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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. 

Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan 

tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Saat ini Kota Pekanbaru 

sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini 

telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk 

dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.  

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 

0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. 

Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian 

berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 

Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² 

menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari 

hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan 

luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². 

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan 

meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya 

meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan 

fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya 

tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Etnik
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Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 

Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 

Kelurahan/Desa. 

Dengan luas daerah kota Pekanbaru yang mecapai 632,26 Km² dan 

jumlah penduduk mecapai 1.001.864  jiwa, memungkinkan penduduk baik dari 

luar kota pekanbaru maupun dari luar provinsi Riau untuk datang menuju kota 

Pekanbaru dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih 

layak dari sebelumnya.  

Mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Pekanbaru terdiri dari 

beberapa bidang, yaitu Pertanian, Industri, Kontruksi, Perdagangan, Transportasi 

dan Komunikasi, Keuangan, Jasa, dan lainnya. Masyarakat di kabupaten ini 

memiliki mata pencaharian utama yaitu pada bidang Pertanian sebanyak 4,70%. 

Mata pencaharian masyarakat di bidang pertanian ini terdiri dari Pertanian 

Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan. Bidang Industri 

sebanyak 6,56%. Bidang perdagangan sebanyak 40,25 %, transportasi dan 

komunikasi sebanyak 5,48%, keuangan 5,97%, jasa sebanyak 26,02%, dan bidang 

lainnya sebanyak 1,40% (BPS Kabupaten Pekanbaru, 2011). 

Masyarakat dengan mata pencaharian bidang perdagangan mendominasi 

mata pencaharian masyarakat Pekanbaru. Pada saat ini perekonomian di 

Pekanbaru cenderung melambat, apalagi diperdesaan. Tingkat perekonomian 

rendah dan semakin meningkatkan indeks kedalaman kemiskinan. Berdasarkan 

data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Pekanbaru indeks kedalaman 
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kemiskinan diperdesaan meningkat dari 1.569 per maret 2015 menjadi 1.633 pada 

maret 2016.  

Hal ini menjadi pemicu semakin banyaknya pengangguran, gelandangan 

anak terlantar, dan anak jalanan, dikarenakan mereka yang datang tidak punya 

bekal yang cukup untuk mencari pekerjaan di kota, sehingga mereka tidak 

mendapatkan pekerjaan yang layak dan mengakibatkan mereka menjadi 

gelandangan, banyaknya anak jalanan, anak terlantar yang merisaukan masyarakat 

kota pekanbaru. Kemiskinan yang semakin meningkat, kurangnya sember daya 

manusia, kurangnya lahan pekerjaan, tidak adanya niat dan bakat terutama untuk 

bekerja, malas, dan sebagainya menyebabkan masyarakat mengambil cara instan 

yaitu dengan menjadi pengamen, pengemis, kemoceng dan lain sebagainya. 

Dalam kehidupan masyarakat perkotaan terdapat celah kehidupan yang 

sangat memprihatinkan dengan munculnya kehidupan anak jalanan, gelandangan 

dan pengemis yang berkeliaran di persimpangan jalan, keramaian lalu lintas yang 

tidak memperhatikan keselamatan dirinya. Perbedaan yang sangat menonjol 

pembangunan secara fisik tidak diimbangi dengan pembangunan moral bangsa 

akan berakibat rusaknya fundamen tatanan kehidupan di dalam masyarakat itu 

sendiri. 

Pendidikan di lintas sektoral perlu ditingkatkan guna mengangkat citra 

bangsa didunia Internasional bahwa kebangkitan suatu Bangsa ditandai dengan 

pedulinya masyarakat terhadap kehidupan anak jalanan. Sejalan dengan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa 

tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi 
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segenap Bangsa Indonesia yang kemudian di turunkan dalam undang-undang 

dasar Negara republic Indonesia Dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan 

bahwa “fakir miskin dan anak- anak terlantar dipelihara oleh Negara”. 

