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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dari sekian banyak permasalahan yang muncul di perkotaan, salah-satu 

yang paling mendesak adalah permasalahan anak jalanan. Sebagai anak-anak, 

mereka tetaplah menjadi aset bangsa yang harus dilindungi oleh negara, 

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34 Undang Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945), dengan demikian sudah 

jelas bahwa perlindungan terhadap warga negara harus dilakukan tanpa terkecuali, 

termasuk juga perlindungan anak jalanan. Hal ini juga semakin diperjelas dengan 

sila ke dua dan ke lima dari Pancasila. Dalam upaya mewujudkan sila-sila 

tersebut, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang meratifikasi The World 

Convention on the Rights of the Child 1989 (Konvensi Hak Anak/KHA). 

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan beberapa undang-undang yang 

membahas tentang hak-hak anak, di antaranya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 

Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Keputusan Presiden 

Nomor 36 Tahun 1996 yang membahas mengenai hak-hak anak. 

Perlindungan hak bagi anak jalanan contohnya adalah hak untuk 

mendapatkan hak atas perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 13 
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Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana 

diubah menjadi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan 

bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana 

pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari 

perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, 

kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah 

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

perlakuan tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.1 

Anak jalanan masih merupakan masalah kesejahteraan sosial yang serius 

di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mencanangkan program 

“Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan 2017” (MIBAJ 2017) yang telah 

memasuki tahun ketiga. Jumlah anak jalanan masih terhitung banyak. Pemerintah 

pun berusaha mempercepat penanganan jumlah anak jalanan tersebut. Program 

MIBAJ 2017 sebagai upaya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang 

menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan diarahkan untuk berada di 

lingkungan yang aman dan memanfaatkan waktunya untuk meningkatkan 

wawasan dan kemampuannya sehingga menjadi anak yang berkualitas. Dengan 

adanya program ini, jumlah anak jalanan (Anjal) telah berkurang dari 20.719 anak 

jalanan (September 2016) menjadi 16.416 anak jalanan (Akhir Agustus 2017).2 

                                                                 
1
    Pasal 13 ini tidak berubah di dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
2
 Pedoman Bengkulu, 2017, Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan 2017 , 

http://pedomanbengkulu.com/ Akses 18 Februari 2018 
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Anak-anak jalanan juga membutuhkan perlindungan hak dan 

pemberdayaan menjadi tanggung jawab semua pihak, seperti pemerintah 

setempat, masyarakat, dan orang tua tentunya. Kata “perlindungan’ menjadi 

tekanan dalam upaya pemenuhan hak anak yang diartikan sebagai segala kegiatan 

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan serta mendapat perlindungan atas tindakan kekerasan dan 

diskriminasi.3 Selama masih di jalanan, mereka membutuhkan “perlindungan”. 

Anak-anak jalanan sering dikejar petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol 

PP), karena dinilai merusak keindahan kota. Begitupun dengan ulah para preman, 

yang memeras anak-anak jalanan.4 

Keberadaan anak jalanan seperti sudah menjadi bagian dari perkembangan 

sebuah kota, tak terkecuali di Kota Malang. Dari data yang diperoleh dari Dinas 

Sosial (Dinsos) Kota Malang menyebutkan bahwa pada tahun 2009 di Kota 

Malang ada sekitar 108 anak jalanan, tahun 2010 meningkat menjadi 127 anak, 

tahun 2011 meningkat lagi menjadi 487 anak jalanan, dan di tahun 2012 ada 524 

anak jalanan.5 Sementara itu, terjadi penurunan pada tahun 2013 karena total 

jumlah anak jalanan di Malang mencapai 385 jiwa.6 Namun kenaikan drastis 

terjadi pada 3 tahun terakhir yakni tahun 2014 – 2016, sesuai dari data Dinas 

                                                                 
3
 Ellys Sudarwati, 2012, Bertambahnya Anak Jalanan, Salah Siapa?  http://gkj.or.id/ Akses 18 

Februari 2018 
4
 Social Development Center Departemen Sosial RI, 2010, Kekerasan Terhadap Anak Jalanan , 

http://sdc.kemsos.go.id/ Akses 18 Februari 2018  
5
 Sylfia Rizzana, Moch. Saleh Soeaidy, dan Minto Hadi, 2013, Analisis Kebijakan Perlindungan 

Anak Jalanan Dalam Rangka Pengentasan Dari Segala Bentuk Eksploitasi (Studi pada Dinas 

Sosial Kota Malang dan Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan Griya Baca) , Jurnal Administrasi 

Publik (JAP), Vol.1, No.3, hlm. 174-18. 
6
 Eko Widianto, 2014, Anak Jalanan Gratis Bersekolah dan Dapat Santunan , 

https://nasional.tempo.co/ Akses 18 Februari 2018 
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Sosial Propinsi Jawa Timur bahwa di Kota Malang secara berturut-turut selama 

tiga tahun terakhir terdapat 942 orang di tahun 2014, 555 orang di tahun 2015, dan 

