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BAB II 

GAMBARAN UMUM KOTA BUKITTINGGI 

 

A. Gambaran Umum Kota Bukittinggi 

Kota Bukittinggi merupakan kota wisata yang banyak dikunjungi oleh 

wisatawan domestik maupun mancanegara. Kenyataan itulah yang banyak 

menarik kedatangan pengemis ke kawasan Kota Bukittinggi.  

1.  Sejarah Kota Bukittinggi  

Bukittinggi dalam kehidupan ketatanegaraan semenjak zaman 

penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang serta zaman kemerdekaan 

dengan berbagai variasinya tetap merupakan pusat Pemerintahan Sumatera 

bahagian Tengah maupun Sumatera secara keseluruhan, bahkan 

Bukittinggi pernah berperan sebagai Pusat Pemerintahan Republik 

Indonesia setelah Yogyajarta diduduki Belanda dari bulan Desember 1948 

sampai dengan bulan Juni 1949. 
16

 

Semasa pemerintahan Belanda dahulu, Bukittinggi oleh Belanda 

selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan, dari apa yang 

dinamakan Gemetelyk Resort berdasarkan tahun 1828. Belanda telah 

mendirikan kubu pertahanannya tahun 1825, yang sampai sekarang kubu 

pertahanan tersebut masih dikenal dengan Benteng  Fort De Kock. Kota 

ini telah digunakan juga oleh Belanda sebagai tempat peristirahatan opsir-

opsir yang berada di wilayah jajahannya di timur ini.  
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Oleh pemerintah Jepang, Bukittinggi dijadikan sebagai pusat 

pengendalian Pemerintah militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan 

sampai ke Singapura dan Thailand karena disini berkedudukan komandan 

Militer ke 25. Pada masa ini Bukittinggi berganti nama dari Taddsgemente 

Fort de Kock menjadi Bukittinggi Si Yaku Sho yang daerahnya diperluas 

dengan memasukkan nagari-nagari Sianok, Gadut, Kapau, Ampang 

Gadang, Batu taba dan Bukit Batabuah yang sekarang kesemuanya itu kini 

berada dalam daerah Kabupaten Agam, di Kota ini pulalah Pemerintah 

bala tentara Jepang mendirikan pemancar radio terbesar untuk pulau 

Sumatera dalam rangka mengibarkan semangat rakyat untuk menunjang 

kepentingan perang Asia Timur Raya versi Jepang. 

 Pada zaman perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, 

Bukitinggi berperan sebagai Kota Perjuangan. Semenjak bulan Desember 

1948 sampai dengan bulan Juni 1949 ditunjuk sebagai Ibu Kota 

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ( PDRI ), setelah Yogyakarta 

jatuh ke tangan Belanda. Selanjutnya Bukittinggi pernah menjadi Ibukota 

Propinsi Sumatera dengan Gubernurnya Mr. Tengku Muhammad Hasan. 

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 4 

tahun 1959 Bukittinggi ditetapkan sebagai Ibu Kota Sumatera Tengah 

yang meliputi keresidenan-keresidenan Sumatera Barat, Jambi dan Riau 

yang sekarang masing-masing keresidenan itu telah menjadi Propinsi-

propinsi sendiri. 
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 Setelah keresidenan Sumatera Barat dikembangkan menjadi 

Propinsi Sumatera Barat, maka Bukittinggi ditunjuk sebagai Ibu Kota 

Propinsinya,. semenjak tahun 1958 secara defacto Ibukota Propinsi telah 

pindah ke Padang, namun secara deyuire barulah tahun 1978 Bukittinggi 

tidak lagi menjadi Ibukota Propinsi Sumatera Barat, dengan keluarnya 

Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1979 yang memindahkan Ibukota 

Propinsi Sumatera Barat ke Padang. Sekarang ini Bukittinggi berstatus 

sebagai kota madya Daerah Tingkat II sesuai dengan Undang-Undang No. 

5 tahun 1974 tentang Pokok Pemerintah di Daerah yang telah 

disempurnakan dengan Undang-Undang No. 22 tahun 99 menjadi Kota 

Bukittinggi.  

