
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Anak menggambarkan sebuah tanggungan serta pemberian dariYang 

Maha Esa yang  pada pribadinya terdapat derajat serta mempunyai kedudukan 

yang harus dilindungi serta kebebasan / kelayakannya selaku makhluk yang 

patut dihormati. Di samping itu anak merupakan asset keturunan paling bernilai 

di dalam memastikan kesinambungan hidup, kualitas serta keberhasilan suatu 

keluarga ke depannya, oleh karena itu anak dapat disebut juga yang 

menggambarkan keturunan yang akan memastikan takdir keluarga pada 

kemudian hari. Hak dasar anak sebagaimana telah diamanakan di dalam UUD 

RI Tahun 1945 pasal 28A sampai dengan 28J. 

Secara prespektif kepentingan anak hendaknya dicukupi selaras 

dengan kelayakan- kelayakan yang harus dipenuhi, namun kenyataan yang 

terdapat di dalam lapangan masih ditemukan anak-anak yang tidak 

mendapatkan kewenangan yang layak / kelayakan anak tersebut tidak terwujud, 

yang dikarenakan terdapat berbagai faktor yakni salah satunya tidak 

memperoleh kepedulian dari penanggung nya. Jadi akhirnya terdapat banyak 

anak yang tumbuh melalui meminta uang di tengah jalan menjadi anak jalanan. 

Terlebih lagi banyak dari mereka yang menjadi pendayahgunaanoleh 

penanggung nya sendiri untuk mencari dana dengan tujuan untuk mencukupi 

keperluan kehidupannya.Kejadian yang merajalela anak jalanan di Kota Batam 
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ini merupakan permasalahan yang sangat hangat. 1Kehidupan menjadi anak 

jalanan benar-benar bukan merupakan alternatif yang tepat. Dikarenakan 

mereka dipengaruhi di dalam situasi keadaan yang tidak mempunyai masa 

depan yang jelas, di samping itu eksistensi mereka menimbulkan berbagai 

persoalan yang menyangkut berbagai golongan, kekerabatan maupun 

masyarakat banyak. Akan tetapi kepedulian terhadap kemalangan anak jalanan 

kelihatannya belum terdapat solusi sama sekali, padahal mereka merupakan 

pemberian dari yang di Atas yang wajib dilindungi, kebebasan serta 

kelayakannya harus terjamin kemudian tumbuh berkembang menjadi manusia 

yang bernuasa bagi nusa dan bangsa. 

Berdasarkan UUD RI Tahun 1945 Pasal 34 ayat 1 mengatakan “Fakir 

miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh Negara”memiliki maksud yakni 

bahwa di sini pemerintah wajib berperan serta berkewajiban atas perlindungan 

serta pembaharuan anak-anak jalanan yang terlantar. Kota Batam merupakan 

sebuah kota terbanyak yang terletak pada Provinsi Kepulauan Riau dekat 

berbagai pulau yakni Pulau Rempang, Pulau Galang serta pulaukecil lainnya. 

Dilihat dari jumlah penduduk dan Pencacatan Sipil penduduk Kota Batam 

mecapai jumlah 1.038.871 jiwa.2 Di dalam kota batam terdapat berbagai 

macam lapangan kerja bagi berbagai kalangan seperti pabrik, industri, toko dan 

lain sebagainya. Bagi kalangan yang mempunyai keahlian yang cukup memadai 

dan handal maka dimungkinkan mendapatkan pekerjaan yang baik, sedangkan 

1 https://penanegeri.com/latar-belakang-anak-jalanan-dampak-yang-ditimbulkan-dan-solusinya/4051/ 
2 https://batampos.co.id/2019/07/08/jumlah-penduduk-kota-batam-bertambah-234-193-jiwa/ 
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yang tidak mempunyai keahlian sulit mendapatkan sebuah aktivitas maupun 

kegiatan, sehingga melakukan pencaharian seperti menjadi pengemis. 