Menurut Departemen Sosial RI (2005: 5), Anak jalanan adalah anak yang 

menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-

hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-

tempat umum lainnya. Anak  jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai 

dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya 

kebanyakan kusam dan pakaian  tidak terurus, mobilitasnya tinggi. 

Dalam PERDA Provinsi Riau No. 3 Tahun 2013 medefinisikan bahwa 

“Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan 

sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di 

tempat umum”. Hampir di setiap jalan kita selalu melihat dan menyaksikan anak 

jalanan, yang memberikan citra buruk, selalu merusak keindahan Kota Pekanbaru 

dan sebagainya jika tidak dilakukan pembinaan.  

Berdasarkan penelitian Depertemen Sosil RI memaparkan kategori dan 

karektiristik anak jalanan sebagai berikut (Yuniar Puspareni, 2012): 

1. Memiliki usia berkisar antara 6 sampai 18 tahun; 

2. Menghabiskan seluruh waktunya di jalanan; 

3. Hidup dalam kelompok kecil atau perorangan; 

4. Tidur  di  ruang-ruang  atau  cekungan  di  perkotaan,  seperti: terminal, 

emper toko, kolong jembatan dan pertokoan; 

5. Hubungan dengan orang tuanya biasanya tidak teratur bahkan sudah putus; 
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6. Bekerja sebagai:  pemulung, pengamen pengemis.  Penyemir sepatu,  kuli 

angkut barang; 

7. Berpindah-pindah tempat. 

Perlindungan khusus anak jalanan ini sangat penting dilakukan, sehingga 

pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau 

Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak dasar anak bagaimana dan apa 

saja pembinaan terhadap anak jalanan dijelaskan pada Peraturan Derah tersebut. 

Berdasarkan Peraturan Derah tersebut pemerintah diwajibkan untuk melakukan 

perlakuan khusus dan juga melaukan pembinaan terhadap anak jalanan. 

Penyediaan layanan adalah menyediakan layanan yang disebutkan dalam PERDA 

Provinsi Riau no 3 Tahun 2013, pelayanan tersebut berupa, penyediaan 

pendidikan dan pemberdayaan, rehabilitasi, bimbingan sosial, moral, dan spiritual, 

Kesehatan, Pendampingan, dan Reintegrasi anak dalam keluarg. Pelayanan ini 

bertujun untuk mengurangi jumlah keberadaan anak jalanan dan meningkatkan 

kesejahteran sosial. Jumlah anak jalanan tersebut bisa kita lihat pada tabel 

dibawah ini: 

Gambar 1.1 

Jumlah Anak Jalanan Menurut Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru 

tahun 2014-2016 

No Tahun 
Jumlah Anak Jalanan 

Berdasarkan Jenis Kelamin Jumlah  

Laki-laki Perempuan 

1 2014 37 Orang 16 Orang 53 Orang 

2 2015 12 Orang 42 Orang 54 Orang 

3 2016 14 Orang 3 Orang 17 Orang 

Jumlah 63 Orang 61 Orang 124 Orang 

 Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2014-2016. 
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 Dari tabel diatas diketahu bahwa, jumlah anak jalanan di Kota 

Pekanbaru pada tahun 2014 yaitu, Laki-laki berjumlah 37 orang dan Perempuan 

berjumlah 16 orang. Pada tahun 2015 jumlah anak jalanan berjenis kelamin Laki-

laki berjumlah 12 Orang dan Perempuan berjumlah 42 Orang. Sedangkan tahun 

2016 jumlah anak jalanan berjenis kelamin Laki-laki berjumlah 14 Orang dan 

Perempuan berjumlah 3 Orang.  

Adapun panti asuhan yang dikelola pemerintah adalah sebagai berikut: 

Gambar 1.2 

Jumlah Panti Sosial Milik Pemerintah Dan Jumlah Binaan Menurut Jenis 

Kelamin Di Kota Pekanbaru. 

