanan yang dimana mereka adalah 

pelaku dan juga korban dengan cara yang baik agar pemenuhan dan penghormatan 

hak anak terpenuhi. 

C. Pelanggaran hukum dan ancaman sanksi terhadap tindakan yang dilakukan 

oleh anak jalanan di Kota Kediri 

Pelanggaran dalam buku ke tiga dalam (Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana)KUHP menjelaskan bahwa pelanggaran merupakan perbuatan-perbuatan 

yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang 

menentukan demikian. Contoh bentuk pelanggaran yang diatur dalam KUHP 
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adalah Melanggar keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan, 

Melanggar ketertiban umum, Melanggar kesusilaan, dan juga Melanggar 

mengenai tanah, tanaman, dan perkebunan. 
10

 

Pada tanggal 16 februari 2017 peneliti datang ke Kantor Satpol PP Kota 

Kediri yang berada di  Jl.Veteran Kel.Bandar lor, Kec.Mojoroto, Kediri Jawa 

Timur. Sebelumnya peneliti pernah datang pada tanggal 10 februari 2017 untuk 

meminta izin observasi dan melakukan wawancara, seetelah itu peneliti diarahkan 

untuk melaukan wawancara dengan bagian yang biasanya menangani  razia anak 

jalanan yaitu ibu Tutik.  

Peneliti kemudian melakukan wawancara mengenai rumusan pelanggaran 

hukum/jenis tindakan apa saja yang dilakukan oleh anak jalanan yang meresahkan 

masyarakat di Kota Kediri. Peneliti melakukan wawancra dengan Ibu Tutik selaku 

anggota Satpol PP yang menangani razia anak jalanan. Berikut adalah hasil data 

wawancara yang didapat oleh peneliti kemudian di ringkas dalam tabel dibawah 

ini : 

Tabel 2. Rumusan Pelanggaran Hukum (PERDA No.1 Tahun 2016 Tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat)
11

 

No. PERDA No.1 

Tahun 2016 

Rumusan Pelanggaran Hukum yang Dilakukan 

oleh Anak Jalanan Kota Kediri 

1.  Pasal 5 huruf (f), 

(g), dan (t) 

Melanggar Tertib Jalan dan Angkutan Jalan: 

Huruf (f). menghuni atau memanfaatkan ruang terbuka 

dibawah jembatan/jalan layang, diatas tepi 

                                                           
10

 Ibid. Moeljatno. hal 78 
11

 Opcit. Wawancara dengan Ibu Tutik Satpol PP Kota Kediri 
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saluran dan/atau tempat-tempat umum 

lainnya, serta berjualan atau berdagang di 

badan jalan,trotoar dan tempat-tempat lain 

yang tidak sesuai dengan peruntukannya. 

Huruf(g). melakukan pungutan uang dan/atau 

pengumpulan uang terhadap kendaraan 

pribadi, kendaraan umum maupun 

angkutan barang yang melintas di jalan. 

Huruf (t). menggunakan badan jalan sebagai arena 

bermain. 

2.  Pasal 6 huruf (a), 

(b), (c) dan (d) 

Melanggar Tertib Jalur Hijau : 

Huruf (a). memasuki atau berada di jalur hijau atau 

taman yang bukan untuk umum. 

Huruf (b). melakukan perbuatan atau tindakan yang 

dapat merusak jalur hijau dan/atau taman 

beserta kelengkapannya. 

Huruf (c). bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan 

tempat umum. 

Huruf (d). menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi 

jalur hijau, taman dan tempat umum. 

3.  Pasal 11 huruf (e) Melanggar Tertib Sosial Masyarakat : 

Huruf (e). bertingkah laku asusila dan/atau kegiatan 

yang dapat mengarah pada perbuatan 
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asusila. 

4.  Pasal 12 huruf (a) Melanggar Tertib Sosial Masyarakat : 

Huruf (a). meminta sumbangan/mengemis dan/atau 

mengamen di jalan,persimpangan jalan, 

rumah tinggal, angkutan umum, jembatan 

penyeberangan, area perkantoran dan 

tempat umum lainnya tanpa izin tertulis 

dari pejabat yang berwenang. 

Sumber : wawancara dengan Ibu Tutik Satpol PP Kota Kedri bagian razia 

anak jalanan pada tanggal 25 februari 2017 

 

Apabila dilihat pada tabel hasil wawancara kepada Satpol PP yang telah 

dilakukan oleh peneliti rumusan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh 

anak jalanan yaitu berupa pelanggaran terhadap tertib jalan dan angkutan jalan. 

