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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebagai negara berkembang, masalah utama yang dihadapi Indonesia 

saat ini adalah kemiskinan dan pengangguran. Masalah kemiskinan ini 

sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, hal ini karena berkaitan 

dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Adapun data 

kemiskinan dan pengangguran yang dicatat oleh BPS dan Kementerian 

Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 

Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk 

miskin Indonesia 28,01 juta atau 10,86 persen pada Maret 2016, 

berkurang dibanding September 2015 yang tercatat 28,51 juta orang atau 

11,13 persen.
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Jumlah pengangguran di Indonesia pada 2016, Kementerian 

Ketenagakerjaan mencatat jumlah pengangguran pada 2016 mencapai 5,5 

persen atau sekitar 7,02 juta orang atau lebih rendah dibanding 2015 

yakni sebesar 5,81 atau setara dengan 7,45 juta orang. 
2
 

 

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai perbedaan kriteria tingkat 

kesejahteraan masyarakat dari satu wilayah dengan wilayah lainya. Berikut 

beberapa definisi kemiskinan menurut beberapa pakar:  

1. Sementara Parsudi Suparlan mendefinisikan kemiskinan sebagai 

suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat 

kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang 

dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam 

masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini 
                                                           

1
 Nidia Zuraya, 2016, BPS: Jumlah Orang Miskin di Indonesia Capai 28,01 Juta, diakses 

dari http://www.republika.co.id, pada tanggal 14 April 2017. 

2
 Agung DH, 2016, Jumlah Pengangguran Indonesia 2016 Capai 7,02 Juta Orang, diakses 

dari https://tirto.id/, pada tanggal 14 April 2017. 
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https://tirto.id/author/agunghartanto?utm_source=internal&utm_medium=topauthor
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secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan 

kesehatan, kehidupan moral dan harga diri dari mereka yang 

tergolong sebagai orang miskin.
3
  

2. Sementara Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik, 

mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam 

memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan 

Depsos, 2002). 

 

Ada banyak faktor penyebab kemiskinan. Selama ini kemiskinan banyak 

dihubungkan dengan beberapa hal berikut ini:
4
  

1. Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan 

sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;  

2. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan 

pendidikan keluarga; 

3. Penyebab sub-budaya ("subcultural"), yang menghubungkan 

kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan 

dalam lingkungan sekitar; 

4. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi 

orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi; 

5. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan 

merupakan hasil dari struktur sosial. 

Sementara menurut Kuncoro, penyebab kemiskinan antara lain sebagai 

berikut:
5
 

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola 

kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan  

timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam 

jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah. 

2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia 

karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti 

produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.  

3. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal. 

 

                                                           
3
 Parsudi Suparlan, 1993, Kemiskinan di Perkotaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 

x.   

4
 Kasriyati, 2011, Kemiskinan dan Penyebabnya di Indonesia, diakses dari 

www.kulonprogokab.go.id/ pada tanggal 14 April 2017. 

5
 Mudrajad Kuncoro, 2003, Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan, 

Yogyakarta: AMP YKPN, hal. 107.   

http://www.kulonprogokab.go.id/
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Selain faktor-faktor diatas, Secara garis besar faktor penyebab terjadinya 

kemiskinan dapat dikategorikan dalam dua hal sebagai berikut: 

1. Faktor Internal, meliputi: 

a. Ketidakmampuan secara fisik misalnya cacat, kurang gizi, sakit-

sakitan. 

b. Di bidang intelektual misalnya kurangnya pengetahuan, 

kebodohan, kekurangtahuan informasi. 

c. Keterbatasan mental emosional misalnya malas, mudah menyerah, 

putus asa temperamental. 

d. Kelemahan spiritual misalnya tidak jujur, penipu, serakah, tidak 

disiplin. 

e. Kondisi sosial psikologis yang kurang mendukung, misalnya 

kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi atau stres, kurang 

relasi, kurang mampu mencari dukungan.  

f. Tidak berketerampilan misalnya tidak mempunyai keahlian yang 

sesuai dengan permintaan lapangan kerja. 

g. Tidak memilki asset misalnya tidak memiliki stok kekayaan dalam 

bentuk tanah, rumah, tabungan, kendaraan dan modal kerja. 

