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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah 

membawa dampak yang luas bagi masyarakat sampai saat ini. Pertumbuhan 

ekonomi penduduk merosot hingga minus 20% mengakibatkan turunnya berbagai 

indicator kesejahteraan masyarakat yang salah satu indikator nya adalah tingkat 

pendapatan perkapita yang tidak mengalami peningkatan bahkan cenderung 

menurun. Hal ini mengakibatkan dampak kehampir seluruh sendi kehidupan 

termasuk meningkatnya masalah sosial. Salah satunya adalah meningkatnya 

jumlah masyarakat penyandang masalah sosial di Daerah perkotaan. 

Keadaan ini ditambah dengan munculnya permasalahan kependudukan tingginya 

tingkat perpindahan penduduk dari desa ke Kota yang tidak dibekali dengan 

kemampuan dan potensi diri yang cukup mereka akan tersisihkan dan harus 

mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan melakukan berbagai cara. Hal 

ini juga yang memicu timbulnya salah satu permasalahan kependudukan di kota-

kota besar, termasuk di Kota Bandar Lampung. 

Tabel 1 . Garis Kemiskinan Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2013 

Tahun Garis Kemiskinan 

2010 318458 Jiwa 

2011 359948 Jiwa 

2012 392642 Jiwa 

2013 429146 Jiwa 

Sumber : bandarlampungkota.bps.go.id, Garis Kemiskinan Tahun 2010-2013 
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Kota dengan jumlah angka kemiskinan mencapai angka 429.146 pada jiwa pada 

tahun 2013 menjadi pekerjaan rumah yang sangat penting bagiPemerintah Kota 

Bandar Lampung dalam menciptakan gambaran kota yang aman, nyaman dan 

sejahtera, terutama Dinas Sosial Kota Bandar Lampung selaku Dinas yang 

menjalankan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan memberikan 

pembinaan terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di Kota Bandar 

Lampung. 

Sejak tahun 2010 Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan 

Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2010 yang berisikan tentang pembinaan anak 

jalanan, gelandangan dan pengemis yang dilimpah kan kepada Dinas Sosial Kota 

Bandar Lampung sebagai pelaksana kebijakan Peraturan Daerah tersebut, 

didalamnya mengatur mengenai larangan-larangan dan ketentuan yang berisi 

setiap orang atau anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilarang mengemis, 

mengamen atau menggelandang di tempat umum dan jalanan.  Kemudian, Setiap 

orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan mengemis yang 

mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang 

menggunakan alat bantu di tempat umum dan jalanan yang dapat mengancam 

keselamatannya, keamanan dan kelancaran penggunaan fasilitas umum. Juga 

tertuang, setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberi uang dan 

atau barang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta pengemis yang 

mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang 

menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum dan jalanan.  
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Sedangkan sanksi dalam perda tersebut yakni, pelaku akan dikenakan sanksi 

berupa pembinaan dengan cara interogasi, identifikasi serta membuat perjanjian 

yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis di tempat umum 

dan atau jalanan yang disaksikan oleh aparat dan atau petugas yang berwenang 

dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Bagi 

gelandangan dan pengemis yang telah memperoleh pembinaan ternyata masih 

melakukan aktivitas mengemis akan diancam hukuman kurungan paling lama 3 

(tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah ) Dan 

bagi mereka yang memberikan sesuatu, diancam sanksi berupa kurungan paling 

lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah). 

Sudah lima tahun berjalan sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah pada tahun 

2010, fenomena anak jalanan, gelandangan dan pengemis masih juga belum 

tertuntaskan diberbagai penjuru Kota di Bandar Lampung seperti lokasi lampu 

merah Z.A Pagar Alam, lampu Merah Jl. Pramuka, Jl Raden Intan hajimena, pasar 

tengah, tangga penyebrangan dan tempat-tempat keramaian lainnya. Umumnya 

aktivitas mereka berpindah pindah dan kebanyakan aktivitas mereka dilakukan 

pada pagi dan sore hari. Dalam hal ini perda dinilai kurang efektif dan maksimal 

dalam proses pelaksanaannya, berikut adalah opini yang dikutib dari surat kabar 

harian Radar Lampung Senin, 7 Juli 2014 : ”peraturan daerah (perda) tentang 

anjal dan gepeng sudah lama diterbitkan. Yakni sejak 2010. Itu kan sudah ada 

perdanya. Nah, sekarang ini implementasi perda itu yang kurang maksimal. 

