
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°9'

s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur. Luas wilayah Kota

Surabaya seluruhnya kurang lebih 326,36 km² yang terbagi dalam 31 Kecamatan dan

154 Desa/Kelurahan. Batas wilayah Kota Surabaya antara lain; batas sebelah utara

adalah  Laut  Jawa dan Selat  Madura,  batas  sebelah  selatan  merupakan  Kabupaten

Sidoarjo dan batas  sebelah barat  merupakan Kabupaten Gresik,  dan batas sebelah

timur adalah Selat  Madura. Kota Surabaya memiliki penduduk hingga akhir tahun

2010 2.929.528 jiwa,  di  tahun 2011 sebesar  3.024.321 jiwa,  3.125.576 jiwa pada

tahun 2012, tahun 2013 sebesar 3.200.454 jiwa dan tahun 2014 menjadi 2.853.661

jiwa,  sedangkan  tahun  2015  sebesar  2.943.528  jiwa.  Secara  administrasi

pemerintahan  Kota  Surabaya  dikepalai  oleh  Walikota  yang  juga  membawahi

koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh Camat. Jumlah

kecamatan yang ada di Kota Surabaya sebanyak 31 kecamatan dan jumlah kelurahan

sebanyak 154 kelurahan dan terbagi lagi menjadi 1368 Rukun Warga (RW) dan 9118

Rukun Tetangga (RT).1

1 Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 
2016-2021, halaman 1 dan 2.



B. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Surabaya memiliki tugas di bidang dan sub bidang yaitu2 :

1. Sekretariat

Bidang  sekretariat  bertugas  yaitu  merencanakan,  melaksanakan,

mengkoordinasikan  kegiatan  administrasi  umum,  kepegawaian,  penyusunan

2  Hasil wawancara dengan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, 17 Mei 2016.



keuangan dan juga program instansi. Bidang sekretariat dibagi menjadi tiga sub

bidang  yaitu  sub  bidang  umum  dan  kepegawaian,  sub  bidang  penyusunan

rencana  kerja,  dan  sub  bidang  keuangan.  Sub  bidang  umum  kepegawaian

mempunyai  tugas  menyusun  rencana  program  dan  teknis  terkait  bagian

administrasi  umum  dan  kepegawaian,  sub  bidang  penyusunan  rencana  kerja

bertugas menyusun program kerja terkait penyusunan rencana kerja instansi dan

sub bidang keuangan bertugas menyusun, mengawasi dan melaksanakan program

terkait bidang keuangan.

2. Bidang Kesejahteraan Rakyat Dan Aparatur Pemerintahan

Bidang  kesejahteraan  rakyat  dan  aparatur  pemerintahan  bertugas  melakukan

pengawasan  dan  evaluasi  serta  koordinasi  antar  instansi  terkait  kesejahteraan

rakyat dan aparatur pemerintahan yang berskala kota dan terbagi dua sub bidang

yaitu sub bidang kesejahteraan rakyat dan sub bidang aparatur pemerintahan dan

kependudukan.  Sub  bidang  kesejahteraan  rakyat  bertugas  menyiapkan  dan

menyusun program pengawasan dan evaluasi terkait kesejahteraan rakyat dan sub

bidang  aparatur  pemerintahan  dan  kependudukan  mempunyai  tugas

melaksanakan konsultasi dengan pihak kecamatan dan swasta.

3. Bidang Fisik Dan Prasarana

Bidang fisik dan prasarana melakukan tugas yaitu melaksanakan pemantauan

langsung  pengembangan  kawasan  yang  diprioritaskan  dan  yang  berkembang

dalam skala kota di Surabaya. Bidang fisik dan prasarana dibagi menjadi dua sub

bidang  yaitu  sub  bidang  lingkungan  hidup  dan  tata  ruang  yang  bertugas

merencanakan  kondisi  perkembangan  penataan  kota  dan  lingkungan  dan  sub



bidang perhubungan dan pematusan yang memiliki tugas yaitu pengawasan dan

koordinasi dengan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya terkait kondisi

terbaru perkembangan keadaan kota terkait bidang perhubungan dan pematusan.