2. Faktor Eksternal, meliputi:  

a. Terbatasnya pelayanan sosial dasar. 

b. Tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah. 

c. Terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindunginya 

usaha-usaha sektor informal. 

d. Kebijakan perbankan terhadap layanan kredit mikro dan tingkat 

bunga yang tidak mendukung sektor usaha mikro. 

e. Belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan dengan prioritas 

sektor riil masyarakat banyak. 

f. Sistem mobilisasi dan pendayagunaan dana sosial masyarakat yang 

belum optimal seperti zakat. 

g. Budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan. 

h. Kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil atau daerah bencana  

i. Pembangunan yang lebih berorientasi fisik material . 

j. Pembangunan ekonomi antar daerah yang belum merata . 

k. Kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin.  

Uraian diatas memberikan gambaran bahwa begitu kompleknya faktor-

faktor penyebab kemiskinan. Terdapat beberapa faktor pemicu kemiskinan, 

salah satunya adalah semakin sempitnya lapangan pekerjaan. Sempitnya 

lapangan pekerjaan merupakan salah satu faktor yang utama penyebab 
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kemiskinan. Sementara menurut Philip Hauser terciptanya kemiskinan dapat 

dilihat dari pendapatnya bahwa: 

Kemiskinan tercipta tercipta dari tidak optimalnya tenaga kerja dalam 

bekerja dikarenakan adanya ketidakcocokan antara pendidikan dan 

pekerjaan yang ditekuni. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah 

penduduk yang masuk ke pasar kerja sehingga memaksa pencari kerja 

untuk mendapatkan pekerjaan secepat-cepatnya walaupun tidak sesuai 

dengan latar belakang pendidikannya akibat ketatnya persaingan dalam 

mencari kerja.
6
 

 

Sulitnya masyarakat mendapatkan pekerjaan berdampak pada tingginya 

jumlah pengangguran dan mundurnya kualitas sumber daya manusia. 

Kemudian untuk bisa melangsungkan hidupnya kemudian sebagian 

menempuh jalan pintas dengan menjadi pengemis, bahkan dijadikan mereka 

sebagai “profesi”, sebagian lainnya bergelandangan. Pengemis adalah orang-

orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum 

dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari 

orang lain. 

Pada umumnya para pengemis memakai baju kumal dan compang 

camping, tangan atau kaki diperban, jalan tersoak-soak, suara memelas, dan 

sebagainya, yang disengaja diciptakan untuk menarik dan “menjatuhkan hati” 

dermawan untuk memberikan sedekah. Tidak jarang juga mereka 

memanfaatkan keterbatasan fisik yang sesungguhnya (misalnya karena tuna 

netra) untuk mendukung penampilan dalam menjalankan “profesi” mereka. 

Akan tetapi bukan tidak mungkin bahwa diantara mereka terdapat pengemis-

pengemis yang menampilkan kesan mendapat belas kasih untuk menciptakan 

                                                           
6
 Dalam Mikho Atmain Kulub, dkk. 2014, Masalah Kemiskinan di Indonesia Dikaji Dari 

Geografi Ekonomi, Makalah, diakses dari  volcano.fis.um.ac.id pada tanggal 14 April 2017. 
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kesan seperti yang mereka harapkan, tetapi mereka harus mengalami konflik 

batin dengan penampilan mereka di belakang itu. Sebab diantara pengemis 

ada yang juga pelajar, ibu rumah tangga, atau bekerja di sawah ladang yang 

terpaksa mengemis. 

Penyebaran pengemis di Indonesia sudah sangat luas jangkauannya. 

Pengemis adalah fenomena yang mulai dipandang sebagai masalah serius, 

terutama dengan semakin banyaknya permasalahan sosial ekonomi dan 

politik yang ditimbulkannya. Kota Malang adalah salah satu kota yang tidak 

lepas dari masalah pengemis dan gelandangan. Pengemis dan gelandangan di 

kota Malang banyak ditemui di jalan raya, tempat belanjaan, dan tempat-

tempat pariwisata. 

Untuk mengatasi fenomena pengemis dan gelandangan, Pemerintah Kota 

Malang mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah, slah satunya adalah 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012  

tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan. Pasal 7 dalam Perda ini  

melarang setiap orang dan/atau badan membuat tempat tinggal darurat, 

bertempat tinggal atau tidur di trotoar, jalur hijau, taman dan tempat-tempat 

umum lainnya. Kemudian pada Pasal 12 melarang setiap orang dan atau 

badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan 

apapun, baik dilakukan sendiri atau bersama di jalan, di angkutan umum, 

rumah tempat tinggal, kantor, dan tempat umum lainnya, kecuali mendapat 

izin berdasarkan ketetuan perundang-undangan. Dan khusus Pasal 13 adalah 

larangan melakukan pekerjaan untuk mendapat penghasilan dengan meminta-
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minta/mengemis dimuka umum baik di jalan, taman, dan tempat-tempat lain 

dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari 

orang lain. 