641 orang anak jalanan di tahun 2016. Masalah ini tentu membutuhkan program 

besar yang terpadu, bukan hanya melibatkan Pemerintah tapi juga segenap 

komponen masyarakat.7 

Tidak jarang anak-anak jalanan tersebut terjaring razia yang dilakukan 

oleh Sat Pol PP Kota Malang. Mereka kebanyakan dari luar kota yang merangsek 

ke berbagai titik di sudut jalan kota.8 Sepanjang Januari sampai awal Juli 2017, 

sekitar 200 anjal dan gepeng yang terjaring. Alasan mereka turun ke jalanan pun 

beragam, mulai karena tekanan ekonomi hingga keluarga yang broken home. Tak 

hanya orang dewasa, anak-anak pun diketahui harus terpaksa turun ke jalanan. 

Kondisi ini menurutnya sangat disayangkan. Karena tak hanya satu dua kali 

ditangkap, para anjal dan gepeng tersebut sebenarnya sudah beberapa kali 

terjaring razia. Selain itu mereka kebanyakan juga berasal dari luar Kota Malang, 

seperti Surabaya, Jakarta, bahkan Kalimantan. Orang Malang sendiri pas terjaring 

kemarin hanya tiga orang saja.9 

Beberapa kawasan yang sering menjadi tempat berkumpulnya anjal 

tersebut di antaranya adalah kawasan Lapangan Rampal, Jalan LA Sucipto dan 

juga kawasan Kecamatan Sukun Kota Malang. Sudah banyak laporan warga yang 

                                                                 
7
  Dwi Susilowati, 2017, Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Malang , Seminar 

Nasional dan Gelar Produk (SENASPRO), UMM Malang, hlm. 884-889.   
8
 Indriana Maulida, 2016, UMM-Dinso Kota Malang Kolaborasi Atasi Masalah Sosial , 

https://malangtoday.net/ Akses 18 Februari 2018 
9
  Pipit Anggraeni, 2017, Pasca Lebaran, Jumlah Anjal dan Gepeng di Kota Malang Bertambah, 

https://malangtoday.net/ Akses 18 Februari 2018 
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merasa resah akibat banyaknya anak jalanan yang dianggap sering mengganggu 

pengguna jalan atau warga sekitar.10  

Mengingat keberadaan anak jalanan yang cenderung membahayakan 

dirinya sendiri dan/atau orang lain dan ketentraman di tempat umum serta 

memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, 

sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan 

berkesinambungan. Atas pertimbangan tersebut maka Pemerintah Kota Malang 

mengeluarkan perangkat hukum berupa Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang 

Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan 

Pengemis.  

Salah satu tujuan penanganan anak jalanan adalah sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 3 huruf d PERDA Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 

Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, yakni: 

“memberdayakan para anak jalanan, gelandangan  dan pengemis untuk dapat 

hidup mandiri secara ekonomi dan sosial”. 11 

 

Dalam rangka pemberdayaan anak jalanan untuk hidup mandiri baik 

secara ekonomi maupun sosial, penanganan anak jalanan di Kota Malang juga 

membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah, 

dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya. Hal ini secara jelas disebutkan dalam 

Pasal 4 ayat (1) PERDA Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan 

Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, yang berbunyi: “Penanganan anak 

                                                                 
10

 Fitri Arista, 2016, Tekan Jumlah Anak Jalanan di Kota Malang, Satpol PP Lakukan Patroli 2 

Jam Sekali, http://www.andalus911fm.com/ Akses 18 Februari 2018 
11

 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, 

Gelandangan dan Pengemis , Pasal 3 huruf d. 
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jalanan, gelandangan, dan pengemis dilaksanakan secara terpadu oleh 

Pemerintah Daerah dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat 

lainnya”. 12 

 
Penanganan anak jalanan tentu tidak hanya dapat mengandalkan upaya 

dari pemerintah melalui instansi atau dinas yang terkait, melainkan juga 

dibutuhkan peran serta masyarakat. Seperti diketahui bahwa banyak sekali 

yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga-lembaga lain yang 

fokus terhadap permasalahan anak jalanan. Sayangnya, keberadaan mereka 

kurang terawat, kadang bahkan terabaikan dari perhatian masyarakat dan pihak-

pihak terkait. Kondisi ini menimbulkan efek simultan, dan menjadikan anak-anak 

tersebut terabaikan. Disinilah peran Save Street Child menjembatani dan 

memberikan angin segar untuk para anak-anak yang merasa hanya menjadi 

“tanggungan” yayasan tersebut dengan memanusiakan mereka kembali, harkat 

dan martabat anak-anak jalanan, baik yang tertampung maupun yang tidak.13 

Save Street Child adalah komunitas berjejaring yang peduli terhadap 

permasalahan anak jalanan. Dibentuk dan dikelola oleh anak muda serta bersifat 

independen, desentralis, juga kreatif: sesuai semangat muda. Save Street Child 

bukan merupakan underbow dari organisasi besar manapun, serta mandiri secara 

finansial. Bentuk dari komunitas ini adalah independen, kreatif dan desentralis. 

