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BAB IV GAMBARAN UMUM 

 

 

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung 

1. Visi dan Misi Kota Bandar Lampung 

a. Visi Kota Bandar Lampung 

Pembangunan kota Bandar Lampung merupakan rangkaian kegiatan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan yaitu masa depan yang lebih baik. Dalam rangka 

menetapkan tujuan pembangunan kota Bandar Lampung, diperlukan visi yang 

mengarahkan pandangan ke depan mengenai cita-cita kota yang disepakati 

bersama dan sebagai pedoman seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan 

kota, baik pemerintah kota, swasta, dan masyarakat (seluruh stakeholders) dalam 

memantapkan peran masing-masing dalam membangun Kota Bandar Lampung.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Kota Bandar Lampung 

(www.bandarlampung.go.id diakses pada 23 Maret 2015). Guna menyelaraskan 

seluruh aspirasi, langkah strategik, energi masyarakat untuk pembangunan, dan 

identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara 

komparatif ataupun secara kompetitif, maka ditetapkanlah Visi Pemerintah Kota 

Bandar Lampung 2010-2015 yaitu: “Terwujudnya Kota Bandar Lampung 

yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Maju, dan Modern”.  
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Visi tersebut mengandung 5 (lima) unsur utama dalam pembangunan Kota Bandar 

Lampung yaitu:  

1. Aman  

Suatu kondisi tercipta dan terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat baik 

dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, diukur dari menurunnya 

tingkat kriminalitas, minimnya tingkat gangguan baik keamanan dan ketertiban 

dalam masyarakat, meningkatnya penegakan supremasi hukum serta 

meningkatnya adaptasi dan mitigasi terhadap resiko terjadinya bencana alam. 

Tujuan akhir dari visi ini adalah menciptakan kondisi yang aman untuk dihuni, 

aman untuk tempat bekerja dan suasana yang aman dan menarik untuk dikunjungi 

oleh pendatang. 

2. Nyaman  

Suatu kondisi yang memberikan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi serta 

lingkungan hidup dan tata ruang wilayah, diukur dari meningkatnya keselarasan 

dan konsistensi pemanfaatan tata ruang oleh masyarakat untuk peningkatan 

keselarasan antara manusia dan lingkungan serta meningkatnya kenyamanan 

wilayah kota untuk bermukim dan bekerja. Untuk mencapai visi Kota yang 

Nyaman, misi yang hendak diemban oleh kota Bandar Lampung adalah mampu 

menyediakan tempat tinggal yang berkualitas, sesuai serta terjangkau oleh 

kemampuan warga kota dan pendatang. 

3. Sejahtera  

Suatu kondisi masyarakat yang lebih baik dan terus menerus diukur dari beberapa 

aspek yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat seimbang dengan pertumbuhan 
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perekonomian wilayah. Hal ini ditandai dengan peningkatan usia harapan hidup, 

meningkatnya pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat, meningkatnya 

kesempatan berusaha, berkurangnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya 

angka partisipasi kasar dan murni di bidang pendidikan, dan peningkatan 

pertumbuhan ekonomi.  

4. Maju  

Maju Adalah kondisi masyarakat yang mampu dan cepat dapat menangkap dan 

menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan baik di tataran lokal, nasional dan 

internasional. Hal ini ditandai dengan adanya kesiapan aparatur pemerintah kota 

dan masyarakat dalam merespon tuntutan dan perkembangan perubahan 

lingkungan internal maupun eksternal. Untuk mencapai kota yang maju, Bandar 

Lampung perlu meningkatkan diri untuk menciptakan kinerja pelayanan 

berkualitas internasional.  

