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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami peranan Satuan Polisi Pamong 

Praja dalam penertiban pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda. Jenis 

penelitian dilakukan dengan model kualitatif. Fokus penelitian peranan Satuan 

Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis dan anak jalanan di Kota 

Samarinda yaitu: melakukan razia, memberikan sanksi, pembinaan, faktor 

pendukung dan penghambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peranan 

Satpol PP dalam menertibkan pengemis dan anak jalanan belum berjalan 
dengan optimal dari melaksanaan razia yang dilakukan Satpol PP kepada 

pengemis dan anak jalanan cukup rutin. Pemberian sanksi Satpol PP kepada 

pengemis dan anak jalanan yaitu penjara selama 3 bulan dan denda sebesar 5 

juta. Pembinaan Satpol PP kepada pengemis dan anak jalanan hanya diberikan 

tahap awal diberikan efek jera dalam bentuk penahanan di tempat khusus yang 

di sediakan oleh pihak Satpol PP, kemudian pembinaan diserahkan kepada 

Dinas Sosial. Hal yang mendukung program penertiban pengemis dan anak 

jalanan yaitu adanya dukungan dari Pemerintah Kota Samarinda, kerjasama 

Satpol PP kepada masyarakat, anggaran Satpol PP tersedia untuk memenuhi 

sumberdaya sarana prasarana penunjang terhadap fasilitas yang dimiliki Satpol 
PP yang kurang saat ini, adanya dukungan moril, serta dukungan dari 

masyarakat dalam penertiban pengemis dan anak jalanan. Sedangkan faktor 

penghambat masih kurangnya personil Satpol PP, masih lemahnya koordinasi 

dengan Dinas Sosial, sulitnya memulangkan pengemis dan anak jalanan ke 
daerah asal masalah anggaran, kurang memadai fasilitas penunjang Satpol PP, 

dan sanksi yang diberikan kurang tegas. 

 

Kata Kunci : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban, Pengemis, Anak 

Jalanan. 
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Pendahuluan 

Dalam melaksanakan tugas dan menjalankan fungsi dibidang pengamanan, 

ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Samarinda yang dimaksudkan 

mengarah ke segala kegiatan guna terlaksananya tugas dan fungsi Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Samarinda. Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat 

pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk 

terselenggaranya kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan agar 

dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan bersama. 

Mewujudkan kondisi daerah yang tertib, tentram dan aman, merupakan 

suatu hal yang tidak mudah bagi pemerintah daerah, menyadari kesulitan yang 

mungkin timbul terutama dalam penyatuan persepsi, mengatasi kendala situasi 

dan kondisi dilapangan, kecepatan dalam penanganannya, maka diperlukan 

koordinasi yang bersifat internal maupun lintas batas untuk melakukan kerjasama 

antara Satuan Polisi Pamong Praja yang kondusif bagi pemerintahan daerah. 

Banyaknya tindakan kasar yang sering dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong 

Praja saat melaksanakan tugasnya membuat citra dari Satpol PP menjadi negatif 

oleh pandangan masyarakat, padahal masih banyak tindakan yang positif yang 

sering dilakukan oleh Satpol PP sendiri. 

Upaya mengoptimalkan kinerja Satpol PP, perlu dibangun kelembagaan 

yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan 

teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria 

kepadatan jumlah penduduk suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung 

jawab yang diemban, seperti budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan Satpol 

PP. Untuk itu perlu adanya peningkatan sumber daya manusia bagi pegawai 

Satpol PP. 

Ketidaknyamanan yang dimaksud adalah kota terlihat menjadi kumuh dan 

kehilangan keindahannya karena pemanfaatan fasilitas umum yang tidak sesuai 

tata ruang Kota seperti tidur dan duduk di Trotoar dan Halte serta membuang 

sampah sembarangan. Sedangkan keresahan yang dimaksud adalah populasi 

pengemis yang semakin meningkat sehingga dampaknya terhadap kemungkinan 

timbulnya masalah kriminal dapat terjadi seperti perkelahihan antar pengemis dan 

kekerasan pada anak dibawah umur sehingga diperlukannya perhatian khusus 

yang harus dilakukan pihak Pemerintah. Dalam penyelenggaraan kawasan yang 

tertib, Satpol PP terhambat dari populasi pengemis dan anak jalanan di Samarinda 

yang semakin meningkat. (https://docplayer.info/51964844-Peranan-satuan-

polisi-pamong-praja-kota-samarinda-dalam-penertiban-pengemis-di-pasar-pagi-

kecamatan-samarinda-ilir-suljalali-wal-iqram-1.html, di akses 10 Maret 2019). 