4. Bidang Ekonomi

Bidang  ekonomi  bertugas  menyusun  petunjuk  teknis  pembangunan  bidang

ekonomi  dalam  ruang  lingkup  kecamatan  serta  memberikan  dukungan

penyelenggaraan  perhitungan  dasar  dalam skala  kota.  Bidang ekonomi  dibagi

menjadi dua sub bidang yaitu sub bidang pertanian, kelautan, dan pariwisata dan

juga sub bidang pengembangan dunia usaha. Sub bidang pertanian, kelautan, dan

pariwisata bertugas terkait perencanaan pembangunan lokasi-lokasi pertanian dan

di sekitar laut serta potensi wisata di Surabaya.

C. Gambaran  Umum  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Keluarga

Berencana Kota Surabaya

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan  Masyarakat dan  Keluarga Berencana Kota
Surabaya



Berdasarkan  struktur  organisasi  tersebut,  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Dan

Keluarga Berencana Kota Surabaya memiliki tugas di bidang dan sub bidang yaitu3 :

1. Sekretariat

Bidang sekretariat bertugas melaksanakan penyusunan anggaran, laporan, dan

program perencanaan. Bidang sekretariat  dibagi menjadi dua sub bidang yaitu

sub  bidang  umum  dan  kepegawaian  serta  sub  bidang  keuangan.  Sub  bidang

umum dan kepegawaian  bertugas  mengelola  administrasi  pegawai,  mengelola

kearsipan,  dokumentasi,  mengkoordinasikan  pemeliharaan  ruang  kerja  dan

gedung  kantor.  Sub bidang  keuangan  memiliki  tugas  yaitu  mengurusi  sistem

keuangan instansi dan pegawai.

2. Bidang Ketahanan Ekonomi

Bidang ketahanan ekonomi memiliki  tugas menyelenggarakan pemberdayaan

usaha ekonomi masyarakat.  Bidang ketahanan ekonomi dibagi dua sub bidang

yaitu  sub bidang ketahanan  ekonomi  keluarga  dan sub bidang pemberdayaan

ekonomi  masyarakat.  Sub  bidang  ketahanan  ekonomi  keluarga  bertugas

melaksanakan  koordinasi  dan  mendukung  fasilitas  usaha  ekonomi  keluarga

sedangkan sub bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat bertugas mengawasi,

mengevaluasi dan menyelenggarakan perkembangan usaha ekonomi masyarakat

kota.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

3 Hasil wawancara dengan pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kota 
Surabaya, 16 Mei 2016.



Bidang pemberdayaan   masyarakat  memiliki  tugas  yaitu  mengkoordinasikan

dan memfasilitasi  peran serta masyarakat dalam bertasipasi  terhadap program-

program  dari  Pemerintah  Kota  Surabaya.  Bidang  pemberdayaan  masyarakat

dibagi  menjadi  dua  sub  bidang  yaitu  sub  bidang  penguatan  kelembagaan

partisipasi  masyarakat  dan  sub  bidang  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan

teknologi tepat guna. 

4. Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

Bidang  keluarga  berencana  dan  keluarga  sejahtera  dibagi  menjadi  dua  sub

bidang yaitu sub bidang keluarga berencana dan sub bidang keluarga sejahtera

yang  sebagian  besar  bertugas  menetapkan  kebijakan  fasilitas  layanan  terkait

keluarga  berencana,  penanggulangan  permasalahan  remaja  berkaitan  dengan

kesehatan reproduksi remaja serta keberlangsungan hidup ibu dan bayi.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang  pemberdayaan  perempuan  dibagi  menjadi  dua  sub  bidang  yaitu  sub

bidang peran aktif  perempuan dan pembinaan pemberdayaan perempuan yang

secara  garis  besar  bertugas  memfasilitasi  dan  menyelenggarakan  program-

program berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.

D. Implementasi Pasal 4 Huruf D Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6

Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pengawasan  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  perlindungan

anak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 pasal 4



huruf d terdapat 4 (empat) bidang yaitu kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial,

dan sarana dan prasarana.