Tertib jalur hijau, dan juga tertib sosial masyarakat.
12

 

Sesuai dengan apa yang telah digambarkan dengan tabel 2 tersebut, 

pelanggaran yang dilakukan merupakan dampak dari kondisi Ekonomi anak 

jalanan yang hidup dijalanan sehingga mereka memanfaatkan jalanan yang 

kategorinya merupakan fasilitas umum digunakan sebagai tempat pemenuhan 

kebutuhan para anak jalanan agar bisa bertahan hidup.  

Dengan rumusan pelanggaran tersebut masyarakat Kota Kediri merasa resah 

akan kehadiran dan keberadaan anak punk, masyarakat kemudian mengaduhkan 

                                                           
12

 Ibid. Wawancara dengan Ibu Tutik Satpol PP Kota Kediri 
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kepada Satpol PP Kota Kediri sehingga Satpol PP melakukan razia terhadap anak 

jalanan ini. Kemudian Anak jalanan yang terkena razia dibawah ke kantor Satpol 

PP untuk mendapat pembinaan dan juga sanksi dari Satpol PP. 

Untuk sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan tersebut Satpol 

PP tidak berwenang memberikan sanksi diluar sanksi administratif karena tidak 

ada aturan kuat yang mengatur tentang pemberian sanksi yang wajib dilakukan 

oleh Satpol PP kepada anak jalanan yang terkena razia. Ibu Tutik menambahkan :  

“kalo untuk sanksinya sendiri sudah ada di perda, biassanya kita memberikan 

sanksi administratif yaitu berupa penahanan kartu identitas oleh kantor Satpol 

PP terhadap anak jalanan yang sudah terjaring dan akan diberikan 

pembinaan”
13

 

 

Sanksi yang ditentukan dalam PERDA Kediri No.1 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berupa : 

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud yaitu : 

a. Teguran lisan 

b. Peringatan tertulis 

c. Penghentian sementara dari kegiatan 

d. Pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan 

e. Penghentian kegiatan selamanya, dan/atau 

f. Biaya paksa.”
14

 

 

Melihat dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti kemudian dibandingkan 

dengan aturan penjatuhan sanksi yang ditentukan dalam PERDA maka sanksi 

yang diberikan oleh Satpol PP sudah sesuai. Karena Satpol PP memberikan sanksi 

administratif dalam PERDA juga mengatur demikian.  

 

                                                           
13

 Ibid. Wawancara dengan Ibu Tutik Satpol PP Kota Kediri 
14

 PERDA Kediri No.1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum 
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D. Bentuk tindakan represif Satpol PP dalam melakukan razia anak jalanan 

jika ditinjau dari PP NO 6 Tahun 2010  

Tindakan represif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) Tindakan 

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

atau menindas) bersifat menyembuhkan.
15

 

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 yang bersifat resmi adalah pengendalian atau pengawasan 

sosial yang dilakukan oleh lembaga resmi negara sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan sanksi yang jelas dan mengikat yang bertujuan 

untuk mengawasi ketaatan warga masyarakat terhadap hukum yang telah 

ditetapkan. Tindakan represif resmi ini dilakukan oleh aparat negara, seperti 

Kepolisian, Satpol PP, Kejaksaan, ataupun Kehakiman.
16

 

Tindakan represif atau pengendalian sosial sangat berpengaruh terhadap 

keberadaan anak jalanan, ini karena tindakan represif bertujuan untuk 

mengembalikan keserasian serta melakukan tindakan pencegahan terhadap 

kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial 

yang berlaku dalam masyarakat dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan 

pelanggaran yang dilakukan. 

Pada tanggal 20 januari 2017 peneliti bertemu dengan anak jalanan yang 

berada di perempatan mojoroto, Kota Kediri Jawa Timur. Setelah itu peneliti 

                                                           
15

 KBBI, arti kata tindakan represif 
       

16
 Kartodirdjo, sartono. 1999, masyarakat dan kelompok sosial, Jokorta : bharatara karya 

aksara, hal 45 
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memanggil dan menghampiri mereka untuk melakukan wawancara guna 

mendapatkan data sesuai dengan masalah yang diangkat oleh peneliti. 

Disana peneliti bertemu dengan 13 anak jalanan akan tetapi hanya 7 anak 

jalanan saja yang mau menjadi responden untuk di wawancarai oleh peneliti. 