Satuan Polisi Pamong Praja (Dinsos) dengan Satpol PP Samarinda akan 

menertibkan anak jalan (Anjal) serta gelandangan dan pengemis (Gepeng) di 

Kota Tepian. Razia itu bakal dijalankan secepatnya. Tentu pihak Dinsos lebih 

dulu berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dengan 

menyusun jadwal dan berkoordinasi dengan Satpol PP. Titik mana saja yang akan 

https://docplayer.info/51964844-Peranan-satuan-polisi-pamong-praja-kota-samarinda-dalam-penertiban-pengemis-di-pasar-pagi-kecamatan-samarinda-ilir-suljalali-wal-iqram-1.html
https://docplayer.info/51964844-Peranan-satuan-polisi-pamong-praja-kota-samarinda-dalam-penertiban-pengemis-di-pasar-pagi-kecamatan-samarinda-ilir-suljalali-wal-iqram-1.html
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dirazia. Peningkatan jumlah pengemis yang terjadi setiap tahunnya di Kota 

Samarinda ini menyebabkan masalah baru di Samarinda yaitu ketidaknyamanan 

dan keresahan dalam masyarakat. (https://docplayer.info/51964844-Peranan-

satuan-polisi-pamong-praja-kota-samarinda-dalam-penertiban-pengemis-di-pasar-

pagi-kecamatan-samarinda-ilir-suljalali-wal-iqram-1.html, di akses 10 Maret 

2019). 

Berdasarkan data Jumlah Data Pengemis dan Anak Jalanan Tahun 2018-

2019, menujukkan bahwa, jumlah pengemis hasil razia Satpol PP mengalami 

peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Tipologis pengemis di Samarinda 

secara sosiologis dengan tipe mereka yang mengemis karena alasan struktural. 

Entitas ini mengemis karena tidak lagi memiliki pilihan. Mereka akhirnya 

mengemis karena skillnya tidak cukup kompetitif di tempat kerja sebelumnya 

akhirnya di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atau karena minusnya 

sumberdaya di desa- desa karena minimnya perhatian pemerintah. Mereka 

kemudian “hijrah” ke kota dengan menjalani profesi sebagai pengemis karena 

secara skill dan sumberdaya paling mudah dilakukan dan mereka yang mengemis 

karena masalah fisiologis, seperti karena sudah cacat bawaan dan tidak ada yang 

memelihara atau sudah tua dan diterlantarkan oleh keluarganya. 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh penulis di Kota Samarinda, 

dan wawancara dengan anggota Satpol PP, penulis mendapatkan informasi bahwa 

peningkatan jumlah pengemis yang terjadi setiap tahunnya ini menyebabkan 

masalah di kota Samarinda, yaitu ketidaknyamanan dan keresahan masyarakat. 

Adanya populasi pengemis dan anak jalanan yang semakin meningkat, dampak 

kemungkinan timbulnya masalah kriminal dapat terjadi seperti perkelahian antar 

gelandangan dan antar pengemis, oleh karena itu hal ini merupakan tugas 

Lembaga di kota Samarinda yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu 

Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan di 

wilayah/kawasan menjadi tertib oleh masyarakat Kota Samarinda. 

Pemerintah Kota Samarinda harus mampu menciptakan serta memelihara 

tatanan masyarakat yang tertib, tenteram dan teratur secara berkelanjutan. Untuk 

itulah, peran dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja benar-benar dibutuhkan dalam 

menjaga serta memelihara ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. 

Banyak tantangan, masalah dan beban pekerjaan yang harus ditanggung oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat dalam penyelenggaraan kawasan sesuai degan Peraturan 

Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan 

Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di Wilayah Kota Samarinda. Bila 

dikaitkan dengan tugas melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah terjadinya 

kasus pelanggaran Peraturan Daerah makin berpeluang muncul, ditambah 

kecenderungan sebagian masyarakat yang selalu berusaha menyiasati atau tidak 

mematuhi hukum. 