Perkembangan dunia telah menumbuhkan kriteria-kriteria baru dalam tingkat 

kemudahan bertransaksi, berkomunikasi dan penyelenggaraan transformasi usaha 

maupun aktifitas domestik. Kinerja pelayanan yang berkualitas dan kompetitif 

ditujukan untuk mendukung sektor-sektor yang akan bersaing dalam 

perekonomian dunia dan regional, serta berfungsi sebagai basis perkembangan 

kota Bandar Lampung. Disamping itu, kinerja pelayanan internasional ini juga 

ditujukan untuk mendukung kualitas kehidupan warga kota Bandar Lampung.  

5. Modern  

Modern Adalah dimana kondisi ketersediaan infrastruktur perkotaan yang baik, 

teratur, aksesibel dan berkelanjutan dalam memberikan dukungan fungsi kota dan 
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peningkatan daya saing basis perkotaan. Dalam konteks modern ini, juga 

mengarah kepada proses pergeseran sikap dan mentalitas pemerintahan maupun 

masyarakat untuk dapat hidup dan berperilaku sesuai tuntutan masa kini. Hal ini 

didasarkan atas fakta bahwa perekonomian dunia semakin menekankan 

pentingnya kompetisi dan keterbukaan yang mendorong perekonomian kota 

Bandar Lampung berhadapan langsung dengan jaringan dan sistem internasional. 

Karena itu, Bandar Lampung harus mampu memilih dan mengembangkan sektor 

perkotaan yang strategis sebagai basis perekonomian kota serta menyiapkan dan 

meningkatkan seluruh prasarana pendukung bagi sektor-sektor basis perkotaan. 

b. Misi Kota Bandar Lampung 

Dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Kota Bandar Lampung 2010-2015, 

yang selanjutnya dijadikan sebagai suatu pedoman dalam penyusunan strategi 

yang dirumuskan dalam arah kebijakan dan program prioritas dalam 

mengalokasikan sumber daya daerah, maka ditetapkanlah Misi Pemerintah Kota 

Bandar Lampung (www.bandarlampung.go.id diakses pada 23 Maret 2015), 

sebagai berikut:  

1. Mengembangkan Kota Bandar Lampung sebagai Pusat Jasa dan 

Perdagangan, Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan  

2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Penguasaan Iptek dan Nilai-Nilai 

Ketaqwaan, Perkembangan Kreatifitas Seni dan Budaya serta Peningkatan 

Prestasi Olahraga.  

3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat  

4. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Birokrasi yang Bersih, 

Profesional, Berorientasi Kewirausahaan dan Bertata Kelola yang Baik.  
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5. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 

Berkelanjutan  

6. Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dengan Mengedepankan 

Penataan Wilayah, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Wisata yang 

Maju dan Modern.  

Dari keenam Misi diatas poin pada nomor 3 (tiga) seharusnya juga menjadi 

perhatian khusus pemerintah Kota Bandar Lampung, sebab Kota Bandar 

Lampung selaku Ibukota Lampung yang menjadi pintu gerbang sumatera dan 

memiliki kelebihan khusus dari provinsi lainnya seharus nya mampu menciptakan 

pembangunan di bidang kesejahteraan sosial sehingga tidak ada lagi aktivitas-

aktivitas yang menggambarkan ketidak mampuan Kota Bandar Lampung dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya contohnya seperti prilaku anak jalanan, 

gelandangan, dan pengemis di Kota Bandar Lampung. 

2. Kondisi Penduduk Kota Bandar Lampung  

Kota Bandar Lampung pada tahun 2011 memiliki jumlah penduduk sebanyak  

891.374 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Teluk Betung 

Selatan yaitu berjumlah 93.156 jiwa dengan luas wilayah 20,99 km2. Tingginya 

jumlah penduduk di Kecamatan Teluk Betung Selatan dengan luas wilayah yang 

tidak terlalu besar tidak terlepas karena wilayah tersebut merupakan pusat 

pemerintahan dan perekonomian di Bandar Lampung, dicirikan dengan 

banyaknya gedung-gedung perkantoran dan bangunan pertokoan. Jumlah 

penduduk terendah berada di Kecamatan Tanjung Senang yaitu berjumlah 41.672 

jiwa. Jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan tanjung senang yaitu 