Peneliti mendata megenai bagaimana bentuk tindakan represif yang dilakukan 

oleh Satpol PP terhadap anak jalanan saat merazia dan kemudian peneliti 

meringkasnya dalam bentuk tabel di bawah ini : 

Tabel 3. Bentuk Tindakan Represif Razia Satpol PP Berdasarkan 

Wawancara Dengan Anak Jalanan 

No. Bentuk Tindakan Represif  

1.  Melakukan tindakan razia secara langsung tanpa ada peringatan 

sebelumnya (baik lisan ataupun tertulis) 

2.  Melakukan tindakan razia  secara kasar (baik ucapan ataupun perbuatan) 

3. Melakukan tindakan razia secara arogan dan tidak memanusiakan 

manusia (cenderung menyiksa dan membuat luka) 

4. Membiarkan anak jalanan yang sudah terjaring razia : 

a. Tidak memberikan pengarahan yang baik  

b. Tidak memberikan makan kepada anak jalanan yang sudah 

terjaring 

c. Tidak melakukan pengawasan terhadap anak jalanan yang akan 

dan sudah dikembalikan ke wali 

d. Tidak memberikan pembinaan sebagaimana mestinya kepada anak 

jalanan yang sudah terjaring 
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Sumber : wawancara dengan anak jalanan Kota Kedri pada tanggal 20 

januari 2017 

Sesuai dengan sampel anak jalanan di wilayah Kota Kediri yang berhasil 

diwawancarai dan diobservasi peneliti mendapatkan kesaksian dari anak jalanan 

bahwasanya Satpol PP bertindak kasar seperti membentak-bentak, memukul dan 

menendang badan anak jalanan yang dirazia. Fakta dilapangan ini bertentangan 

dengan prinsip dasar SOP Satpol PP diatas yaitu tidak arogan dan humanis akan 

tetapi dalam operasionalnya bersikap kasar dan arogan. 

Dari hasil penelitian yang di dapat peneliti mengenai tindakan represif Satpol 

PP terhadap anak jalanan diKota Kediri, sebagian besar Satpol PP bertindak 

arogan ketika merazia.  

“Pengendalian sosial yang dilakukan oleh Satpol PP dalam hal ketertiban 

umum dan ketentraman daerah sesuai dengan PERWAL No.29 Tahun 2014 

tentang SOP SATPOL PP meliputi : 

a. Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih dahulu 

menandatangani surat pernyataaan bersedia dan sanggup mentaati dan 

mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung 

sejak penandatanganan surat pernyataan;  

b. Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari syarat 

pernyataannya, maka akan diberikan:  

1. Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7(tujuh) hari; 

2. Surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari;  

3. Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari.  

c. Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran 

tersebut,akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.”
17

 

 

Hasil observasi yang didapat dari wawancara kepada anak jalanan, ketika 

mewawancarai anak jalanan mereka menjelaskan bagaimana Satpol PP pada saat 

melakukan tindakan razia itu sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan 
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tindakan yang harus dilakukan oleh Satpol PP sesuai dengan perwal diatas. 

Karena, dalam fakta nya dilapangan Satpol PP langsung melakukan penjaringan 

atau razia tersebut tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu. 

Mukidi adalah salah satu anak jalanan yang juga menjadi responden peneliti 

dan responden ini perna terjaring razia oleh Satpol PP. Responden 

mengungkapkan bagaimana cara Satpol PP pada waktu merazia :  “saya perna 

dirazia mbak,langsung diuber terus di remet tanganku sampe luoroh (mereka 

menjawab sambil tertawa dan menunjukan bagian yang digenggam oleh Satpol 

PP)”
18

 

Kemudian Ali juga menambahkan :  “iyo mbak, yo terus aku mblayu ambek 

tak eceh(sambil melambaikan tangan di jalanan). Aku tau di tendangi sama Satpol 

PP makane lek ada Satpol PP aku mblayu ae mbak”
19

 

Dari hasil yang di dapat peneliti tersebut diatas berdasarkan kesaksian dari 

anak jalanan bahwasanya satpolpp bertindak kasar seperti membentak-bentak, 

memukul dan menendang badan anak jalanan yang dirazia. Fakta dilapangan ini 

bertentangan dengan pasal 15 UU No.35 Thn 2014 tentang Perlindungan Anak 

dan juga pasal 4 prinsip dasar SOP satpolpp diatas yaitu tidak arogan dan humanis 

akan tetapi dalam operasionalnya bersikap kasar dan arogan. 

Kondisi anak jalanan seperti ini menjadikan mereka masuk kedalam 

kelompok yang sangat rentan, bahkan tidak jarang mereka mendapatkan 

perlakuan yang kasar dan bersifat penganiayaan baik fisik maupun mental dari 

orang yang usianya lebih tua. Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang 
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 Wawancara dengan Mukidi salah satu anak jalanan di Kota Kediri 
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 Wawancara dengan Ali salah satu anak jalanan di Kota Kediri 
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menyatakan bahwa:  “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan sikriminasi”
20

 

Oleh sebab itu anak juga termasuk subyek dan warga negara yang berhak atas 

perlindungan hak dari serangan orang lain serta dari pihak manapun. Wajib 

menerima penjaminan atas perlindungan dan penghormatan hak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi.  