 

https://docplayer.info/51964844-Peranan-satuan-polisi-pamong-praja-kota-samarinda-dalam-penertiban-pengemis-di-pasar-pagi-kecamatan-samarinda-ilir-suljalali-wal-iqram-1.html
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Kerangka Dasar Teori 

Pengertian Peran 

Menurut Thoha (2012:10), peran adalah suatu rangkaian perilaku yang 

teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu 

kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat 

mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. 

Peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang seperti pendapat 

menurut Rivai (2008:148) dapat diartikan sebagai prilaku yang diatur dan 

diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. pemimpin didalam suatu 

organisasi mempunyai peran setiap pekerjaan membawa harapan dimana 

menanggung peran perilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasikan 

pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan 

seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran 

penting dalam mengatur perilaku bawahan. 

Menurut Merton (dalam Raho, 2013:67) mengatakan bahwa peranan 

didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang 

yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran 

(role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-

hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-

status sosial khusus. 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas memberitahukan bahwa peran 

suatu organisasi berkaitan erat dengan tugas dan fungsi yang harus dijalankan 

oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Karena itu untuk 

mengetahui besar ataupun kecilnya peran suatu organisasi dapat diukur dengan 

tingkat keberhasilannya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. Dalam penelitian ini akan diukur adalah sejauh mana peranan Satuan 

Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan kawasan tertib di Tepian Mahakam 

Kota Samarinda. 

 

Satuan Polisi Pamong Praja 

Satuan Polisi Pamong Praja bagaikan aktor implementasi merupakan 

dalam rangka penegakan peraturan wilayah serta mewujudkan kedisiplinan serta 

ketentraman( Rustopo, dkk. 2009: 58). 

 

Pengertian Penertiban 

Bagi Abdillah serta Prasetyo( 2013: 575), penertiban berasal dari kata“ 

tertib” yang bagi Pius Abdillah serta Danu Prasetya berarti tertata serta 

terlaksana dengan apik serta tertib bagi ketentuan. Penertiban ialah sesuatu aksi 

penyusunan yang dibutuhkan dalam sesuatu negeri ataupun wilayah. Penertiban 

tersebut dicoba dalam rangka mewujudkan keadaan negeri ataupun wilayah 

yang nyaman, tentram serta tertib dalam peneyelenggaraan Pemerintah, 

pembangunan, serta aktivitas warga yang kondusif. Penertiban dalam 
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pemanfaatan ruang merupakan usaha ataupun aktivitas buat mengambil aksi 

supaya pemanfaatan ruang cocok rencana bisa terwujud, sehingga aktivitas 

penertiban bisa dicoba dalam wujud penertiban langsung serta penertiban tidak 

langsung. Penertiban langsung dicoba lewat mekanisme penegakan hukum yang 

diselenggarakan cocok dengan peraturang perundang- undangan yang berlaku. 

Sebaliknya penertiban tidak langsung dicoba dalam wujud sanksi disinsentif, 

antara lain lewat pengenaan retrebusi secara progresif ataupun menghalangi 

penyediaan fasilitas serta prasarana. 

 

Pengertian Pengemis 

Suud( 2008: 8), pengemis pada dasarnya bisa dipisah jadi 2, ialah mereka 

yang masuk dalam jenis menggelandang serta mengemis buat bertahan hidup, 

serta mereka yang menggelandang serta mengemis sebab malas dalam bekerja. 

Pengemis pada biasanya tidak mempunyai kartu bukti diri sebab khawatir ataupun 

malu dipulangkan ke wilayah asalnya, sedangkan pemerintah kota tidak mengakui 

serta tidak mentolerir masyarakat kota yang tidak memiliki kartu bukti diri. 

Bagaikan dampaknya pernikahan dicoba tanpa memakai ketentuan dari 

pemerintah, yang kerap diucap dengan sebutan kumpul kebo( living together out 

of wedlock). Praktek ini menyebabkan kanak- kanak generasi mereka jadi 

generasi yang tidak jelas, sebab tidak memiliki akte kelahiran. Bagaikan generasi 

yang frustasi sebab putus ikatan dengan kerabatnya di desa. 