berjumlah 16, 87 jiwa dengan luas wilayah 11, 63 jiwa, dimana kecamatan ini 
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merupakan kecamatan yang baru berkembang. Kecamatan Tanjung Karang pusat 

merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 10.953 

jiwa/km2, sedangkan Kecamatan Kemiling merupakan kecamatan dengan 

kepadatan penduduk terendah yaitu 2.613jiwa/km2.Berikut jumlah penduduk 

Kota Bandar Lampung pada tahun 2011 disajikan dalam bentuk tabel : 

Tabel 7. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung pada Tahun 2011 

Kecamatan  Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Luas  

Wilayah 

(km
2
) 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/km
2) 

Teluk Betung Barat 60.041 20,99 2.860 

Teluk Betung Selatan 93.156 10,07 9.251 

Panjang 64.194 21,16 3.034 

Teluk Betung Timur 90.295 21,11 4.277 

Teluk Betung Utara 63.342 10,38 6.120 

Tanjung Karang Pusat 73.169 6,68 10.953 

Tanjung Karang Barat 64.439 15,14 4.256 

Kemiling  72.248 27,65 2.613 

Kedaton 89.273 10,88 8.205 

Raja Basa 43.727 13,02 3.358 

Tanjung Senang 41.672 11,63 3.583 

Suka Rame  71.530 16,87 4.240 

Sukabumi 64.288 11,64 5.523 

Jumlah 891.374 197,22 4.520 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2012 

Demikian Jumlah penduduk berdasarkan luas wilayah km
2 

pada setiap kecamatan 

memiliki perbedaan jumlah penduduk yang sangat signifikan.dan kecamatan 

tanjung karang pusat masih menjadi yang terpadat penduduk nya dikarenakan 

Kecamatan Tanjung Karang Pusat terletak pada pusat Kota, Kota Bandar 

Lampung. 

3. Kondisi Ekonomi Kota Bandar Lampung 

Kota Bandar Lampung adalah ibu kota dari provinsi Lampung dan merupakan 

pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan. Kota 

Bandar Lampung juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung, 
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letak kotapun sangat strategis karena merupakan daerah transit antar pulau 

sumatra dan jawa yang begitu memberi keuntungan bagi pertumbuhan dan 

pengembangan kota Bandar Lampung.  

Pemerintah Kota Bandar Lampung memanfaatkan letaknya strategis sebagai 

pengembangan perekonomian dengan memberi peluang kepada investor untuk 

menanam modal di Bandar Lampung, serta meningkatkan sumber daya manusia 

yang ada di daerahnya. Jumlah penduduk di kota Bandar Lampung pada sensus 

2010 sebanyak 881.801 orang, dan dengan jumlah penduduk umur produktif umur 

15 tahun keatas sebanyak 660.021 , dengan angka PDRB yang dihasilkan pada 

tahun 2012 sebesar 25,53 triliyun angka ini terus meningkat selama 5 tahun 

terakhir. Sektor yang memberikan kontribusi paling besar yaitu sektor industri 

pengolahan tanpa migas, yaitu sebesar 21, 89 persen. Pemerintah kota Bandar 

Lampung sendiri dalam visi dan misinya menyatakan ” Terwujudnya Kota Bandar 

Lampung yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Maju, dan Modern” di dalam poin 

kesejahtraan memiliki makna yang sejalan dengan penulisan ini yaitu: 