Secara ringkas perkembangan Kota Bukittinggi dapat dilihat 

sebagai berikut :  

a. Pada Masa Penjajahan Belanda  

Semula sebagai Geemente Fort De Kock dan kemudian 

menjadi Staadgemente Fort De Kock, sebagaimana diatur dalam 

Staadblad No. 358 tahun 1938 yang luas wilayahnya sama dengan 

wilayah Kota Bukittinggi sekarang. 

b. Pada Masa Penjajahan Jepang  

Pada masa ini Bukittinggi bernama Shi Yaku Sho yang 

wilayahnya lebih luas dari Kota Bukittingggi sekarang ditambah 

dengan nagari-nagari Sianok, Gadit, Ampang Gadang, Batu Taba dan 

Bukit Batabuah. 
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c. Pada Masa Kemerdekaan Sampai Sekarang  

1)  Pada masa permulaan proklamasi, luas wilayah Bukittinggi sama 

seperti sekarang ini dengan Walikotanya yang pertama yaitu 

Bermawi Sutan Rajo Ameh.  

2)  Kota Bukittinggi dengan ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera 

No. 391 tanggal 9 Juni 1947 tentang pembentukan Kota 

Bukittinggi sebagai Kota yang berhak mengatur dirinya sendiri.  

3)  Kota Besar Bukittinggi sebagaimana yang diatur Undang-undang 

No. 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kota Besar 

Bukittinggi dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah dan  

Undang-undang Pokok tentang Pemerintah Daerah No. 22 

tahun1960.  

4)  Kotapraja Bukittinggi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang 

Pemerintah Daerah No. 1 tahun 1957 dan Pen. Prs. No. 6 tahun 

1959 dan Pen. prs. No. 5 tahun 1960.  

5)  Kotamadya Bukittinggi sebagai mana diatur dalam Undang-

undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah 

Daerah. Dengan bermacamragamnya status maupun fungsi yang 

diemban Bukittinggi seperti yang diuraikan di atas, kita dapat 

menarik kesimpulan bahwa Bukittinggi memang cukup strategis 

letaknya dan ditunjang pula oleh hawanya yang sejuk, karena 

terletak di jajaran Bukit Barisan. Dilihat dari segi sosial 

kemasyarakatan, Bukitinggi tidak kurang pula perannya, baik 
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dalam ukuran Regional, Nasional mupun Internasional. Dikota ini 

sering diadakan rapat-rapat kerja Pemerintah, Pertemuan-

pertemuan ilmiah, kongres-kongres oleh organisasi 

kemasyarakatan dan lain sebagainya. 

2. Penetapan Hari Jadi Kota Bukittinggi  

Penentuan hari jadi suatu kota sangat penting artinya, baik bagi 

warga masyarakatnya maupun bagi kota itu sendiri. Bagi Pemerintah Kota 

Bukittinggi arti hari jadi bertujuan untuk: 

a.  Mengetahui landasan historis kehidupan kota bagi memahami nilai-nilai 

ideal yang terkandung dalam pengalaman sejarahnya.   

b.  Memperoleh identitas kehadiran kota di pentas sejarah perkembangan 

bangsa secara keseluruhan.   

c.  Memperoleh landasan ideal dalam merintis perkembangan 

kotaselanjutnya.  

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemerintah Kota Bukittinggi 

mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat baik yang berada 

di daerah maupun di perantauan, dan terakhir meminta pendapat DPRD 

memberikan alternative tanggal yang dapat ditetapkan sebagai hari 

jadiKota Bukittinggi, setelah meminta pula pendapat beberapa Tokoh 

masayarakat baik yang berada di Kerapatan Adat Nagari (KAN) maupun 

Kerapatan Adat Kurai (KAK) dengan disertai harapan, hendaknya 

Pemerintah Daerah untuk penetapan tanggalnya yang pasti menunjuk suatu 
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Badan atau Lembaga yang professional di bidangnya untuk 

menseminarkannya. 

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan di atas, Pemerintah Kota 

Bukittinggi, bekerjasama dengan Universitas Andalas dan beberapa pakar 

sejarah baik di daerah maupun di tingkat nasional telah 

menseminarkannya. Hasil seminar tersebut mendapat persetujuan DPRD 

Kota Bukittinggi dengan Surat Keputusan No.10/SK-II/DPRD/1988 

tanggal 15 Desember 1988, akhirnya Pemerinath Daerah dengan 

SuratKeputusan walikota Kepala Daerah Kota Bukittinggi No. 188.45-

177-1988 tanggal 17 Desember 1988 menetapkan Hari Jadi Kota 

Bukittinggi tanggal 22 Desember 1948. 