Dengan jelas dikatakan demikian akan tetapi fakta yang didapat dilapangan 

oleh peneliti bahwasanya masi banyak sekali anak yang menjadi korban kekerasan 

dan juga diskriminasi dari berbagai subyek dan lapisan masyarakat ataupun 

lembaga negara, terutama pada anak jalanan.  

Anak jalanan rentan sekali mendapat perlakuan kasar selama mereka hidup di 

jalanan  yang dimana seharusnya mereka mendapat perhatian khusus dari semua 

masyarakat, pemerintah ataupun lembaga hukum.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”
21

 

Sesuai dengan aturan hukum yang sudah tertulis dalam pasal tersebut maka 

setiap anak berhak atas perlindungan dan bebas dari sikap ataupun tindakan yang 

berupa penganiayaan,penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi 

dari pihak manapun, tetapi pada fakta dilapangan maasi banyak sekali anak yang 

menerima perlakuan yang telah disebutkan dalam pasal tersebut.  
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Khususnya anak jalanan yang dimana setiap waktu dan setiap hari secara 

rutin mereka mendapat perlakuan tersebut dari semua pihak tanpa kita sadari, dari 

mulai menganggap mereka dengan sebelah mata itu juga sudah termasuk kedalam 

diskriminasi dan bisa membuat sikologis anak tersebut terganggu. Bahkan petugas 

satuan polisi pamong praja dan juga dinas sosial serta masyarakat umum ikut 

andil dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap anak jalanan ini. 

Anak-anak ini masi rawan berada di jalanan, mereka akan berhadapan dengan 

kehidupan yang penuh dengan kekuasaaan dan asusila. Belum lagi menghadapi 

kekuasaan fisik dari aparat keamanan, preman, anak jalanan yang lebih tua serta 

kekuasaaan seksual yang merupakan ancaman sehari-hari yang harus mereka 

hadapi. Rasa lapar, kedinginan, kehausan, menyalah gunakan zat-zat adiktif dan 

perilaku seksual yang tidak sehat dapat merusak kehidupan masa depan mereka. 

Bertahan hidup dalam kondisi seperti itu mereka dituntut untuk beradaptasi 

dan memiliki budaya serta gaya hidup jalanan, bisa dilihat diantara mereka 

banyak anak jalanan yang berbadan kecil berwajah “dewasa” dengan perilaku cara 

bicara yang kasar dan sering kali menimbulkan rasa takut.  

Pergaulan dan kerasnya hidup dijalanan juga menyebabkan banyak anak 

jalanan yang kemudian terlibat dalam tindak kriminal, walaupun tidak semua anak 

jalanan melakukannya tetapi perilaku-perilaku itu sering ditemukan dikalangan 

para anak jalanan. 

Dari hasil penelitian yang di dapatkan oleh peneliti sebagian besar 

masyarakat menganggap anak jalanan adalah sampah yang mengganggu 

pemandangan dan tidak layak ada di lingkungan mereka. Menurut peneliti doktrin 
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masyarakat terhadap anak jalanan ini salah, karena yang tidak kita ataupun 

masyarakat luas sadari adalah anak jalanan disini selain mereka pelaku keresahan 

masyarakat anak jalanan ini juga merupakan korban sehingga sangat perlu 

mendapatkan perlindungan dan penghormatan haknya. 

Keresahan masyarakat ini kemudian mendorong satpolpp untuk melakukan 

penertiban kepada anak jalanan, tidak jarang dalam melakukan tindakan 

penertiban dengan cara yang kasar dan tidak manusiawi seperti contoh 

menendang dan memukul badan anak jalanan. Tindakan yang dilakukan ini sudah 

jelas bertentangan dengan aturan hukum tentang perlindungan anak dan juga 

bertentangan dengan Standat Operasional Prosedur(SOP) dari satpolpp itu sendiri. 

Tindakan represif atau pengendalian sosial sangat berpengaruh terhadap 

keberadaan anak jalanan ini karena tindakan represif ini bertujuan untuk 

mengembalikan keserasian serta melakukan tindakan pencegahan terhadap 

kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial 

yang berlaku dalam masyarakat dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan 

pelanggaran yang dilakukan.
22

 

Pengendalian sosial ini salah satunya berupa pengendalian 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, seperti yang dilakukan oleh lembaga 

pemerintahan termasuk Satpol PP.  
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Dalam melakukan pengendalian sosial ini Satpol PP juga tidak bisa bersikap 

semaunya sendiri sehingga harus mentaati dan mengikuti aturan SOP Satpol PP. 