Menciptakan suatu kondisi masyarakat yang lebih baik dan terus menerus diukur 

dari beberapa aspek yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat seimbang dengan 

pertumbuhan perekonomian wilayah. Hal ini ditandai dengan peningkatan usia 

harapan hidup, meningkatnya pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat, 

meningkatnya kesempatan berusaha, berkurangnya jumlah penduduk miskin, 

meningkatnya angka partisipasi kasar dan murni di bidang pendidikan, dan 

peningkatan pertumbuhan ekonomi.  
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Dalam upaya meningkatkan prekonomian, pemerintah daerah memiliki program-

program khusus yang bertujuan untuk menunjang kemajuan prekonomian, adapun 

program-progam pemerintah kota Bandar lampung adalah meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dengan cara meningkatkan taraf pendidikan agar sumber 

daya manusia memiliki kualitas yang baik serta menciptakan lapangan pekerjaan 

yang layak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

4. Tingkat Kemiskinan di Kota Bandar Lampung 

Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena Provinsi 

merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar Pulau Sumatera dan Pulau 

Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota 

Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata. Oleh karena 

itu tidak mengherankan jika banyak masyarakat dari luar kota Bandar Lampung 

yang mencoba peruntungan di kota. Hal ini menyebabkan semakin bertambahnya 

jumlah penduduk di Bandar Lampung, pertumbuhan yang tinggi tetapi tidak 

disertai dengan tingkat kesejahteraan yang baik menyebabkan banyak warga yang 

hidup di bawah garis kemiskinan. 

Berdasarkan data BPS Garis kemisikinan kota Bandar Lampung pada tahun 2012 

mencapai 17 ribu jiwa dengan persentase 12,65. Berdasarkan presentase 

kemiskinan pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di 

Bandar Lampung bukan yang tertinggi, namun sebagai daerah ibukota angka 

presentase kemiskinan cukup memprihatinkan.  Berikut data penyandangan 

masalah kesejahteraan Sosial termasuk jumlah fakir miskin di Kota Bandar 

lampung yang mencapai 14.126 pada tahun 2014. 
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Tabel 8. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandar 

Lampung Tahun 2014 

No Jenis PMKS Jumlah 

1 Fakir miskin  14.126 

2 Lansia Terlantar 2.386 

3 Anak Disabilitas 417 

4 Gepeng dan Pemulung 356 

5 Korban Bencana Alam 260 

6 Bekas Warga Binaan LP 163 

7 Koban Penyalahgunaan NAPZA 110 

8 Anak Jalanan 72 

9 Korban Traficking 10 

10 Orang dengan HIV/AIDS 2 

 Jumlah 17.902 

Sumber: Data diolah berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2014 

 

B. Gambaran Umum Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota 

Bandar lampung 

Berdasarkan UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, anjal adalah seorang 

anak yang menghabiskan sebagian waktunya di jalanan. Yaitu seseorang, baik 

laki-laki maupun perempuan berusia 5-18 tahun yang berada di jalanan minimal 4 

Jam/hari dalam kurun  waktunya 1 bulan yang lalu. Ciri yang melekat pada anjal 

antara lain; melakukan kegiatan tidak menentu dan berkeliaran di jalanan atau 

tempat umum lainnya, mencari nafkah dengan menjadi pedagang asongan, 

pengamen, ojek payung, pengelap mobil, pembawa belanjaan pasar, bersekolah 

maupun tidak bersekolah, suka mengganggu ketertiban umum, keluarganya tidak 

mampu, melarikan diri dari rumah, tidur di tempat umum dan lain sebagainya. 

Sedangkan gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak 

sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta 

tidak punya tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup 

mengembara di tempat umum. Sementara, pengemis adalah seseorang yang 

meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk 
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mengharapkan belas kasihan orang lain dengan mendapatkan uang ataupun 

barang. 

Umumnya mereka menyebar keseluruh bagian Kota Bandar Lampung seperti di 

lampu merah, pasar, maupun tempat- tempat keramaian lainnya berdasarkan 

observasi peneliti tempat yang sering digunakan untuk para anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis beraktivitas seperti lampu merah pramuka, lampu 

merah yang mengarah ke way halim, SPBU di Jl. ZA Pagar Alam, pasar tengah, 

pasar bambu kuning dan tempat keramaian lainnya yang belum terjangkau oleh 

peneliti. 