Selain itu, Pemerinta Kota Malang juga mengeluarkan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan 

Pengemis. Perda ini mengatur secara spesifik dan teknis terkait dengan 

penanganan anak jalanan Pengemis dan gelandangan. Pada Pasal 4 ayat (1) 

ditegaskan bahwa penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis 

dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan 

dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya. Kemudian pada Pasal 5 (1) 

dijelasakan bahwa dalam rangka mencegah berkembangnya anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis, maka Pemerintah Daerah berperan aktif 

melakukan tindakan usaha preventif, usaha represif dan usaha rehabilitative. 

Selanjutnya pada Pasal 14 Perda tersebut ditegaskan terkait kewajiban 

pemerintah dalam upaya pembinaan dan pengawasan disebutkan pada pasal 

14 bahwa pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial berkewajiban melakukan 

pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan  penanganan anak 

jalanan, gelandangan dan pengemis. 

Secara garis besar Perda Nomor 9 Tahun 2013 berisi mengenai upaya 

penanganan, pembinaan, dan pengawasan anak jalanan, gelandangan dan 

pengemis di Kota Malang. Penanganan dan pembinaan dalam perda tersebut 

tidak dibedakan secara spesifik, pada ketentuan umum hanya dijelaskan 

mengenai pembinaan yang didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan 
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yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi 

masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan keluarganya supaya dapat 

hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi 

kemanusiaan. 

Dalam rangka menegakkan Perda tersebut, Pemerintah kota malang 

melaksanakan beberapa kegiatana, diantaranya: 

Pada tanggal 15 Mei 2016 Pemerintah Kota Malang meluncurkan 

program gerakan "Stop Memberi Uang" atau sesuatu kepada pengemis, 

gelandangan dan anak-anak jalanan di perempatan lampu merah atau di 

jalanan. Peluncuran program sekaligus kampanye itu dilakukan di 

kawasan Jalan Simpang Balapan Kota Malang dengan menggandeng 17 

komunitas dengan tujuan untuk mendukung penertiban dan pembersihan 

anak jalanan, gelandangan dan pengemis di perempatan yang kerap 

mengganggu ketertiban umum. Menurut Kepala dinas Sosial, Kegiatan 

ini sekaligus mewujudkan revisi Perda No 9 tahun 2013 tentang 

penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Malang. 

Kegiatan ini menggandeng 17 komunitas dan melibatkan lintas sektoral, 

baik pemerintah maupun swasta, di antaranya adalah Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM)) atau Komunitas semisal SSCM (Social Streeth 

Community Malang), Peduli Anak Yatim (PAY), Komunitas Beat Box, 

serta Blood For Life.
 7

 

 

Kegitan tersebut sesuai dengan misa Kota Malang yaitu 

“Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat”, dengan salah satu 

butir visinya yang relevan adalah meningkatkan kesejahteraan dan 

perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender, 

serta kerukunan sosial. Dalam hal ini adalah terwujudnya peningkatan 

perlindungan terhadap masyarakat rentan termasuk di dalamnya adalah anak, 

serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, perwujudan Perda Nomor 9 Tahun 

                                                           
7
 Endang Sukarelawati, 2016, Pemkot Malang Luncurkan "Stop Memberi Uang" Pengemis, 

diakses dari http://www.antarajatim.com/ pada tanggal 14 April 2017 



8 
 

2013 juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Malang dalam 

mewujudkan Kota Ramah Anak. 

Sampai saat ini, pihak Dinas Sosial bersama Komisi D DPRD juga 

sedang membahas revisi Perda Nomor 9 Tahun 2013 tersebut, karena dalam 

perda itu belum mengatur tentang sanksi bagi pemberi uang kepada mereka. 