Satpol PP bertanggung jaawab untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan 

tugas polisi pamong praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan 

prinsip dasar sesuai dengan pasal 4 PERWAL No.29 Tahun 2014 tentang SOP 

SATPOL PP yaitu:  “humanis, tegas, tidak arogan, tidak melanggar aturan, dan 

kontinuitas”
23

 

Kemudian peneliti juga mewawancarai Satpol PP, hasil yang di dapat berbeda 

dengan apa yang didapat ketika peneliti melakukan wawancara dengan anak 

jalanan. Peneliti melakukan wawancra dengan Ibu Tutik selaku anggota Satpol PP 

yang menangani bagaimana bentuk tindakan represif yang dilakukan oleh Satpol 

PP terhadap anak jalanan saat merazia dan kemudian peneliti meringkasnya dalam 

bentuk tabel di bawah ini : 

Tabel 4. Bentuk Tindakan Represif Razia Satpol PP Berdasarkan 

Wawancara Dengan Satpol PP
24

 

No. Bentuk Tindakan Represif 

1.  Penindakan : 

a. Memberikan 3x teguran kepada orang/badan hukum yang melanggar 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 

b. Memberikan surat peringatan agar orang/badan hukum tersebut untuk 

menertibkan sendiri 
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c. Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat 

dilakukan tindakan penertiban secara paksa. 

2. Melakukan tindakan sesuai dengan prinsip : 

a. Humanis 

b. Tegas 

c. Tidak arogan 

d. Tidak melanggar aturan, dan 

e. Kontinuitas. 

3. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang 

melanggar peraturan daerah 

4. Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang/ 

mengumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar 

peraturan daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan, arti 

pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah 

Sumber: wawancara dengan Ibu Tutik Satpol PP Kota Kedri bagian razia 

anak   jalanan pada tanggal 25 februari 2017 

 

 

Dari hasil penelitian yang di dapat peneliti berdasarkan hasil wawancara 

dengan Ibu Tutik selaku anggota Satpol PP mengenai tindakan represif Satpol PP 

terhadap anak jalanan diKota Kediri. Apa yang dilakukan saat melakukan 

penertiban sudah sesuai dengan PERWAL No.29 Tahun 2014 tentang SOP 

SATPOL PP.
25
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Gambaran umum dan penilaian publik mengenai Satpol PP di indonesia 

terkhusus diKota Kediri, lembaga pemerintahan Satpol PP ini memiliki nilai yang 

kurang baik. Karena, sikap dan tindakan mereka yang terkenal kurang humanis, 

arogan, dan sering mengarah kepada tindak penganiayaan baik mental ataupun 

fisik. Disamping melakukan tugasnya yaitu untuk menertibkan suatu 

keadaan/lingkungan akan lebih baik apabila Satpol PP juga melihat dan 

menghormati hak dari anak jalanan. 

Ibu Tutik anggota Satpol PP menjelaskan bahwa : 

“kami melakukan tindakan razia sudah sesuai dengan SOP Satpol PP yang 

berlaku dan tidak berani melakukan tindakan diluar aturan yang sudah tertulis 

dalam SOP.”
26

 

 

Kemudian Ibu Tutik juga Menambahkan : 

“sebenernya anak jalanan inikan hanya ingin dikembalikan status sosialnya 

saja mbak, dikembalikan identitas nya, dikembalikan keluarganya yang tidak 

harmonis itu sehingga mereka menunjukan dengan cara dijalanan ini. Kalo 

untuk merazia kami mengikuti SOP karena istilae mereka ini apabila dikasar 

mereka akan melawan dan lari jadi kami memerlakukan mereka dengan 

humanis.” 

 

Anak jalanan merupakan kelompok rentan, kelompok marjinal yang 

keberadaanya seharusnya menjadi perhatian setiap pihak baik pemerintahan 

ataupun masyarakat. Masi banyaknya anak jalanan diKota Kediri menggambarkan 

ketidak berhasilan pemerintah dan juga masyarakat dalam mewujudkan 

kedamaian dan kesejahteraan di suatu lingkungan masyarakat tersebut. 
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Selain menjadi korban dari dampak keadaan keluarga yang buruk anak juga 

menjadi korban dari sikap kekerasan yang bisa terjadi setiap waktu dan dilakukan 

oleh siapa saja. Setelah anak menjadi korban kekrasan baik mental ataupun fisik 

anak akan melampiaskan isi hati/amarahnya kepada kelompok lain yang lebih 

lemah dari kondisi anak jalanan tersebut.  