2.  Visi dan Misi Kota Bukittinggi 2016-2020  

a.  Visi   

"Terwujudnya Bukittinggi Sebagai Kota Tujuan Pariwisata, 

Pendidikan    Kesehatan, Perdagangan dan  

b.  Misi   

1)  "Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi 

pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat)"  

2)  "Meningkatkan kinerja pemerintahan secara profesional, transparan 

(terbuka), akuntabel (dapat dipertanggung-jawabkan) dan 

mempunyai jiwa kewirausahaan."  

3)  "Meningkatkan  pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan 

prasarana terrpadu dan berwawasan lingkungan."  
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4)  "Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan yang lebih berdaya 

guna."  

5)  "Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, 

kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial 

masyarakat." 

3. Demografi (Penduduk)  

Jumlah penduduk Kota Bukittinggi berdasarkan jenis kelamin, 

kepala keluarga, kondisi 31 desember 2014 berjumlah 120.491 jiwa, terdirI 

dari laki-laki 58.408 jiwa, perempuan 62.083 jiwa. Melihat laju 

pertumbuhan penduduk Kota Bukittinggi tahun 2015 mengalami kenaikan 

sebesar 0.03 % disbanding dengan jumlah penduduk tahun 2014 yaitu 

sebanyak 122.779 jiwa.
17

 

Sebagian besar penduduk kota Bukittinggi beragama Islam sekitar 

97,89 % dan selebihnya beragama Katolik, Protestan, Budha dan Hindu. 

Penduduk terpadat berdomisili di kecamatan Guguk Panjang, karena pusat 

perdagangan dan kegiatan lain sebagian besar berada di kecamatan 

tersebut dengan kepadatan rata-rata 6,240 jiwa per km.
18

 

4.  Keadaan Geografis  

Kota Bukittinggi terletak antara 100o20 -100 o25 BT dan 00o16 – 

00o20 LS dengan ketinggian sekitar 780-950 meter dari permukaan laut. 

Luas daerah lebih kurang 25,239 km2, luas tersebut merupakan 0,06 

persen dari luas Propinsi Sumatera Barat. Kota Bukittinggi terdiri dari 3 

                                                           
17

 Rusli Herry, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi,(Bukittinggi: 2015), h. 3 
18

 http://bukittinggikota.go.id/ Masyarakat (diakses pada 14 Juni 2016) 



 20 

kecamatan dan 24 kelurahan, dengan kecamatan terluas adalah kecamatan 

Mandiangin Koto Selayan yaitu 12.156 km2. Nagari-nagari yang 

membatasi wilayah Kota Bukittinggi semuanya di bawah pemerintahan 

Kabupaten Agam. 

Kondisi alam Kota Bukittinggi berupa perbukitan dengan lapisan 

Tuff dari lereng gunung Merapi sehingga tanahnya subur, namun demikian 

luas daerah yang dimanfaatkan untuk pertanian sedikit sekali. Hal ini 

disebabkan karena sebagian besar digunakan untuk pemukiman penduduk, 

hotel dan pasar. Lokasi pasar yang terluas terletak di Kecamatan Guguak 

Panjang yaitu Pasar Aua Kuning, Pasar Atas dan Pasar Bawah.
19

 

Tabel 2.1 

Nama-nama Kelurahan di Kota Bukittinggi no Kecamatan Kelurahan  
No Kecamatan Kelurahan 
1 A. Kecamatan guguak 

panjang 
 

a. Kelurahan Kayu Kubu   Panjan 
b. Kelurahan Pakan Kurai   
c. Kelurahan Benteng Pasar Atas   
d. Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang   
e. Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah   
f. Kelurahan Tarok Dipo   
g. Kelurahan Bukit Apit Puhun  

2 B. Kecamatan 
Mandiangin 

C. Koto Selayan 

a. Kelurahan Campago Ipuh  
b. Kelurahan Campago Guguk Bulek   
c. Kelurahan Kubu Gulai Bancah   
d. Kelurahan Puhun Tembok   
e. Kelurahan Puhun Pintu Kabun   
f. Kelurahan Manggis   
g. Kelurahan Pulai Anak Air   
h. Kelurahan Garegeh  

3 D. Kecamatan Aur 
Birugo  

E. Tigo Baleh 

a. Kelurahan Belakang Balok   Tigo Baleh  
b. Kelurahan Birugo   
c. Kelurahan Aur Kuning   
d. Kelurahan Sapiran   
e. Kelurahan Kubu Tanjung   
f. Kelurahan Pakan Labuah   
g. Kelurahan Ladang Cakiah   
h. Kelurahan Parit Antang    
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Kota Bukittingi berbatasan dengan kecamatan dalam wilayah 