Hingga tahun 2017 sudah sekitar empat tahun perda tersebut 

diberlakukan, namun fenomena pengemis di Kota Malang masih marak dan 

banyak ditemui di beberapa tempat wisata, traffic light, tempat ibadah, dan 

pasar. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisi 

bagaimana dan upaya apa yang telah dilakukan oleh Dinas Kota Malang sejak 

berlakunya Perda ini. Sehingga judul yang penulis angkat adalah Kajian 

Sosio - Legal Penanganan, Pembinaan, dan Pengawasan Anak Jalanan, 

Gelandangan, dan Pengemis di Wilayah Hukum  Kota Malang (Studi 

Penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak 

Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis). 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam tugas akhir ini 

adalah: 

1. Bagaimana bentuk penanganan pengawasan anak jalanan, gelandangan, 

dan pengemis di Wilayah Hukum Kota Malang? 

2. Bagaimana bentuk pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di 

Wilayah Hukum Kota Malang? 
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3. Bagaimana bentuk pengawasan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis 

di Wilayah Hukum Kota Malang? 

4. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan maraknya anak jalanan, 

gelandangan, dan pengemis di Wilayah Hukum Kota Malang? 

5. Bagaimanakah upaya optimalisasi dalam penanganan, pembinaan, dan 

pengawasan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Wilayah Hukum 

Kota Malang yang selaras dengan semboyan Kota Malang Ramah Anak? 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bentuk penanganan pengawasan 

anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Wilayah Hukum Kota 

Malang. 

2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bentuk pembinaan anak jalanan, 

gelandangan, dan pengemis di Wilayah Hukum Kota Malang. 

3. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bentuk pengawasan anak 

jalanan, gelandangan, dan pengemis di Wilayah Hukum Kota Malang. 

4. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang 

menyebabkan maraknya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di 

Wilayah Hukum Kota Malang. 

5. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi upaya optimalisasi dalam 

penanganan, pembinaan, dan pengawasan anak jalanan, gelandangan, dan 
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pengemis di Wilayah Hukum Kota Malang yang selaras dengan 

semboyan Kota Malang Ramah Anak 

 

D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat teoritis: dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan informasi lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep 

keilmuan serta wawasan baru guna kepentingan perkembangan ilmu 

pengetahuan hukum dalam hal penanganan pembinaan, dan pengawasan 

anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Wilayah Hukum Kota 

Malang. 

2. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran dan wawasan kepada masyarakat yang berkaitan 

dengan penanganan, pembinaan, dan pengawasan anak jalanan, 

gelandangan, dan pengemis di Wilayah Hukum Kota Malang 

E. Kegunaan Penulisan 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi penulis dan menjadi acuan di bidang ilmu hukum dalam 

rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang studi kasus yang 

diteliti oleh penulis, serta sebagai syarat untuk penulisan Tugas Akhir 

dalam studi Sarjana hukum di fakultsa hukum Universitas muhammadiyah 

malang. 

2. Bagi Akademisi 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pelajaran baru terutama 

dalam bidang praktisi hukum dikemudian hari sehingga mahasiswa 

khususnya mahasiswa jurusan hukum dapat berperan dalam penegakan 

hukum ditengah masyarakat. 

3. Bagi Pemerintah 

Hasil penulisan ini dapat dijadikan suatu masukan dan sumbangsih untuk 

pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Malang dalam menangani 

fenomena pengemis, gelandangan, dan anak jalanan. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode pendekatan 

Penelitian dengan judul “KAJIAN SOSIO – LEGAL 

PENANGANAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN ANAK 

JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI WILAYAH 

HUKUM KOTA MALANG (Studi Penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2013 

Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis)” 

merupakan penelitian sosial empiris atau sosio legal research. Adapun 

pendapat mengenai penelitian sosial empiris atau sosio legal research 

adalah sebagai berikut: 

Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

sosial empiris atau sosio legal research merupakan pengkajian hukum 

dengan melihat kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. 

Hal tersebut sebgaimana pendapat Piter Mahmud Marzuki, bahwa: 
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Penelitian sosial empiris atau sosio legal research hanya 

menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Oleh karenanya, dalam 

penelitian ini selalu dikaitkan masalah sosial.
8
 

Dalam penelitian ini pendekatan dilakukan dengan cara langsung 

turun ke lapangan untuk mendapatkan data primer yaitu menyangkut 

persoalan-persoalan hukum yang dianalisis dalam hubungannya dengan 

realitas empiris yang berupa penanganan anak jalanan, gelandangan, dan 

pengemis di kota Malang. 

2. Lokasi penelitian 

Dalam penulisan hukum ini penulis memilih lokasi penelitian untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam membantu penulisan hukum ini 

yaitu pada wilayah hukum Kota Malang yang berhubungan dengan 

permasalahan pada tugas akhir ini, yaitu di Dinas Sosial Kota Malang, 

Satpol PP Kota Malang, dan Pelaku (Pegemis, Gelandangan, dan Anak 

Jalanan).  