 

Pengertian Anak Jalanan 

Anak jalanan merupakan anak yang sebagian waktunya mereka pakai di 

jalur ataupun tempat- tempat universal yang lain baik buat mencari nafkah 

ataupun berkeliaran. Dalam mencari nafkah, terdapat sebagian anak yang rela 

melaksanakan aktivitas mencari nafkah di jalanan dengan pemahaman sendiri, 

tetapi banyak pula kanak- kanak yang dituntut buat bekerja di jalur( mengemis, 

mengamen, jadi penyemir sepatu, serta lain- lain) oleh orang- orang di dekat 

mereka, entah itu orang tua ataupun pihak keluarga lain, dengan alibi ekonomi 

keluarga yang rendah. Identitas anak jalanan merupakan anak yang berumur 6- 18 

tahun, terletak di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari, melaksanakan aktivitas 

ataupun berkeliaran di jalanan, penampilannya mayoritas kumal serta baju tidak 

terurus, serta mobilitasnya besar. 

 

Definisi Konsepsional  

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis dan anak 

jalanan di Kota Samarinda adalah tugas utama yang harus dilaksanakan oleh 

satuan perangkat yang tugasnya adalah melaksanakan urusan pemerintah umum 

atau dalam penyelenggaraan kawasan tertib di kota Samarinda dengan 

pelaksanaan razia, pemberian sanksi dan pembinaan pengemis dan anak jalanan. 
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Metode Penelitian 

Jenis Penelitian 
Peneliti menggunakan jenis penelitian model deskriptif dengan konsep 

memcahkan masalah sesuai dengan judul. Peneliti mengumpulkan data dari 

berbagai sumber sesuai dengan focus penelitian di bawah ini: 

 

Fokus Penelitian 

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis dan anak 

jalanan di Kota Samarinda. 

a. Pelaksanaan Razia. 

b. Pemberian Sanksi. 

c. Pembinaan. 

2. Faktor penghambat dan pendukung peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

penertiban pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda. 

 

Sumber dan Jenis Data 

Sumber data ada dua jenis yaitu: 

1.  Sumber Data Primer 

a. Key informant (Informasi Kunci) nya yaitu Kepala Seksi Kerjasama Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Samarinda. 

b. Informant nya yaitu Kepala Sub Bagian Program dan Anggota Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Samarinda sebanyak 3 orang. 

2.  Sumber Data Sekunder 

Untuk menunjang penelitian ini diambil dari data-data yang berupa dokumen-

dokumen yang berasal dari data yang ada di Kantor Satpol PP Kota Samarinda. 

 

Tehnik Analisis Data 

Analisis data menurut Matthew B. Milles dan Michael Huberman dalam 

Sugiyono (2014:92), bahwa dalam analisis data deskriptif mencakup: 

1. Pengumpulan Data 

2. Penyederhanaan Data  

3. Penyajian Data 

4. Penarikan Kesimpulan  

 

Hasil Penelitian 

Pelaksanaan Razia 

Pelaksanaan razia adalah suatu kegiatan razia untuk merealisasikan 

rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat 

tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan dari 

implementor dan suatu kelompok sasaran pada menitip beratkan pada kondisi 

yang menyebabkan lingkungan dimana seseorang atau kelompok pengemis dan 

anak jalanan menimbulkan sesuatu tidak aman. Razia yang dilakukan oleh 
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pemerintah terhadap pengemis dan anak jalanan bertujuan menciptakan 

keteraturan, ketertiban umum serta memutuskan rantai kehidupan pengemis dan 

anak jalanan agar kembali normal di tengah masyarakat Kota Samarinda. 

Berdasarkan Jumlah Pengemis dan Anak Jalanan diketahui bahwa, 

keberadaan pengemis dan anak jalanan dari tahun 2018 ke tahun 2019, 

jumlahnya menurun. Pada tahun 2017, jumlah pengemis sebanyak 25 orang, dan 

anak jalanan berjumlah 63 orang. Di tahun 2018 jumlah pengemis sebanyak 10 

orang, anak jalanan berjumlah 82 orang, dan di tahun tahun 2019, pengemis 

berjumlah 23 orang dan anak jalanan berjumlah 27 orang. Hal ini menunjukkan 

bahwa Satpol PP Kota Samarinda sudah berupaya semaksimal mungkin dalam 

penertiban pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda. 