Karena, kita tahu, permasalahan anak-anak jalanan sangatlah kompleks dan 

fenomenal. Tidak bisa digeneralisir dari satu kota saja.14 

                                                                 
12

 Ibid, Pasal 4 ayat (1). 
13

 SSC Malang, 2017, Save Street Child, https://www.sschildmalang.org/ Akses 18 Februari 2018 
14

 Ibid. 
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Kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan adalah pemberdayaan anggota 

dengan workshop, kajian dan diskusi. Pemberdayaan anak-anak dengan 

pengetahuan dan kreativitas (bermain sambil belajar), dan pemenuhan-pemenuhan 

kebutuhan dengan membuka portal donasi sembako, maupun pakaian-pakaian 

layak pakai, atau membuka kesempatan untuk menjadi orang tua atau kakak asuh. 

Fokus garapan dari Save Street Child adalah anak-anak jalanan dan anak-anak 

marjinal (misal, anak dari kampung nelayan kumuh, kampung pemulung, dan 

seterusnya), dan advokasi (terutama pendidikan) anak-anak dan ibunya. Hal ini 

dikarenakan anak dan ibu adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.15 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pasal 3 Huruf d dan Pasal 4 

ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang 

Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis (Studi di Wilayah Hukum 

Kota Malang)”. Penelitian ini difokuskan pada implementasi Pasal 3 huruf d dan 

Pasal 4 ayat (1) PERDA Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan 

Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang. Namun dibatasi hanya 

pada konteks anak jalanan, dikarenakan anak jalanan telah menjadi masalah utama 

yang mendapat sorotan masyarakat di Kota Malang. 

 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu:  

                                                                 
15

 Ibid. 
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1. Bagaimana implementasi Pasal 3 huruf d dan Pasal 4 ayat (1) PERDA Kota 

Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, 

Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang? 

2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi Pasal 3 

huruf d dan Pasal 4 ayat (1) PERDA Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 

Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota 

Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan mengkaji implementasi Pasal 3 

huruf d dan Pasal 4 ayat (1) PERDA Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 

Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota 

Malang. 

2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang 

mendukung dan menghambat implementasi Pasal 3 huruf d dan Pasal 4 ayat 

(1) PERDA Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak 

Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat atas dilakukannya penelitian ini antara lain: 

 



 
 

9 

1. Secara teoritis  

a. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam studi tentang implementasi 

Pasal 3 huruf d dan Pasal 4 ayat (1) PERDA Kota Malang Nomor 9 Tahun 

2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di 

Kota Malang. 

b. Sebagai referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai 

implementasi Pasal 3 huruf d dan Pasal 4 ayat (1) PERDA Kota Malang 

Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan 

dan Pengemis di Kota Malang dan dapat menjadi acuan untuk penelitian 

berikutnya. 

2. Secara Praktis 

a. Dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka implementasi Pasal 3 

huruf d dan Pasal 4 ayat (1) PERDA Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 

Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota 

Malang guna pemberdayaan anak jalanan dan peningkatan kesadaran dari 

pihak-pihak yang terkait di Kota Malang. 

b. Penulis dapat mengaplikasikan ilmu hukum yang diperoleh di bangku 

kuliah di lapangan, khususnya tentang implementasi penanganan anak 

jalanan berdasarkan Pasal 3 huruf d dan Pasal 4 ayat (1) PERDA Kota 

Malang Nomor 9 Tahun 2013.  
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terutama dalam bidang 

hukum mengenai implementasi Pasal 3 huruf d dan Pasal 4 ayat (1) PERDA 

Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, 

Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang. 

2. Bagi Masyarakat 

Sebagai bahan informasi atau masukan bagi masyarakat dalam menyikapi 

adanya anak jalanan dan upaya penanganan yang telah dilakukan selama ini 

oleh Pemerintah dan LSM. 

3. Bagi Pemerintah 

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Pemerintah Kota Malang untuk 

mengevaluasi implementasi Pasal 3 huruf d dan Pasal 4 ayat (1) PERDA Kota 

Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, 

Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang. 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sesuai untuk 

memperoleh data-data atau bahan-bahan sehingga akan mempermudah analisa 

dan pengambilan sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Penelitian ini difokuskan pada implementasi Pasal 3 huruf d dan Pasal 4 ayat (1) 

PERDA Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, 

Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang. Namun dibatasi hanya pada konteks 
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anak jalanan, dikarenakan anak jalanan telah menjadi masalah utama yang 

mendapat sorotan masyarakat di Kota Malang. 