Terdapat banyak sekali dari mereka yang dimanfaatkan, anak-anak 

tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti mengemis dan juga 

orang dewasa yaitu menganjurkan anaknya untuk ikut mengemis.Kehidupan 

mereka penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan kehidupan mereka. 

Permasalahan tersebut merupakan kegiatan maupun kehidupan setiap hari di 

persimpangan lampu lalu lintas, bus kota, jalan-jalan umum dan berbagai 

tempat lainnya.Fenomena tersebut melanbangkan persoalan sosial yang 

kompleks. Kehidupan yang mereka jalanin bukan merjadi sebuah pilihan yang 

menggembirakan dikarenakan mereka berada di dalam keadaan yang tidak 

memegang masa depan yang pasti, serta eksistensi tidak sedikit dari mereka 

menimbulkan kejadian yang beragam bagi berbagai pihak.Pendapatan yang 

diterima anak dari hasil mengemis diserahkan kepada kelurga yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.Maka dari itu keluarga mereka telah 

melakukan pendayagunaan yakni dengan memakai mereka menjadi pengemis 

guna mencukupi keperluan hidup. 

Berdasarkan UUPA Nomor 23 Tahun 2002 mengatakan bahwa “anak 

di bawah usia delapan belas tahun adalah anak usia sekolah” Jadi dapat 

dirumuskan bahwa rata-rata mereka yang berada di jalan-jalan umum ataupun 

persimpangan lampu lalu lintas di kota batam adalah anak di bawah 18 tahun, 

dimana mereka tidak seharusnya di dimanfaatin untuk mencari penghasilan 

untuk keluarganya pada usia tersebut seharusnya memperoleh pendidikan 
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sesuai dengan keterampilan yang ada pada dirinya. Berlandaskan paparan di 

atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS 

EKSPLOITASI ANAK OLEH ORANG TUA BERDASARKAN 

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 6 TAHUN 2002 

TENTANG KETERTIBAN SOSIAL.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berlandaskan pemaparan tersebut, maka peneliti mempertimbangkan 

yang merupakan rumusan masalah pada penelitian ini yakni antara lain: 

1. Apa yang menjadi faktor penyebab anak jalanan di Kota Batam 

melakukan pekerjaan mengemis? 

2. Bagaimana peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 

Kota Batam dalam melakukan pencegahan masalah anak yang 

mengemis di Kota Batam? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan peneliti dalam membuat laporan skripsi ini yakni: 

a. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor anak jalanan di 

Kota Batam melakukan pekerjaan mengemis. 

b. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam melakukan 

pencegahan masalah anak yang mengemis di Kota Batam. 

2. Manfaat penelitian 
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Hasi penelitian tersebut diinginkan untuk menyampaikan manfaat 

baik secara praktis maupun realitis. 

a. Secara praktis 

- Untuk menyampaikan penjelasan / penerangan yang 

berguna berkaitan dengan anak jalanan, 

b. Secara realistis 

- Memberikan sumbangsi bagi oknum pemerintah daerah 

setempat khususnya pada dinas sosial yakni dimana dapat 

dijadikan sebagai suatu objek acuan sebagai pengutipan 

sebuah keputusan di dalam menangani berbagai 

permasalahan yang timbul khusunya pada anak jalanan 

yang pada dasarnya bahwa mereka merupakan anak yang 

seharusnya mendapatkan kepedulian serta penjagaan. 

- Untuk orang tua agar dibekali pemahaman supaya ke 

depannya memiliki tanggung jawab sebagai wali untuk 

mencukupi hak anak, memberikan kasih saying serta 

penjagaan / perawatan. 

- Untuk anak jalanan agar lebih memperoleh kasih saying 

dari orang tuanya dikarenakan orang tua mereka harus 

mengerti betapa bermanfaat dan mempunyai pengaruh di 

dalam memberikan hak kepada anak serta memberikan 

kasih sayang. 
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