Kota Bandar Lampung termasuk kedalam kota yang belum tuntas dalam 

menyelaraskan kesejahteraan masyarakatnya, dilihat dari tinggi nya jumlah anak 

jalanan, gelandangan dan pengemis yang masih beroperasi di setiap sudut 

keramaian di Kota Bandar lampung. Berikut adalah data anak, jalanan 

gelandangan dan pengemis dikota Bandar Lampung 

Tabel 9. data jumlah anak jalanan 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 menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan, gelandangan 

dan pengemis belum menjukkkan pada angka penurunan, pada tahun 2015  Data 

Dinsos 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 
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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. Anjal dan gepeng 

terlihat bebas meminta belas kasihan kepada pengemudi kendaraan bermotor. 

Beberapa dari mereka juga terkadang memaksa pengendara untuk memberi 

uang.Pada umumnya mereka yang melakukan aktivitas itu berasal dari luar 

wilayah Kota Bandar Lampung.  

C. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 

1. Sejarah Terbentuknya Dinas Sosial Kota Bandar lampung 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Daerah Tingkat II Bandar Lampung, 

telah berubah bentuk dan fungsinya. Untuk operasional pelaksanaan Perda 

tersebut, diatur rincian tugas masing-masing Jabatan Struktural di Lingkungan 

Dinas Sosial Kota Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung berdasarkan 

Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 19 tahun 

1998 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Daerah Tingkat II 

Bandar Lampung Nomor 24 tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Sosial Kota Daerah Tingkat II Bandar Lampung. Dengan adanya 

Otonomi Daerah sejak tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Sosial Kota 

Daerah Tingkat II Bandar Lampung kemudian mengalami perubahan, yaitu 

berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2003 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.  
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2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung  
 

Visi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah: “Mewujudkan kesejahteraan 

sosial oleh dan untuk semua menuju keadilan sosial masyarakat”. Misi Dinas 

Sosial Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:  

1.   Meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dan potensi 

sumber kesejahteraan sosial.  

3.   Meningkatkan partisipasi usaha kesejahteraan sosial masyarakat.  

4. Meningkatkan pengarustamaan gender, kualitas hidup perempuan seta 

kesejahteraan dan perlindungan anak. 

3. Tujuan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung  

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya tata kehidupan dan 

penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan 

usaha dan memenuhi kebutuhan hidup, baik perorangan, keluarga, kelompok dan 

komunitas masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia serta nilai 

sosial budaya yang tercermin dalam wujud: 

1. Meningkat dan berkembangnya kualitas kehidupan yang layak dan 

bermartabat.  

2. Semakin meningkatnya prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam usaha 

kesejahteraan sosial.  

3. Semakin melembaganya usaha kesejahteraan sosial yang mampu menjangkau 

sasaran program yang lebih luas.  

4. Terpelihara dan berkembangnya sistem nilai sosial budaya yang mendukug 

terlaksananya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. 
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Adapun dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Sosial mempunyai fungsi:  

1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kesejahteraan Sosial  

2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan 

lingkup tugasnya 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan  

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsinya.  

Letak Kantor Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sangat strategis yaitu terletak di 

Jl. Panglima Polim No. 1 Kelurahan Gedung Air Kecematan Tanjung Karang 

Barat, yang termasuk jalan protokol.  Didalam area dinas dilengkapi dengan kelas-

kelas untuk pembinaan bidang keahlian bagi penyandang masalah sosial.  

4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung  

Berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 tahun 2003 tentang 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 

disebutkan bahwa Sususnan Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 

terdiri dari:  

a) Kepala Dinas  

b) Sekretariat, membawahi: 

1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi  

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

3. Sub Bagian Keuangan  

c) Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:  



56 
 

1. Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Kelembagaan Sosial dan 

Kemitraan  

2. Seksi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial  

3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kejuangan  

d) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi:  

Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dinas di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, meliputi 

pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial 

penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial dan pelayanan dan 

rehabilitasi sosial korban narkoba.  