Oleh karena itu, anak adalah kelompok rentan yang wajib dipenuhi dan 

dihormati hak nya oleh setiap pihak baik dari masyarakat juga dari lembaga 

pemrintahan.Disana peneliti juga mendata identitas anak jalanan yang ada di Kota 

Kediri dan meringkasnya dalam bentuk tabel di bawah ini : 

Tabel 5. Identitas Anak Jalanan di Kota Kediri 

No Nama Anak 

jalanan 

Usia Pendidikan Jenis pekerjaan Penghasilan 

1 Ali 12th Lulus SD Pengamen  + Rp 

10.000,-/ hr 

2 Ufo 9th SD tidak 

tamat 

Pengamen  + Rp 

15.000,-/ hr 

3 Joko 17th SD tidak 

tamat 

Pengamen + Rp 

18.000,-/ hr  

4 Wahyu 10th SD tidak 

tamat 

Pengamen  + Rp 

12.000,-/ hr 

5 Romi 7th SD kelas 5 Pengamen + Rp 

10.000,-/ hr 
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6 Febri 13th Lulus SD Pengamen  + Rp 8.000,- 

/ hr 

7 Mukidi 9th SD tidak 

tamat 

Pengamen  + Rp 

10.000,-/ hr 

Sumber : wawancara dengan responden yaitu anak jalanan yang ada di Kota 

Kediri. 20 januari 2017 

 

Sesuai dengan sampel anak jalanan di wilayah Kota Kediri yang berhasil 

diwawancarai dan diobservasi sebanyak 7 anak jalanan, jika dilihat dari usia 

termuda 7 tahun dan tertua 17 tahun. Usia-usia dimana seharusnya mereka aktif 

belajar disAlilah dan usia yang masih memerlukan pengawasan dan perlindungan 

orang tua, terutama mereka masi berusia 1-17 tahun dan termasuk usia dibawah 

umur sehingga tergolong dalam kelompok rentan. 

Begitu pula jika dilihat dari tingkat pendidikan anak jalanan yang memiliki 

tingkat pendidikan rendah dan tidak mempunyai ketrampilan. Data yang diperoleh 

rata-rata anak jalanan tidak lulus sekolah dasar dan hanya sebagian kecil yang 

menyelesaikannya. Karena tidak memiliki ketrampilan maka pekerjaan yang 

mereka lakukan antara lain mengamen dan mengemis yang tingkat 

penghasilannya relatif rendah. 

Mereka berada dijalanan karena terdorong oleh keinginan mendapatkan uang 

sendiri, sudah lama jadi anak jalanan atau sudah masuk dalam komunitas jalanan 

membuat mereka nyaman untuk berada di jalan. Mereka cenderung mengabaikan 
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norma-norma masyarakat dan mudah terjerumus pada hal-hal yang bersifat 

negatif. 

Pendidikan adalah salah satu yang seharusnya dapat dinikmati oleh anak. Hal 

ini tercantum pada hasil Konvensi Hak Anak (KHA) 30 September 1990 yaitu:  

“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”
27

 

Namun bagi anak jalanan hak yang seharusnya dinikmati tersebut tidak 

sepenuhnya dapat digunakan bahkan harus dilepas karena tidak berdayaannya 

dalam memanfaatkan. 

Bagi anak jalanan yang putus sAlilah alasan terbesar untuk berhenti adalah 

biaya. Prioritas bagi keluarga mereka adalah bertahan hidup sehingga berehenti 

sAlilah merupakan pilihan yang harus diambil, ada yang berpemdapat bahwa 

untuk belajar tidak harus di sAlilah di luar sAlilah juga bisa. Namun diantara 

mereka ada yang mengungkapkan mengapa berhenti sAlilah :  “belajar neng 

embong ae mbak enak bebas” 

Keputusan untuk meninggalkan sAlilah lalu bekerja banyak di dasari 

pemahaman atas keyakinan bahwa tanpa sAlilah pun orang bisa bekerja, yang 

penting mereka dapat uang. Melanjutkans Alilah juga tidak menjamin diraihnya 

kesempatan kerja yang lebih baik untuk sesuai dengan tingkat pendidikannya. 