Kabupaten Agam, yaitu : 

a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Tilatang Agam   

b. Sebelah Selatan dengan Banuhampu Sungai Puar  

c. Sebelah Barat dengan IV Koto  

d. Sebelah Timur dengan IV Angkat Candung  

5.  Bidang Kepariwisataan   

Bidang Kepariwisataan ditetapkan sebagai potensi unggulan daerah 

Kota Bukittinggi adalah berangkat dari  kondisi  alam dan geografis Kota 

Bukittinggi itu sendiri. Kota Bukittinggi saat ini mempunyai luas  + 25.239 

km 2 terletak di tengah-tengah Propinsi Sumatera Barat dengan ketinggian 

antara 909 M – 941 M di atas permukaan laut. Suhu udara berkisar 17, 1o 

C sampai 24,9o C, merupakan iklim udara yang sejuk. Posisinya yang 

strategis merupakan segitiga perlintasan menuju ke utara , timur dan 

selatan Sumatera.
20

 

Topografi kota yang berbukit dan berlembah dengan panorama 

alam yang elok serta dikelilingi oleh tiga gunung, Merapi, Singgalang dan 

Sago seakan menjadi tonggak penyangga untuk memperkokoh Bukittinggi. 

Inilah yang menyebabkan Bukittinggi disebut juga sebagai “Kota Tri 

Arga”. Disamping itu, Bukittinggi juga dilengkapi dengan peninggalan 

sejarah yang dapat dikategorikan sebagai keajaiban seperti, Lobang 

Jepang, Benteng Fort De Kock, Jam Gadang dll. Hal ini membuktikan 
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Bukittinggi sebagai kota tua yang sarat dengan sejarah, salah satunya yang 

selalu melekat dengan sejarah bangsa yaitu : Bukittinggi menjadi Ibu Kota 

Republik pada masa PDRI Desember 1949 – Juli 1950. 

 Karunia alam yang ditopang dengan karunia sejarah ini, 

menyebabkan Bukittinggi menjadi tujuan wisata yang menarik untuk 

dinikmati. Sinergi dengan potensi unggulan derah lainnya. Bukittinggi 

juga dikembangkan menjadi wisata Perdagangan dan jasa, wisata 

kesehatan, wisata konfrensi dan peristirahatan serta jasa lain-lain. Ini dapat 

dibuktikan dengan kontribusi sektor pariwisata untuk menompang PAD 

Bukittinggi yaitu: antara 30-40 %. 

Untuk mendukung sektor pariwisata ini di samping objek alam 

yang ada di wilayah kota Bukittinggi, juga menyediakan paket-paket 

wisata daerah-derah sekitarnya. Dalam hal ini Bukittinggi akan berperan 

sebagai “Home Base“ kunjungan wisata daerah-daerah lain. Saat ini di 

Bukittinggi terdapat sebanyak 43 buah hotel baik berbintang maupun 

melati ditambah 11 mes/wisma/pondok wisata. Tidak salah kiranya 

Bukittinggi ditetapkan sebagai kota Wisata dan sekaligus Kota Tujuan 

Wisata Propinsi Sumatera Barat  pada tanggal 11 Maret 1984 Bukittinggi 

dicanangkan sebagai Kota Wisata dan Daerah Tujuan Wisata Utama di 

Sumatera Barat. Dan pada bulan Oktober 1987 ditetapkan sebagai daerah 

Pengembangan Pariwisata Propinsi sumatera Barat dengan Perda Nomor : 

25 tahun 1987. 
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Untuk menunjang kepariwisataan, di kota ini sudah tersedia sarana 

akomudasi yang memadai, seperti Hotel Berbintang dengan kapasitas 660 

kamar dan 1.083 tempat tidur serta  Non Berbintang dengan kapasitas 630 

kamar dan 1.261 tempat tidur, puluhan Rumah Makan dan Restoran, be 

berapa biro travel, serta dilengkapi dengan pasar wisata dan souvenir shop. 

Pemerintah Kota Bukittinggi senantiasa mengutamakan citra sapta pesona 

(Aman, Tertip, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah Tamah dan Kenangan), yang 

sejak tahun 2000 dirajut dalam acara Pesta Seni Budaya Pameran Dagang 

dan Idustri (PEDATI) Bukittinggi. 