Nama Jumlah Binaan Jumlah 

(LK) (PR) 

Panti Sosial Bina Remaja I Rumbai 63 104 167 

Panti Sosial Bina Remaja II Rumbai 46 24 70 

Panti Sosial Marsudi Tengku Yuk Kulim 0 0 0 

Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah 

Simpang Tiga 

38 42 80 

Jumlah 147 170 317 

Sumber: Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, 2014 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, terdapat 4 panti sosial yang 

dimiliki Pemerintah Kota Pekanbaru. Panti sosial tesebut terletak di kecamatan 

Rumbai terdapat 2 panti sosial dengan jumlah binaan 167 orang pada panti sosial 

bina remaja I, dan 70 orang di panti bina remaja II. Sedangkan Panti sosial yang 

berada di Kulim pada saat ini belum digunakan, dan panti sosial yang berada di 

Simpang Tiga terdapat 80 orang jumlah binaannya.  
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Anak jalanan ini dibina untuk bisa berwirausaha dan tidak menjadi 

pengemis, program wirausaha yang dilakukan adalah melakukan pelatihan seperti 

pelatihan sol sepatu, sablon, dan pelatihan lain sesuai minat dan bakat masing 

masing, ada juga sebagian anak anak jalanan tersebut yang berjualan Koran. 

Kegiatan pelatihan tersebut menumbuhkan minat usaha mereka untuk tidak 

menjadi pengemis, pelatihan dilakukan kurang lebih selama 2 sampai tiga bulan. 

Pelatihan ini dibiayai oleh pemerintah, namun pada saat ini yang menjadi kendala 

adalah keterbatasan biaya, sejauh ini setiap tahunnya dinas sosial dan pemakaman 

kota pekanbaru hanya melakukan pembinaan hanya berjumlah 10 orang 

pertahunnya sesuai dengan anggaran yang telah disediakan. 

Dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk 

mengetahui bagaimana sesungguhnya pelaksanaa Peraturan Daerah Provinsi 

Riuau tersebut oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Peneliti mengambil judul 

“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang 

Perlindungan Hak Dasar Anak (Studi Penyediaan layanan anak jalanan oleh 

Dinas sosial kota Pekanbaru)”. 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 

2013? 

2. Bagaimana penyediaan layanan anak jalanan yang telah dilakukan oleh 

Dinas Sosial kota Pekanbaru? 
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3. Apa saja Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalm penyediaan 

layanan pada anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 

Tahun 2013. 

2. Untuk mengetahui penyediaan pelayanan anak jalanan yang telah 

dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru. 

3. Untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat dan pendukung yang 

mempengaruhi penyediaan pelayanan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru. 

1.4.Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai beriku: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi 

salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian 

yang mengarah pada pengembangan ilmu Administrasi Negara, terutama 

pada bidang implementasi kebijakan pemerintah. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan bagi semua pihak terkait khususnya pemerintah kota Pekanbaru 

sebagai dasar untuk program pemeberdayaan masyarakat miskin kota 

berdasarkan fonemena yang dihadapi. 
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1.5.Sistematika Penulisan 

BAB  I PENDAHULUAN 

Bab ini akan di bahas masalah yang berhubungan dengan latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini akan di bahas mengenai teori yang di jadikan pedoman dalam 

melakukan pembahasan penelitian ini, serta indikator yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan di bahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta analisa 

data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tetang kondisi Kota Pekanbaru dan Tentang Dinas 

Sosial Kota Pekanbaru baik mengenai Sejarah Berdirinya maupun Tugas 

Dinas Sosial dan setiap Bagian yang ada dalama Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini akan diuraikan hasil pengelolaan data lapangan, hasil penelitian 

dilapangan serta wawancara tentang pembinaan anak jalanan di kota 

Pekanbaru 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari seluruh 

analisa yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