1. Kesehatan

a. Upaya Penanggulangan Balita Gizi Buruk

Upaya  yang  telah  dilakukan  oleh Badan Pemberdayaan  Masyarakat  dan

Keluarga  Berencana  yang  berkoordinasi  dengan  Dinas  Kesehatan,

Kecamatan,  Kelurahan,  dan  juga  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yakni

pemberian  makanan  pendamping  ASI,  pemberian  makanan  tambahan

pemulihan  untuk  balita gizi  buruk, peningkatan  cakupan  ASI  ekslusif,

peningkatan peran posyandu, dan konseling gizi.4

b. Upaya Pemberian ASI Eksklusif

Jumlah bayi mendapat ASI eksklusif  pada tahun 2013 dengan persentase

cakupan  keseluruhan  sebesar  62,67% dan  pada  tahun  2014 persentase

pemberian ASI eksklusif sebesar 64,330% dengan upaya sebagai berikut5 :

1) Inisiasi Menyusui Dini (IMD), kelas ibu hamil, Surat Edaran Walikota

Surabaya Nomor 444/571/436.6.3/2012 Tentang Penyediaan tempat ibu

menyusui (pojok laktasi) di tempat kerja dan fasilitas umum, penguatan

antar SKPD terkait dengan LSM, organisasi profesi untuk bekerja sama

mendukung gerakan pemberian ASI eksklusif.

4 Hasil wawancara dengan pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 16 
Mei 2016.
5 Hasil wawancara dengan pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 16 
Mei 2016.



2) Pelatihan  konselor  ASI  :  Konselor  ASI  bertujuan untuk memberikan

pendampingan  bagi  ibu  menyusui.  Terdapat  konselor  ASI  tingkat

kecamatan dan konselor ASI tingkat desa/kelurahan. Konselor ASI di

Kota Surabaya sebanyak 23 konselor dan terdapat 15 kecamatan.

3) Pojok  Laktasi  (Nurcery  room).  Pojok  laktasi  merupakan  layanan

kesehatan  yang peduli  terhadap perempuan yang menyusui  di  tempat

umum yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan privasi bagi

perempuan menyusui. Jumlah pojok laktasi di Kota Surabaya bertujuan

untuk memudahkan ibu untuk dapat memberikan ASI eksklusif untuk

bayinya.  Di  Kota  Surabaya  terdapat  47  ruang  laktasi  dan  menyusui.

Berikut lokasi pojok ASI di Kota Surabaya6 :

Tabel 4.1

Lokasi Pojok Laktasi Di Kota Surabaya

NO LOKASI

1. Kantor SKPD (Satuan Kerja 
Perangkat Daerah)

Balaikota Surabaya

Kantor Dinas Kesehatan Kota
Surabaya
Kantor Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Dan Keluarga 
Berencana
Kantor Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota 
Surabaya
Kantor Kecamatan Tandes

Kantor Kecamatan Rungkut

6 Dokumen Profil Analisis Situasi Ibu dan Anak Kota Surabaya Tahun 2015, Surabaya, 2016, halaman 
17.



NO LOKASI

Kantor Kecamatan Sawahan

Kantor Kecamatan Wiyung

2. Rumah Sakit dan Puskesmas RSUD Dr. Soewandhie

RSUD Bhakti Dharma 
Husada
Rumah Sakit Darmo

Puskesmas Kalirungkut

Puskesmas Keputih

Puskesmas Siwalankerto

Puskesmas Wiyung

3. Terminal dan Pertokoan Modern / 
Mall 

Terminal Purabaya

Ciputra World Mall

Grand City Mall

Galaxy Mall

    Sumber : Data Primer, diolah Tahun 2016.

Berdasarkan  tabel  tersebut,  pojok  laktasi  telah  tersebar  hampir  di

seluruh  lokasi  di  Surabaya  yang  tidak  hanya  di  tempat  pelayanan

kesehatan  namun  juga  di  pertokoan,  kantor  pemerintah,  dan  juga

terminal.

c. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

Pelayanan  Kesehatan  Peduli  Remaja  merupakan  merupakan  program

penyuluhan kepada anak usia remaja (usia 15-18 tahun) yang bertujuan agar

mengetahui  kesehatan reproduksi dan mengurangi  resiko terkena penyakit

kelamin.  Kegiatan dari  PKPR ini  yaitu  pelayanan gizi,  sosialisasi  tentang



kesehatan  reproduksi,  dan  pemberian  pengetahuan  tentang  HIV/AIDS,

narkotika, dan obat terlarang. Lokasi kegiatan PKPR telah dilaksanakan di

Puskesmas  Peneleh,  Puskesmas  Rangkah,  Puskesmas  Balongsari,  dan

Puskesmas Wonokromo.7

d. Program Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Upaya  peningkatan  UCI  dilakukan  dengan  kampanye/sosialisasi  di

pelayanan kesehatan tentang manfaat imunisasi, sosialisasi melalui posyandu

dan  PKK,  peningkatan  skill  petugas  kesehatan  untuk  meningkatkan

kepercayaan  masyarakat  dan  sweeping sasaran  secara  langsung.

Desa/kelurahan  UCI  Kota  Surabaya  pada  tahun  2014  sebanyak  149

kekurahan dari jumlah total 154 kelurahan yang ada di Kota Surabaya.8

e. Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Tidak Mampu

Pemberian  jaminan  kesehatan  yang  berupa  pembayaran  iuran  BPJS

kesehatan  bagi  keluarga  tidak  mampu  yang  dibiayai  oleh  APBD  Kota

Surabaya  termasuk  anak-anak  yang  berasal  dari  keluarga  tidak  mampu,

apabila sakit telah mendapatkan jaminan kesehatan.9

2. Pendidikan

Penduduk Kota Surabaya  berdasarkan jenjang pendidikan pada tahun 2015

meliputi jenjang PAUD sejumlah 2.708 jiwa, jenjang SD/MI sejumlah 284.313

7 Hasil wawancara dengan pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 16 
Mei 2016.
8 Dokumen Profil Analisis Situasi Ibu dan Anak Kota Surabaya Tahun 2015, Surabaya, 2016, halaman 
18.
9 Hasil wawancara dengan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, 17 Mei 2016.



jiwa, jenjang SMP/MTs sejumlah 145.123 jiwa, dan jenjang SMA/MA/SMK

sejumlah 135.260 jiwa.10

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di
Setiap Kecamatan Tahun 2015

No KECAMATAN SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK
1 Asemrowo 3.777 1.786 643
2 Benowo 6.436 1.460 2.360
3 Bubutan 9.275 2.804 2.545
4 Bulak 5.950 2.712 1.900
5 Dukuh Pakis 6.322 2.981 2.961
6 Gayungan 6.546 2.953 5.706
7 Genteng 7.256 5.973 13.065
8 Gubeng 11.924 4.521 11.618
9 Gunung Anyar 4.710 1.602 570

 10 Jambangan 4.325 3.878 3.372
 11 Karang pilang 7.167 4.432 1.509
 12 Kenjeran 16.344 8.538 3.595
 13 Krembangan 12.888 9.531 6.211
 14 Lakar santri 6.850 4.950 2.229
 15 Mulyorejo 9.546 6.163 5.484
 16 Pabean Cantian 4.552 1.970 2.444
 17 Pakal 6.784 3.667 796
 18 Rungkut 10.477 5.744 2.926
 19 Sambi Kerep 4.916 2.749 1.416
 20 Sawahan 16.526 5.058 9.402
 21 Semampir 20.208 6.207 3.944
 22 Simokerto 6.615 4.134 1.748
 23 Sukolilo 11.675 7.093 9.284
 24 Sukomanunggal 10.316 6.795 5.390

10 Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 
2016-2021, Surabaya,  2016, halaman 13.



No KECAMATAN SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK
 25 Tambaksari 17.656 7.285 4.900
 26 Tandes 11.172 5.296 3.315
 27 Tegalsari 10.760 4.286 2.667
 28 Tenggilis Mejoyo 5.725 3.358 1.746
 29 Wiyung 6.492 2.903 1.384
 30 Wonocolo 8.961 4.508 11.226
 31 Wonokromo 12.162 9.786 8.904

Jumlah 284.313 145.123 135.260
Sumber : Data Sekunder, 2016.