1. Metode Pendekatan 

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pada 

penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial 

yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.16 Kegunaan 

penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu 

dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (law enforcement).17 Variabel 

sosial yang diteliti adalah implementasi Pasal 3 huruf d dan Pasal 4 ayat (1) 

PERDA Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, 

Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang. 

2. Lokasi Penelitian 

Alasan pemilihan lokasi penelitian didasarkan data dari Dinas Sosial 

Propinsi Jawa Timur bahwa di Kota Malang secara berturut-turut selama tiga 

tahun terakhir terdapat 942 orang di tahun 2014, 555 orang di tahun 2015, dan 641 

orang anak jalanan di tahun 2016.18 sepanjang Januari sampai awal Juli 2017, 

sekitar 200 anjal dan gepeng yang terjaring.  

Dalam penelitian hukum ini penulis memilih lokasi penelitian untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam membantu penelitian hukum ini, yaitu: 

Dinas Sosial Kota Malang di Jl. Sulfat No.12 Kota Malang dan komunitas Save 

Street Child di Jl. Saxophone No.5 Kota Malang. Alasan dipilihnya lokasi 

                                                                 
16

 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, hal. 133. 
17

  Ibid, hal. 134. 
18

 Dwi Susilowati, 2017, Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Malang , Seminar 

Nasional dan Gelar Produk (SENASPRO) 2017, UMM Malang, hlm. 884-889. 
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penelitian ini adalah dikarenakan Dinas Sosial Kota Malang mewakili Pemerintah 

Kota Malang sebagai implementor dari PERDA Kota Malang Nomor 9 Tahun 

2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota 

Malang.  

Selain itu, komunitas Save Street Child dipilih sebagai lokasi penelitian 

dengan alasan merupakan bagian dari peran serta masyarakat dalam penanganan 

anak jalanan di Kota Malang.  

3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian hukum ini penulis memerlukan 2 (dua) jenis data yang 

meliputi: 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian 

yang berfungsi sebagai data utama, yaitu hasil wawancara peneliti dengan 

pihak Dinas Sosial Kota Malang dan komunitas Save Street Child Malang  

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan dan 

dokumentasi. Data dokumentasi berupa dokumen yang dimiliki oleh Dinas 

Sosial Kota Malang dan komunitas Save Street Child Malang terkait 

dengan kegiatan pemberdayaan anak jalanan di Kota Malang. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian hukum ini penulis mempergunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut: 
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a. Data primer akan dikumpulkan dengan: 

1) Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara dengan pihak yang 

diteliti. Informan yang akan diwawancarai adalah Putri Lolita Diansari 

selaku Pekerja Sosial pihak Dinas Sosial Kota Malang dan Ilma 

Dhaniar selaku General Coordinator komunitas Save Street Child 

Malang. 

2) Studi dokumen 

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

menggandakan, menyalin, atau menfotokopi sejumlah dokumen atau 

arsip tertulis dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti. 

b. Data sekunder akan dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yaitu: 

mempelajari sumber data sekunder yang diperoleh dari pustaka yang 

berupa buku-buku literatur dan dokumentasi yang sumbernya berupa 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.19 

5. Analisa Data 

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu 

analisa dengan cara pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari data 

primer dan sekunder secara jelas, sehingga nantinya dapat ditarik suatu 

                                                                 
19

  Sudikno Mertokusumo, 2004, Penemuan Hukum Sebagai Sebuah Pengantar, Penerbit Andi, 

Yogyakarta, hlm. 37 



 
 

14 

kesimpulan dari berbagai masalah yang ada.20 Berdasarkan data tersebut penulis 

dapat melakukan analisis implementasi Pasal 3 huruf d dan Pasal 4 ayat (1) 

PERDA Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, 

Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang. 

  

G. Sistematika Penelitian 

Adapun sistematika penelitian dalam skripsi ini disusun sedermikian rupa 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dijelaskan tinjauan umum tentang 

implementasi kebijakan, peraturan daerah (PERDA), anak jalanan, 

strategi pemberdayaan anak jalanan dan partisipasi publik. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasannya 

mengenai implementasi Pasal 3 huruf d dan Pasal 4 ayat (1) 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak 

Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang dan faktor-

faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Pasal 3 

                                                                 
20

 Ibid, hlm. 65 
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huruf d dan Pasal 4 ayat (1) PERDA Kota Malang Nomor 9 Tahun 

2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan 

Pengemis di Kota Malang. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

permasalahan yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian disertai 

saran dari peneliti. 