Sehingga kesannya mubazir”.  
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Berikut adalah data anak, jalanan gelandangan dan pengemis dikota Bandar 

Lampung  

Tabel 2.data jumlah gelandangan dan pengemis dihitung sejak tahun 2010-2013. 

No Tahun  Jumlah  

1 2010 55 orang 

2 2011 65 orang  

3 2012 73 orang  

4 2013 101 orang 

Sumber data : Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan POL PP 2010-2013. 

Dari jumlah data diatas yang dihimpun berdasarkan data Dari Dinas Sosial Kota 

Bandar Lampung menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan, gelandangan dan 

pengemis belum menjukkkan angka penurunan sampai tahun 2013, sedangkan 

berdasarkan Dinas Sosial Provinsi Lampung mencatat jumlah gelandangan 

mencapai 218 jiwa, sedangkan pengemis 550 jiwa. Lebih dari 80 persen berada di 

Kota Bandar Lampung, atau kota ini menjadi rumah bagi 150 anak jalanan dan 

300 pengemis, apalagi memasuki bulan ramadhan anak jalanan, gelandangan dan 

pengemis semakin menjamur di setiap sudut kota Bandar Lampung mereka 

semakin nyaman dengan aktivitasnya dikarenakan pada bulan ramadhan banyak 

orang  ditempat keramaian ataupun pengguna jalan memberikan santunan. Tidak 

jarang aktivitas mereka meresahkan para pengguna fasilitas umum karena 

terkadang terdapat unsur pemaksaan dalam melakukan aktivitasnya.  

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah beberapa kali melakukan penertiban anak 

jalanan, gelandangan dan pengemis, akan tetapi hasilnya belum sesuai dengan 

yang diharapkan sebab hingga saat ini jumlah anak jalanan, gelandangan dan 

pengemis yang masih beroperasi di Kota Bandar Lampung masih tergolong tinggi 

dan belum terdapat penurunan.  



5 
 

Maka dengan ini peneliti mengambil langkah penelitian mengenai Evaluasi 

Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2010 guna melihat seberapa jauh 

kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan 

atau perda ini, apakah kebijakan yang ditempuh oleh implementing agencies 

sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil dan bagaimana efek dan 

dampak dari kebijakan itu sendiri, evaluator harus dapat memanfaatkan output dan 

outcome yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan. Selain itu juga untuk 

mengindentifikasi adanya faktor-faktor yang menghambat jalannya Peraturan 

Daerah sebagai bahan pemecahan masalah dan mencari solusi alternatif dalam 

mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar 

Lampung. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis 

menjadi masalah sosial di Kota Bandar Lampung yang harus segera diatasi 

dengan cukup serius, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Perda No 03 tahun 2010 tentang 

pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dikota Bandar 

Lampung ? 

2. Apa sajakah faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan 

peraturandaerah No. 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan anak Jalanan, 

Gelandangan dan Pengemis ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah No.03 tahun 2010 tentang   Anak 

Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandar Lampung  

2. Menganalisa faktor-faktor yang menjadi penghambat jalannya peraturan daerah 

sebagai bahan evaluasi . 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan dibidang sosial dan memahami bagaimana 

mengevaluasi suatu kebijakan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga 

memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu sosial terutama 

dalam memahami tahap evaluasi suatu kebijakan sehingga kedepannya dapat 

dikaji ulang bagaimana suatu kebijakan dapat dilaksanakan hingga mencapai 

target keberhasilan dengan efektif dan juga efisien. 

b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun 

mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam 

mengenai evaluasi perda no 3 tahun 2010 dan peran dinas sosial sebagai 

instansi pelaksana kebijakan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Dinas sosial penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna 

mengambil langkah yang tepat dalam rangka penanggulangan anak jalanan, 

gepeng dan masalah sosial lainnya  
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b.  Bagi penulis Memberi kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu 

dan teori yang dipelajari selama kuliah di Jurusan Administrasi Negara 

Universitas Lampung. Selain itu dapat menambah wawasan pengetahuan dan 

pengalaman bagi peneliti.  

c.  Bagi  masyarakat Penelitian ini mampu memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai penciptaan kota yang bebas dari anak jalanan dan 

gepeng oleh dinas sosial Kota Bandar Lampung. 

 