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial 

mempunyai fungsi:  

1. Perumusan teknis kebijaksanaan dibidang pelayanan sosial anak, pelayanan 

lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan 

rehabilitasi sosial tuna sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial narkoba.  

2. Penetapan kriteria dan prosedur pelayanan dibidang pelayanan sosial anak, 

pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, 

pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial 

narkoba.  

3. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan kebijaksanaan dibidang pelayanan 

sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial 

penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial, pelayanan dan 

rehabilitasi sosial narkoba.  



57 
 

4. Penyelenggaraan pelatihan sosial dibidang pelayanan sosial anak, pelayanan 

lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan 

rehabilitasi sosial tuna sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial narkoba.  

5. Pelaksanaan monitoring, pengawasan, evaluasi, pembinaan, dan pelaporan 

dibidang pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan 

rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna 

sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial narkoba.  

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, bidang pelayanan dan 

rehabilitasi sosial dibantu oleh:  

1. Seksi Pelayanan Sosial Anak, Lanjut Usia, dan Rehabilitasi Penyandang Cacat, 

mempunyai tugas:  

a. Meningkatkan kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan 

anak agar hak-hak anak terhadap pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan 

sosial dapat terjamin 

b. Mencegah dan menghindari anak dari tindak kekerasan, perlakuan salah, 

eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif yang mengakibatkan hak-hak anak 

menjadi tidak terpenuhi.  

c. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menangani masalah sosial 

anak dilingkungannya.  

d. Melindungi dan menjamin hak-hak penduduk lanjut usia melalui 

perlindungan sosial dan pemberian kemudahan dalam akses fasilitas 

pelayanan publik dan pelayanan sosial.  

e. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.  
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f. Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat melalui bimbingan 

sosial dan keterampilan kerja serta bantuan Usaha Ekonomi Produktif 

(UEP) secara Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta pengembangan 

budaya kewirausahaan.  

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.  

2. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial, mempunyai tugas: 

a. Meningkatkan fungsi sosial para tuna sosial terhadap gelandangan, 

pengemis, bekas narapidana, wanita tuna susila, gelandanga psykotik, waria, 

dan bekas anak negara agar dapat hidup dan dapat mencari nafkah sesuai 

dengan norma sosial masyarakat Indonesia melalui bimbingan sosial dan 

keterampilan kerja serta bantuan ekonomis produktif.  

b. Memberikan pelayanan sosial bagi mereka yang tertular HIV/AIDS agar 

tetap dapat hidup produktif serta mengurangi beban sosial psykologis yang 

dialaminya.  

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.  

3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Narkoba, mempunyai tugas:  

a. Memulihkan fungsi sosial korban penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan 

bimbingan sosial, keterampilan kerja dan bantuan ekonomis produktif. 

bMeningkatkan ketahanan dan daya tingkat masyarakat terhadap 

penyalahgunaan. narkoba. 

e) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi :  

1. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial  
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2. Seksi Penanggulangan Korban Tindak Kekerasan  

3. Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial  

f) Bidang Pengembangan Sosial, membawahi :  

1. Seksi Penelitian dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial  

2. Seksi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial  

3. Seksi Kesejahteraan Keagamaan 

Dalam Penelitian mengenai Evaluasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 Tentang 

Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandar 

Lampung.Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memiliki perananan penting dalam 

hal pelaksanaan perda ini. 