Peneliti juga mendapatkan data dari 3 responden yaitu anak jalanan, anggota 

Satpol PP, dan juga Dinas Sosial yang mengungkapkan mengapa anak-anak ini 
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bisa menjadi anak jalanan yang kemudian oleh peneliti diringkas dalam bentuk 

tabel dibawah ini : 

Tabel 6. Alasan Menjadi Anak Jalanan 

Sumber : anak jalanan, anggota satpol PP, dan dinas sosial dan tenaga kerja 

kota kediri 25 februari 2017 

No Nama Anak jalanan Alasan Ekonomi Alasan Non Ekonomi 

1 Ali Karena Ekonomi 

lemah 

Karena broken home 

2 Ufo Keterbatasan 

Ekonomi 

Karena broken home 

3 Joko Memenuhi 

kebutuhan pribadi 

Karena broken home 

4 Wahyu Karena kurang 

mampu 

Terpengaruh lingkungan 

sekitar 

5 Romi Karena Ekonomi 

lemah 

Terpengaruh lingkungan 

sekitar 

6 Febri Karena Ekonomi 

lemah 

Karena broken home 

7 Mukidi Karena Ekonomi 

lemah 

Terpengaruh lingkungan 

sekitar 
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Jika dilihat pada tabel dari hasil penelitian ini semua responden alasan 

utamanya adalah karena Ekonomi.
28

  

dapat dikategorikan menjadi dua yaitu alasan Ekonomi dan non Ekonomi. 

Alasan Ekonomi didasarkan pada kebutuhan yang paling utama dari kebutuhan 

pokok manusia, maka alasan Ekonomi termasuk pada klasifikasi pertama yaitu 

kebutuhan primer.  

Sedangkan alasan non Ekonomi dapat juga karena merupakan dampak dari 

tidak terpenuhinya kebutuhan mendasar yang harus di dapatkan oleh anak seperti 

untuk memperoleh kasih sayang dari keluarganya, sehingga alasan non Ekonomi 

ini dapat menjadi alasan sekunder. 

E. Tanggung Jawab Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Tindakan 

Pelanggarann Hukum dan/atau Perbuatan yang Meresahkan Masyarakat 

Kota Kediri 

Pada waktu peneliti melakukan observasi di Kantor Dinas Sosial Kota Kediri 

ternyata responden kurang memberikan pelayanan sosial yang baik terhadap 

masyarakat, peneliti dapat menyimpulkan demikian karena pada ketika peneliti 

datang ke Dinas Sosial Kota Kediri dan kemudian masuk ke dalam ruang dengan 

mengucap salam akan tetapi orang yang ada di dalamnya tidak merespon dan 

tetap dengan kesibukannya. 

Kemudian peneliti memperkenalkan diri baru kemudian orang yang ada di 

dalam ruang tersebut baru melihat dan merespon. Juga terjadi pada akhir peneliti 

untuk berpamitan, pihak Dinas Sosial terutama Bpk.Taryono mengungkapan 
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bahwa :  “mbak, kalo es di malang sama dinginnya dengan es yang ada di kediri 

tidak perlu jauh-jauh untuk minum es di kediri (kemudian tertawa).” 
29

 

Maksud dan tujuan, dari ungkapan Bpk.Taryono yang melakukan sindiran 

terhadap peneliti seperti tersebut diatas maka Bpk.Taryono disini ingin 

menyampaikan bahwa keadaan dan pola penanganan Dinas Sosial di setiap daerah 

selalu sama dan tidak perlu jauh-jauh untuk mencari perbedaan dari tiap cara 

pertanggung jawaban masalah sosial oleh Dinas Sosial,akan tetapi peneliti tidak 

setuju dengan ungkapan yang disampaikan oleh Dinas Sosial tersebut.  

Dari permasalahn sepeleh tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa 

pihak Dinas Sosial kurang memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. 

Apabila peneliti diperumpamakan sebagai pihak/masyarakat yang ingin mendapat 

perlindungan hukum melalui Dinas Sosial tersebut akan tetapi dari sikap yang 

diberikan oleh Dinas Sosial tidak memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat. Dinas Sosial tidak memberikan pelayanan kepada semua lapisan 

masyarakat yang memerlukan dan membutuhkan perlindungan hukum. 

Dinas Sosial  mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum 

Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan. 

Dinas Sosial  berperan aktif dan turut bertanggung jawab terhadap tindakan yang 

meresahkan masyarakat guna menciptakan kesejahteraan. Ketika suatu 

masyarakat di daerah masi dapat merasakan keresahan maka Dinas Sosial  dapat 

dikatakan kurang mensejahterahkan masyarakatnya tersebut dan sebaliknya. 
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Salah satu faktor yang menimbulkan keresahan adalah masi banyaknya anak 

jalanan diKota Kediri,sehingga Dinas Sosial  bertanggung jawab untuk 

menanggulangi tindakan pelanggaran hukum dan atau tindakan yang meresahkan 

masyarakat Kota Kediri. Dinas Sosial  bertanggung jawab melakukan pembinaan 

terhadap anak jalanan, pembinaan ini dilakukan pasca terjaringnya anak jalanan 

oleh Satpol PP yang kemudian diserahkan keDinas Sosial . 