6.  Bidang Perdagangan dan Jasa  

Bidang Perdagangan dan Jasa ditetapkan sebagai potensi unggulan 

daerah adalah berangkat dan sejalan dengan fungsi Bukittinggi itu sendiri. 

Dari sejarah Kota Bukittinggi, dimulai dengan didirikannya Pasar Atas di 

atas Bukit Kandang Kabau pada tahun 1858 yang dimaksudkan sebagai 

tempat transaksi bagi masyarakatnya. Lokasi inilah yang berkembang dan 

diperluas menjadi pusat kegiatan masyarakat Bukittinggi. Dengan 

demikian sejak semula Bukittinggi dimaksudkan dan mempunyai fungsi 

sebagai tempat perdagangan. Seiring dengan pesatnya perkembangan 

kegiatan perdagangan, sekaligus melekat pada fungsi penyediaan jasa.
21

 

Fungsi sebagai kota Perdagangan dan Jasa sudah melekat pada 

Kota Bukittinggi yang berkembangnya dewasa ini demikian pesatnya, 

apalagi dengan didukung 4 pusat  pasar induk : Pasar Atas, Pasar Bawah, 
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Pasar Simpang Aur, Pasar Banto. Menjadikan Bukittinggi sebagai sentral 

perdagangan, yang bukan hanya berskala regional, khususnya untuk 

barang-barang konveksi, pakaian jadi dan barang-barang kerajinan tangan. 

Produk ini merupakan kerajinan masyakat sekitar Bukittinggi dan pada 

umumnya dipasarkan di Pasar Aur dan potensi ini juga berskala nasional 

dan bahkan mancanegara.  

Sektor Perdagangan dan jasa merupakan sektor penyumbang utama 

bagi pendapatan Kota Bukittinggiu, dimana hampir setengah pendapatan 

daerah Kota Bukittinggi menjadi Pusat Pelayanan perdagangan dan jasa. 

Disamping itu untuk mendukung dunia perdagangan dan jasa, kota ini juga 

berpotensi di bidang industri. Salah satunya adalah industri hasil pertanian 

dan kehutanan di Kota Bukittinggi berjumlah 810 jenis usaha industri, 5 

jenis usaha industri yang cukup besar antara lain: Industri Roti Kue 

Kering, Industri Kerupuk, Moudelling Komponen Bahan Bangunan, 

Industri perabot, Industri Kopi Bubuk.  

Sedangkan jumlah unit usaha yang bergerak pada sector industri 

aneka berjumlah 434 unit usaha. Perusahaan yang relative besar dan 

mengalami peningkatan pesat adalah industri pakaian jadi, konveksi, 

border dan industri sepatu/sandal. Potensi inilah kedepan yang akan 

semakin dikembangkan dan akan berupaya menjadikan Bukittinggi 

sebagai “Etalase” perdagangan di Sumatera Barat. Kemungkinan tersebut 

telah dirintis melalui berbagai kerjasama dengan daerah tetangga dan 

bahkan dengan Negara tetangga. Apalagi  dengan masuknya IMT-GT dan 
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IMS-GT dimana untuk hubungan darat Bukittinggi dengan segala 

pertumbuhan yang telah dimilki saat ini membuka peluang untuk 

menjadikan gerbang utama Sumatera Barat untuk segitiga pertumbuhan 

tersebut. 

7. Bidang Kesehatan  

Kota Bukittinggi yang memiliki iklim sejuk ini memiliki peluang 

yang sangat besar sebagai kota pelayanan kesehatan dan peristirahatan. 

Kota dengan luas relativ kecil ini telah memiliki lima rumah sakit yaitu 

tiga RS milik pemerintah dan dua RS swasta dengan didukung oleh lima 

unit puskesmas non inpres yang tersebar ditiap kecamatan dan enam 

puskesmas keliling serta 15 puskesmas pembantu. Keunggulan pelayanan   

kesehatan di Kota Bukittinggi ini adalah terdapatnya pusat pengembangan 

dan pelayanan stroke nasional yang merupakan satu-satunya di 

Indonesia.
22

 

8.   Bidang Pendidikan   

Bidang pendidikan ditetapkan menjadi potensi unggulan daerah 

Kota Bukittinggi, juga sejalan dengan fungsi dan kondisi alamiah Kota 

Bukittinggi dengan udaranya yang sejuk akan sangat mendukung bagi 

penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana di dunia ini Kota Pendidikan 

itu adalah kota yang berudara sejuk. 