5. Data Kepegawaian 

Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh Kepala Dinas 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala walikota melalui 

sekertaris Daerah Kota Kedudukan dan Jabatan structural Personil Pegawai 

Dinas Sosial sebanyak 21 Orang yaitu : 

Tabel 10. Data Kepegawaian Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 

No Nama  Jabatan NIP 

1.  Drs. Akuan Effend, SH Kepala Dinas NIP. 19600120 198903 1 

002 

2. Drs. Netty Adriani Sekretaris NIP. 19621118 198503 2 

004 

3. Yulismasar Daud, SH Bidang Pemberdayaan 

Sosial 

NIP. 19590906 198206 2 

002 

4. Khawariah  Seksi Pendayagunaan dan 

Peningkatan Peran 

Kelembagaan Sosial 

NIP. 19620727 199103 2 

002 

5. Dra. Susan Takarianti Seksi Pendayagunaan 

Sumber Dana Sosial 

NIP. 19650912 198603 2 

009 

6. Manondang, S.Pd Seksi Kepahlawanan 

Keperntisan dan 

Keperjuangan 

NIP. 19590611 198603 2 

002 

7. Drs. Muzairin Daud Kepala Bidang Pelayanan 

dan Rehabilitasi Sosial 

NIP. 19660619 199111 1 

001 
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8.  Evazati S.Sos Seksi Pelayanan Sosial 

Anak, Lansia dan 

Rehabilitasi Penyandang 

Cacat 

NIP. 19660610 199102 2 

002 

9. Suheri S.Sos Seksi Pelayanan 

Rehabilitasi Tuna Sosial 

NIP. 19690101 199803 1 

014 

10. Dra. Mega Suri Rivai Seksi Pelayanan dan 

Rehabiltasi Korban 

Narkoba 

NIP. 19600827 198503 2 

005 

11. Santoso Adhy S.SE.MM Kepala Bidang Bantuan 

dan Jaminan Sosial 

NIP. 19680916 199703 1 

001 

12. Fery Hartawijaya. SH Seksi Bantuan Sosial 

Korban Bencana Alam 

 

13. Dra. Mega Suri Rivai Seksi Korban Tindak 

Kekerasan 

NIP. 19590618 198811 2 

001 

14. Elvira Yusna M. S.sos Seksi Bantuan Sosial 

Fakir Miskin dan Jaminan 

Sosial 

NIP. 19700123 199503 2 

002 

15. Drs. Ertati, MM Kepala Bidang 

Pengembangan Sosial 

NIP. 19580331 1984033 

2 002 

16. Junaidi Seksi Penelitian dan 

Penyuluhan Kesejahteraan 

Sosial 

NIP. 19580304 198303 1 

013 

17. Herry Purwanto  Seksi Data dan Informasi 

Kesejahteraan Sosial 

NIP. 19690101 199803 1 

014 

18. Sriwati, SP Seksi Kesejahteraan 

Keagamaan  

NIP. 19690611 199203 2 

004 

19. Lily Halida, SE.MM Sub Bagian Keuangan NIP. 19740925 199603 2 

001 

20. Dra. Hj. Faridah Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian 

NIP. 19660426 199203 2 

002 

21. Darul Khotmi S.Sos Sub Bagian Penyusunan 

Monitoring dan Evaluasi 

NIP. 19710725 199103 1 

002 

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2015 

D. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar 

Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 

1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Bandar Lampung. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol 

PP Kota Bandar Lampung adalah bagian perangkat daerah dalam penegakkan 

Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis 
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yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat 

melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. 

a. Kedudukan 

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah dibidang penegakan 

Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan 

Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.  

b. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar 

Lampung  

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang 

tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung 

tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja menegakkan Peraturan Daerah, 

menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan 

masyarakat.  

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja 

mempunyai fungsi: 

a) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Perundang-undangan, penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat 

b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 

c) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat di daerah 

d) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat 
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e) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 

serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, 

dan atau aparatur lainnya 

f) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur daerah atau badan hukum agar 

mematuhi dan mentaati dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Walikota 

g) Pelaksanaan pelayanaan teknis kesekretariatan Satpol PP 

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Dalam menangani masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan untuk 

membantu Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam menjalankan Peraturan 

Daerah No.3 Tahun 2010, tugas Satpol PP adalah melaksanakan penertiban 

terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang mengganggu ketertiban 

umum dan kenyamanan masyarakat. 