Satuan Polisi Pamong Praja, dapat diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong 

Praja melakukan razia secara rutin sebanyak 4 sampai 5 kali dalam sebulan. 

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kegiatan razia karena sebagai tugas, dan 

adanya laporan dari masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaan razia terlebih dahulu 

pengemis dan anak jalanan mendapatkan informasi,  mengetahui dahulu 

terhadap kendaraan Satuan Polisi Pamong Praja yang akan melakukan razia. 

Adapun pendapat dari Bapak Sutrisyanto, SE selaku Kepala Sub Bagian 

Program Satuan Polisi Pamong Praja, beliau mengatakan bahwa:“Razia tidak 

rutin setiap hari kami lakukan dalam penertiban pengemis dan anak jalanan di 

Kota Samarinda. Pelaksanakan razia rutin setiap 2, 3 kali dalam seminggu. 

Satpol PP berupaya membantu Pemda dalam menuntaskan masalah pengemis 

dan anak jalanan yang ada di Kota Samarinda dengan dilakukannya razia secara 

rutin dapat mengurangi jumlah pengemis dan anjal. Sehingga tidak ada yang 

mengganggu lagi ketertiban dan kenyamanan masyarakat Kota Samarinda. 

Menurut saya, pelaksanaan razia Satpol PP, sudah kami dilakukan sesuai dengan 

prosedur”. (Wawancara, 4 Juni 2020). 

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, pelaksanakan razia 

Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan setiap 2 sampai 3 kali dalam seminggu. 

Satuan Polisi Pamong Praja berupaya membantu Pemerintah Daerah Kota 

Samarinda dalam menuntaskan masalah pengemis dan anak jalanan yang ada di 

Kota Samarinda, sehingga dapat mengurangi jumlah pengemis dan anak jalanan. 

Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan peraturan yang 

menciptakan Kota Samarinda menjadi tertib dan aman. Pelaksanaan razia yang 

dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. 

Dari hasil-hasil wawancara tersebut, memberitahukan bahwa Satuan Polisi 

Pamong Praja melaksanakan razia, disebabkan karena tugas dan Satuan Polisi 

Pamong Praja menerima laporan dari masyarakat karena pengemis dan anak 

jalanan sudah meresahkan masyarakat. Petugas melakukan razia waktunya 

berdasarkan jadwal yang sudah ada,  dan adanya prosedur mengenai penertiban 

pengemis dan anak jalanan dalam menjaga ketertiban umum. 
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Pemberian Sanksi 

Pengemis serta anak jalanan yang melaksanakan pelanggaran kembali 

yang telah diperingatkan sehabis terjaring razia yang dilaksanakan Satuan Polisi 

Pamong Praja, hingga hendak diberikan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

cocok dengan peraturan yang sudah terbuat. Tujuannya merupakan supaya 

pelanggar mengenali sanksi pelanggaran yang berlaku. Apabila organisasi 

Satuan Polisi Pamong Praja lalai dalam membagikan sanksi ini, hingga hendak 

bisa membagikan kesempatan lagi untuk pelanggar buat mengabaikan peraturan 

yang terdapat. 

Untuk pengemis serta anak jalanan yang melanggar peraturan tersebut, 

hingga pengemis ataupun anak jalanan tersebut, dikenakan sanksi ialah 

kurungan penjara sepanjang 3 bulan serta denda setinggi- tingginya sebesar Rp. 

5. 000. 000,- tetapi denda yang umumnya dikenakan kepada pengemis serta 

anak jalanan, dendanya tidak menggapai sebesar Rp. 5. 000. 000,-( 5 juta 

rupiah). Vonis denda yang diberikan ialah dari Rp. 24. 000,-( 2 puluh 4 ribu 

rupiah) hingga dengan Rp. 39. 000,-( 3 puluh 9 ribu rupiah). 