Alasan pemilihan wilayah hukum Kota Malang adalah karena Kota 

Malang merupakan salah satu kota Wisata terbesar di Jawa Timur yang 

memiliki masalah serius dengan fenomena anak jalanan pengemis dan 

gelandangan. 

3. Jenis Data 

a. Data Primer 

Bahan hukum yang diperoleh adalah hasil dari penelitian dilapangan 

yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di Dinas Sosial Kota 

                                                           
8
 Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana 

Pradana Media Grup, hal. 87. 
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Malang dan Satpol PP Kota Malang mengenai permasalahan yang 

diangkat yaitu penanganan, pembinaan dan pengawasan anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis di Kota Malang berdasarkan Perda Nomor 

9 Tahun 2013 . 

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi, yaitu

berupa berkas-berkas mengenai mengenai penanganan anak jalanan,

gelandangan, dan pengemis di kota Malang yang dilakukan oleh Dinas

Sosial Kota Malang dan Satpol PP Kota Malang. Selain itu, data juga

diperoleh dari studi pustaka yaitu berupa buku-buku atau sumber-

sumber lain serta perundang-undangan yang berhubungan dengan

penulisan skripsi ini antara lain Peraturan Daerah Kota Malang Nomor

9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan

Pengemis.

c. Data  Tersier

Data tersier adalah data yang diperoleh melalui kamus besar Bahasa

indonesia yang menjelaskan tentang pengertian perkosaan, anak, dan

lain-lain, dan rujukan atau pedoman dari pustaka sepertiserta internet

dari berbagai situs dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan

bahan-bahan tertulis atau berkas-berkas tentang penanganan,



14 
 

pembinaan, dan pengawasan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis 

di kota Malang yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang dan 

Satpol PP Kota Malang. 

b. Wawancara 

Wawancara/ interview dengan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengadakan wawancara. Adapun yang menjadi 

narasumber dalam wawancara tersebut adalah: 

1) Putri Lolita, selaku Pekerja Sosial Bidang Rehabilitasi dan 

Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang. Wawancara 

dilakukan tentang peran Dinas Kota Malang dalam melakukan  

penanganan, pembinaan, dan pengawasan terhadapap 

gelandangan, pengenmis dan anak jalanan di Kota Malang. 

2) Dul Rajak, selaku Kepala Bidang Ketertiban umum dan 

Ketentraman Umum Satpol PP Kota Malang. Wawancara 

dilakukan terkait peran sebagai aparat penegak hukum serta 

bentuk koordinasi dengan Dinas Sosial dalam melakukan razia 

ketertiban umum.  

3) Pelaku (Pegemis, Gelandangan, dan Anak Jalanan), yaitu: 

a) Ibu Ulfa (Pengemis) 

b) Bapak Edi Suherdi (Pengemis) 

c) Sukesi (Anak Jalanan) 

d) Ansori (Anak Jalanan) 

e) Bapak Sukamto (Gelandangan) 
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Adapun fokus wawancara dengan pelaku adalah mengenai latar 

belakang mereka, faktor dan aktor yang emnjadikan mereka 

menjadi Pegemis, Gelandangan, dan Anak Jalanan. 

c. Observasi 

Studi observasi yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan cara 

mengamati langsung terhadap objek penelitian yaitu pada lokasi atau 

tempat yang berhubungan dengan masalah yang diangkat.  

5. Teknik Analisa 

Teknik analisa data yang akan penulis gunakan dalam penulisan ini 

adalah deskritif kualitatif. Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif 

adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu 

objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara 

sistematis,  

Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa  teknik 

analisa deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara memaparkan semua 

data, baik data primer maupun data sekunder secara jelas. Sehingga 

nantinya dapat ditarik sebagai suatu kesimpulan dari berbagai masalah 

mengenai penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di kota 

Malang yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang. 

G. Sistematika Penulisan  

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab 

dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah 

pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini penulis akan memaparkan teori-teori maupun kaidah-kaidah 

yang bersumber dari undang-undang, buku atau literature yang 

berkaitan dengan permasalahan maupun dari internet.  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh 

penulis serta dianalisis secara content dan dianalisa kesesuaian atau 

keselarasan berdasarkan kenyataan yang ada (yang terjadi) didukung 

dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan 

ini. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana 

berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan 

saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus 

kajian. 

 