Oleh karena itu, sejak dari zaman Belanda, Kota Bukittinggi dan 

sekitarnya dijadikan sebagai tempat pendirian pusat-pusat pendidikan. Kita 
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kenal dengan “sekolah Raja“, Fakultas Kedokteran Pertama, Sekolah 

Mosvia, Kweek School, Mulo, Sekolah Tata Praja (APDN), HIS dan 

Ambach shcool. Dan pada Zaman awal kemerdekaan berdiri sekolah 

Polwan dan kadet serta Pamong Paraja yang pertama di Indonesia, bahkan 

Universitas Andalas yang saat ini berada di Padang, sebelumnya berada di 

Bukittinggi.
23

 

Dalam melestarikan bukti sejarah pendidikan tersebut, pemerintah 

kota Bukittinggi telah membangun Monumen Kadet dan Tugu Polwan 

serta melestarikan bangunan Pamong Paraja. Peningkatan pelayanan 

pendidikan dijadikan sebagai salah satu agenda pembangunan ini tidak 

hanya pada pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga pada 

pengembangan pendidikan tinggi yang berbasis aqidah. Melalui 

peletakanprioritas pembangunan pada peningkatan kualitas pendidikan 

diharapkan kualitas sumber daya manusia secara bertahap akan dapat 

ditingkatkan dan pondasi pendidikan bertaraf Internasional dapat 

diwujudkan. 

Bukittinggi sebagai Kota Pendidikan telah memiliki sarana dan 

prasarana pendidikan yang memadai karena saat ini telah tersedia 34 

Taman Kanak-kanak, 59 Sekolah Dasar, 10 SLTP, 15 SMU, 13 SMK dan 

18 Perguruan Tinggi. Jangkauan pelayanan pendidikan tidak hanya untuk 

putra daerah Kota  Bukittinggi saja, akan tetapi meliputi Wilayah 

Sumatera Barat bagian Utara, sebagian Riau, Sumatera Utara dan Jambi. 
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Demikian juga tenaga guru/ dosen telah memadai sehingga prestasi 

akademik pelajar kota ini sangat membanggakan.  

Dengan kondisi demikian maka ke depan orientasi pdidikan harus 

diupayakan bagaiman menciptakan kualitas akademik yang tinggi 

dibarengi dengan kualitas agama yang sempurna. Hal ini harus kita 

antisipasi karena dampak globalisasi akan menyebabkan pengaruh 

negatifnya merasuk ke rumah tangga. Untuk itu kedepan akan 

dikembangkan Pembangunan SDM berbasis Aqidah, maka pola 

pendidikan yang berbasis agama sudah dimulai sejak dini (dari 

kandungan). 

 

B. Dinas Sosial Kota Bukittinggi  

Dinas Sosial merupakan suatu badan pemerintah yang mengatur 

tentang segala permasalahan kemasyarakatan. Salah satu permasalahan 

kemasyarakan tersebut adalah yang berkaitan dengan pengemis dan peminta-

minta, yang ditangani khusus pada bagian PMKS. Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga, atau kelompok 

masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan 

hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.  

Permasalahan sosial tentang pengemis dan peminta-minta bukan lagi 

masalah baru dalam kehidupan sosial masyarakat. Bahkan telah ada sejak 

masa kenabian. Hal ini terbukti dengan adanya aturan dan penjelasan agam 

tentang hukum mengemis dan meminta-minta seperti yang telah diuraikan 
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pada bab terdahulu. Hingga masa sekarang permasalahan tersebut masih 

menjadi perhatian. Bahkan pemerintahpun telah mengeluarkan peraturan 

perundangan yang mengatur permasalahan ini. Seperti yang akan di uraikan 

berikut ini.
24

  

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  NOMOR   

TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL 

 

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk 

lebih menekanan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, 

pemerataan dan keadaan di Kota Bukittingggi. Salah satu sektor yang perlu 

mendapatkan perhatian untuk itu adalah penyelenggaraan dan penanganan di 

bidang kesejahteraan sosial.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pemerintah Kota 

Bukittinggi dituntut untuk segera meningkatkan usaha-usaha pengendalian 

dan pengawasan secara seksama dan berkesinambungan terhadap 

kesejahteraan sosial dengan memberi landasan hukum yang tegas, jelas, 

lengkap, tepat dan menyuruh serta dapat menjangkau masa depan guna 

menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial. Hal demikian dapat diwujudkan dengan cara menetapkan dalam 

Peraturan Daerah. 
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