Pemberian sanksi kepada pengemis serta anak jalanan Yang berlaku 

dimana tujuannya supaya mereka jera. Pemberian sanksi, efisien saja bila 

mereka tidak melanggar kembali lagi, yang Satuan Polisi Pamong Praja jalani 

dalam memberian sanksi kepada pengemis serta anak jalanan yang terjaring 

razia, nyaris separuh tidak kembali lagi, namun terdapat yang diam- diam 

menjauhi Satpol PP dikala razia, sehingga razia yang dicoba Satpol PP jadi tidak 

efisien.Berdasarkan hasil wawancara, pengemis mengatakan bahwa, pengemis 

akan diberikan sanksi. Satuan Polisi Pamong Praja dinilai belum tegas dalam 

memberikan sanksi. Terbukti dari banyak pengemis yang masih berkeliaran, dan 

kembali lagi melakukan kegiatannya menjadi pengemis. Upaya Satuan Polisi 

Pamong Praja dalam memberikan sanksi, tidak efektif dalam penertiban 

pengemis. 

 

Pembinaan 

Pembinaan menurut Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 

menyebutkan bahwa pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara 

terencana dan terorganisasi untuk mencegah timbulnya pengemis dan anak 

jalanan melalui pemantauan, pendataan, sosialisasi, pengawasan dan 

pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup pengemis dan 

anak jalanan. 

Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pembinaan hanya di awal. 

Pengemis dan anak jalanan diberikan arahan berdasarkan Peraturan Daerah 

Samarinda yang ada. Pembinaan yang di lakukan kepada pengemis dan anak 

jalanan yaitu menjelaskan menengenai larangan berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 16 Tahun 2002. Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pembinaan 

kepada pengemis dan anak jalanan berjalan lancar saja selama ini. 
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Pamong Praja melakukan penertiban pengemis dan anak jalanan di Kota 

Samarinda. Tetapi memiliki batas kewenangan, tidak sepenuhnya memberikan 

pembinaan kepada pengemis dan anak jalanan. Pembinaan diberikan penuh oleh 

Dinas Sosial. Pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial kepada pengemis dan 

anak jalanan dan juga diikutsertakan dalam pelatihan keterampilan di panti 

sosial. Satuan Polisi Pamong Praja hanya memberikan informasi mengenai 

Peraturan Daerah Samarinda kepada pengemis dan anak jalanan. 

Permasalahan pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda sangat sulit 

diatasi. Karena keterbatasan anggaran membuat Satpol PP hanya mampu 

memberikan pembinaan selama satu hari saja. Hukum atau aturan yang  ada 

belum mampu memberikan efek jera kepada mereka, khususnya di kota 

Samarinda, sehingga pengemis lebih leluasa bergerak kembali. 

Pembinaan yang dicoba buat menghindari berkembangnya serta 

meluasnya jumlah penyebaran serta kompleksitas kasus pemicu terdapatnya 

pengemis serta anak jalanan. Tidak hanya itu terdapat pula tindak lanjut dari 

pembinaan penangkalan ialah pembinaan lanjutan, usaha rehabilitas sosial, 

eksploitasi, pemberdayaan, tutorial lanjut, serta partisipasi warga. 

Hasil tangkapan razia Satuan Polisi Pamong Praja di dini, membagikan 

sesi pembinaan pengemis serta anak jalanan ditahan sepanjang 2 hingga 3 hari di 

kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja cuma mendata 

pengemis serta anak jalanan, setelah itu pembinaan diberikan oleh Dinas Sosial. 

 

Faktor Pendukung 

1. Dukungan dari Pemerintah Kota Samarinda dalam membasmi adanya 

pengemis dan anak jalanan. 

2. Bantuan dari masyarakat dan kerjasama dengan semua elemen masyarakat 

dalam menertibkan pengemis dan anak jalanan. 

3. Dukungan moril dari pejabat Pemerintah Kota Samarinda. 

4. Dukungan dari Pemerintah kota Samarinda, Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Timur, dan koordinasi instansi terkait. 

5. Tersedianya sumber daya finansial Satuan Polisi Pamong Praja yang 

membantu jalannya sebuah tugas dari suatu kebijakan. 

 

Faktor Penghambat 

1.  Kurangnya personil anggota Satpol PP yang melakukan kegiatan 

penataan, pembinaan dan penertiban. 

2. Masih lemahnya koordinasi yang Satuan Polisi Pamong Praja lakukan 

dengan pihak Dinas Sosial dalam menjelaskan permasalahan pengemis dan 

anak jalanan sehingga peran dan ketertiban  masih sangat minim dan 

terbatas. 