E. Gambaran Umum LSM APIK (Amanah Pendidik Insan Kamil)  

Lembaga ini berdiri sejak tahun 2003 dengan nama Yayasan Amanah Pendidik 

Insan Kamil. Dalam upaya memberikan pelayanan kepada anak-anak yang 

beraktifitas ekonomi di jalan dan anak-anak yang mengalami keterlantaran. Selter 

Pertama Yayasan APIK Berada di Jalan Raden Intan Gg. Pelita No. 10 berada di 

Pusat Jantung Kota Bandar Lampung. Lembaga APIK dikhususkan mengurusi 

masalah anak-anak yang mengalami permasalahan sosial seperti Anak yang 
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beraktifitas di jalanan, Balita Terlantar Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, 

Anak dengan Kecacatan. 

Mitra Kerja Yayasan APIK  

a. Kementrian Sosial RI : PKSA, Usaha Kemandiran Bagi Gepeng, BWBLP, 

Askesos  

b. Dinas Sosial Propinsi Lampung : PKSA  

c. Dinas Tenaga Kerja : Penarikan Pekerja Anak  

d. Save The Children :  

1. Exceed : Penarikan Pekerja anak perempuan,  

2. Watsan : Renovasi Sarana MCK di sekolah,  

3. Accenture : Skill to Success bagi usia muda 16 – 24 terutama benef 

exceed & PKSA 

F. Gambaran Umum Yayasan Sinar Jati  

1.  Sejarah Singkat Yayasan Sinar jati Lampung  

Yayasan Sinar Jati Lampung merupakan wadah atau tempat Pelayanan dan 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Yayasan Sinar Jati 

Lampung telah dirintis sejak tahun 1992 yang merupakan salah satu lembaga yang 

bergerak dibidang kesejahteraan sosial, namun belum berbadan hukum.  

Pada tahun 2000 mulai didaftarkan dan disyahkan sebagai lembaga yang berbadan 

hukum yang bernama “Yayasan Sinar Jati” dengan Akte Notaris No.18 tanggal 3 

Maret 2000 yang berlokasi di Jalan marga No.14/200 Kelurahan Sumberejo 

Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.  
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2. TUJUAN  

Adapun tujuan dari didirikannya yayasan ini adalah sebagai berikut:  

a. Pemulihan, penyadaran, dan kepercayaan diri agar dapat berperan aktif akan 

fungsi diri dan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat 

dan negara.  

b. Meningkatkan gairah dan kenikmatan hidup yang dapat membangun potensi 

diri dalam menghadapi segala bentuk persoalan yang selalu beriringan dengan 

waktu.  

c. Membantu klien untuk bisa mandiri dengan pengkaryaan dan ketrampilan 

sehingga menjadi manusia yang berdaya guna.  

3. VISI DAN MISI  

Adapun Visi dari Yayasan Sinar Jati Lampung adalah “Berkhidmat untuk 

kesejahteraan umat”. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka dibentuklah 

misi sebagai berikut:  

a) Membimbing klien agar menyadari segala permasalahannya  

b) Membantu dan membimbing klien dalam perilaku, keyakinan dan harga diri.  

c) Membangun klien agar dapat bersosialisasi dengan keluarga dan masyarakat 

Adapun PMKS yang ditangani baik sistem panti maupun diluar panti yaitu :  

a. Panti Bina Laras : menangani masalah penderita psikotik dan ek Psikotik  

b. Panti Pamardi Putra : menangani masalah korban penyalahgunaan Narkoba 

(Napza)  

c. Panti Welas asih : menangani masalah Lansia / Jompo terlantar  

d. Panti Nur Qolbu : menangani masalah Anak Jalanan dan Anak Terlantar  

e. Panti Gepeng Sinar Jati : menangani masalah Gelandangan dan Pengemis. 