Pada tanggal 16 februari 2017 peneliti datang ke Kantor Dinas Sosial Kota 

Kediri yang berada di  Jl.Brigjen Pol.Imam Bachri  No.115 Kota Kediri Jawa 

Timur. Sebelumnya peneliti pernah datang pada tanggal 10 februari 2017 untuk 

meminta izin observasi dan melakukan wawancara, seetelah itu peneliti diarahkan 

untuk melaukan wawancara dengan bagian anak jalanan yaitu Bpk. Taryono. 

Peneliti kemudian melakukan wawancara tentang anak jalanan yang ada di 

Kota Kediri salah satunya yaitu mengenai tanggung jaawab Dinas Sosial dalam 

menanggulangi tindakan pelanggaran hukum dan/atau perbuatan yang 

meresahkan masyarakat Kota Kediri. Pada waktu peneliti melakukan wawancara, 

Bpk.Taryono mengungkapkan bahwa : 

“jujur aja kalo orang tidak mencuci bajunya sampe bau, tidak mandi,rambutnya 

di merah-merah, makan makanan sisa, tidur di sembarang tempat, baunya aja 

ikan sampek mati, nah itu berarti kan orang yang tidak normal dan belajar gila 

toh?”
30

 

 

Dari hasil wawancara yang didapat oleh peneliti tersebut diatas maka, 

Bpk.Taryono selaku Dinas Sosial tidak seharusnya mengungkapkan demikian. 

Karena, apabila dari pihak Dinas Sosial saja memiliki penilaian dan pemikiran 

yang demikian terhadap anak jalanan maka masalah anak jalanan tidak akan 
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pernah selesai. Apabila lembaga sosial yang memiliki kewajiban untuk menangani 

saja seperti itu kemudian bagaimana masalah sosial yaitu anak jalanan ini akan 

berakhir. 

Pola pemikiran yang menilai anak jalanan dengan sebelah mata tersebut juga 

telah bertentangan dengan pasal 21(1) UU No.35 tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak yang menyatakan 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.”
31

 

 

 Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kediri tidak 

semestinya berpola pikir dan ber perilaku demikian terhadap anak jalanan, karena 

sesuai dengan UU No.35 Thn 2014 tersebut diatas bahwa pemerintah daerah 

wajib memberikan perlindungan khusus  dan menghormati pemenuhan hak anak 

tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan 

bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Juga 

telah telah ditegaskan dalam tugas dan tanggung jawab dinas sosial dalam 

menyediakan pelayanan sosial. 

Dinas Sosial bertanggung jawab terhadap penanggulangan tindakan yang 

dianggap meresahkan masyarakat Kota Kediri. Telah diatur dalam Peraturan 

Walikota(PERWAL) No. 28 Tahun 2009 tentang uraian tugas, fungsi dan tata 

kerja Dinas Sosial dan tenaga kereja bahwa Dinas Sosial  wajib memberikan 

pelatihan dan bimbingan kepada anak jalanan yang sudah masuk ke Dinas Sosial. 
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Sehingga apabila anak jalanan tersebut ingin membuka usaha maka anak 

jalanan tersebut sudah siap karena Dinas Sosial  telah membekali dengan 

ketrampilan yang baik dan anak jalanan akan memiliki sumber daya dan tarif 

hidup yang lebih baik. Dinas Sosial  juga wajib melakukan pembinaan berkala 

yang dilakukan di panti pemberdayaan dan penanganan khusus untuk anak 

jalanan.  

Anak berhak mendapat perlakuan yang sama, lembaga pemerintahan dan juga 

masyarakat wajib menghormati hak setiap anak dengan tidak melihat latar 

belakang dari anak tersebut seperti anak jalanan. Dinas Sosial  wajib memberikan 

perlakuan yang khusus kepada anak jalanan yang telah terjaring razia bukan mala 

menghina dan memperlakukan kasar.
32

 

Pembinaan yang wajib diberikan oleh Dinas Sosial  bertujuan untuk 

memenuhi hak anak untuk tumbuh kembang. Melindungi anak dari tindak 

kekerasan dan juga perlakuan yang salah, sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan yang layak dan menjadi sumber daya manusia yang produktif. Dinas 

Sosial  wajib bersifat ramah dan juga humanis kepada setiap anak jalanan yang 

terjaring guna meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan anak jalanan 

tersebut terhadap suatu lembaga pemerintahan yang berwenang yaitu Dinas 

Sosial. 
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