3. Kurang tersedianya anggaran Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga sulit 

untuk memulangkan pengemis dan anak jalanan ke daerah asalnya dari luar 



eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 8,Nomor 3, 2020:871-882 

 

 

880 
 

kota Samarinda. 

4. Sanksi yang diberikan kurang tegas yang membuat para pengemis dan anak 

jalanan tidak mendapat efek jera, sehingga masih mengulangi lagi 

melakukan aktifitas meminta-minta di depan umum. 

5. Pengemis dan anak jalanan, masih saja melanggar peraturan, walaupun 

sudah pernah ditangkap dan dibina, tetapi masih ditemukan lagi pada 

waktu razia ulang. 

6. Masyarakat Kota Samarinda tidak membantu pelaksanaan tugas kerja 

Satuan Polisi Pamong Praja. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

1. Pelaksanaan razia kepada pengemis dan anak jalanan, disebabkan karena 

merupakan tugas, dan melayani masyarakat yang memberikan laporan 

karena dinilai, pengemis dan anak jalanan sudah meresahkan masyarakat. 

Waktu razia berdasarkan jadwal yang sudah ada, dan adanya prosedur 

mengenai penertiban pengemis dan anak jalanan dalam menjaga ketertiban 

umum. 

2. Pemberian sanksi Satpol PP kepada pengemis dan anak jalanan berjalan 

dengan baik. Sanksi yang diberikan sesuai keputusan sidang yang 

ditentukan. 

3. Pembinaan pengemis dan anak jalanan hasil tangkapan razia yang 

diberikan Satpol PP hanya tahap awal ditahan selama 2 sampai 3 hari di 

tempat khusus yang di sediakan Satpol PP. Satpol PP hanya mendata, 

kemudian pembinaan diserahkan ke Dinas Sosial. Satpol PP membuat 

pengadaan posko yang berfungsi sebagai bentuk pembinaan awal dengan 

pihak koordinasi dari pihak berwajib dan Dinas Sosial. 

4. Adanya kerjasama dengan semua elemen masyarakat, dukungan moril dari 

pejabat Pemerintah Kota Samarinda kepada Satpol PP dalam menegakkan 

Peraturan Daerah Kota Samarinda, dukungan dari Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Timur, koordinasi instansi terkait dengan Satpol PP, kesadaran 

para pengemis dan anak jalanan yang sudah terjaring razia, dan tersedianya 

sumber daya finansial Satpol PP yang membantu jalannya sebuah tugas 

dari suatu kebijakan. 

5. Kurangnya personil anggota Satpol PP yang melakukan kegiatan penataan, 

pembinaan dan penertiban, masih lemahnya koordinasi yang Satpol PP 

lakukan dengan pihak Dinas Sosial dalam menjelaskan permasalahan 

pengemis dan anak jalanan sehingga peran dan ketertiban Satpol PP dalam 

menertibkan pengemis dan anak jalanan masih sangat minim dan terbatas, 

kurang tersedianya anggaran Satpol PP, untuk memulangkan pengemis dan 

anak jalanan ke daerah asalnya, fasilitas penunjang Satpol PP kurang 

memadai, sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera bagi mereka 
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hingga masih mengulangi lagi aktifitasnya. 

 

Saran 

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, sebaiknya dapat 

melakukan komunikasi dan melaporkan kepada Pemerintah Kota 

Samarinda dan Perintah Provinsi Kalimantan Timur, mengenai kebutuhan 

personil untuk melakukan kegiatan penataan, pembinaan dan penertiban 

yang masih kurang, sehingga hasil penertiban mendapatkan hasil yang 

maksimal. 

2. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dapat melaksanakan 

tugas sesuai dengan tugas yang dibagi dengan Dinas Sosial dan Kepolisian, 

sehingga dapat bertindak penuh dalam melaksanakan penertiban. 

3. Pemerintah Kota Samarinda dapat memberikan anggaran kepada SatPol 

PP, agar dapat memulangkan pengemis dan anak jalanan yang berasal dari 

luar Kota Samarinda. 

4. Pemerintah Kota Samarinda dapat memenuhi sarana prasarana fasilitas 

penunjang Satuan Polisi Pamong Praja, agar sulit untuk menampung 

pengemis dan anak jalanan yang tertangkap razia. 
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