Berdasarkan  data  jenjang  pendidikan  penduduk  usia  sekolah  di  setiap

kecamatan yang tertera dalam tabel tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk

usia sekolah tertinggi jenjang SD/MI di Kecamatan Semampir sejumlah 20.208

anak,  SMP/MTs  di  Kecamatan  Wonokromo  sejumlah  9.786  anak,  dan

SMA/MA/SMK  di  Kecamatan  Genteng  sejumlah  13.065  anak.  Jumlah

penduduk  usia  sekolah  terendah  jenjang  SD/MI  di  Kecamatan  Asemrowo

sejumlah 3.777 anak, SMP/MTs di Kecamatan Benowo sejumlah 1.460 anak,

SMA/MA/SMK di Kecamatan Gunung Anyar sejumlah 570 anak.

a.  Upaya Penanggulangan Permasalahan Anak Putus Sekolah

Pemerintah  Kota  Surabaya  telah  melaksanakan  upaya  penanggulangan

permasalahan  anak  putus  sekolah  pada  jenjang  pendidikan  mulai  SD/MI

hingga  SMA/MA/SMK.  Upaya  yang  telah  dilaksanakan  yaitu  pemberian

BOPDA  (Bantuan  Operasional  Pendidikan  Daerah)  untuk  siswa  jenjang

SD/MI hingga SMA/MA/SMK, pemberian beasiswa sekolah pelayaran dan

penerbangan, pemberian pendidikan lanjutan diluar jam pelajaran bagi siswa



bermasalah  sosial,  pemberian  bantuan personal  (tas,  sepatu,  seragam,  dan

alat  tulis),  dan  beasiswa  bagi  anak  dari  keluarga  yang  tidak  mampu.11

Berikut  merupakan  perkembangan  siswa  putus  sekolah  jenjang  SD/MI,

SMP/MTs, SMA/MA/SMK kurun waktu Tahun 2011 hingga 2015 :

1) Jenjang Pendidikan SD/MI

Gambar 4.3

Grafik Siswa Putus Sekolah SD/MI Tahun 2011-2015

 Persentase pada grafik merupakan hasil dari :

 Jumlah Siswa Putus Sekolah 
  Jumlah Siswa Keseluruhan

Seluruh siswa jenjang SD/MI pada tahun 2011, tahun 2013, dan tahun

2015 telah memperoleh pendidikan dengan perincian pada tahun 2011

sejumlah 299.205 siswa, tahun 2013 sejumlah 313.897 siswa, dan tahun

2015 sejumlah  284.313 siswa.  Pada  tahun 2012 terdapat  8  (delapan)

11 Hasil wawancara dengan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, 17 Mei 2016.



siswa putus  sekolah dari  total  310.016 jumlah siswa dan pada tahun

2014 terdapat 7 (tujuh) siswa putus sekolah dari total 281.789 jumlah

siswa.12

2) Jenjang Pendidikan SMP/MTs

Gambar 4.4

Grafik Siswa Putus Sekolah SMP/MTs Tahun 2011-2015

Persentase pada grafik merupakan hasil dari :

 Jumlah Siswa Putus Sekolah 
  Jumlah Siswa Keseluruhan 

Pada  tahun  2011  siswa  putus  sekolah  jenjang  pendidikan  SMP/MTs

sejumlah 76 (tujuh puluh enam) siswa dari total 145.912 siswa. Tahun

2012 terdapat  3 (tiga)  siswa putus sekolah dari  total  148.759 jumlah

siswa. Tahun 2013 jumlah siswa putus sekolah meningkat  dari  tahun

sebelumnya yaitu sejumlah 4 (empat) siswa dari total jumlah 155.018

12 Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 
2016-2021, halaman 43.



siswa. Tahun 2014 siswa putus sekolah kembali menurun yaitu sejumlah

3 (tiga)  siswa dari  total  129.845 jumlah  siswa dan pada  tahun 2015

jumlah  seluruh  siswa  yaitu  145.123  telah  memperoleh  pendidikan.13

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun

2011 hingga 2015 jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SMP/MTs

terus menurun bahkan pada tahun 2015 seluruh penduduk usia sekolah

pada jenjang SMP/MTs telah memperoleh pendidikan.

3) Jenjang Pendidikan SMA/MA

Gambar 4.5

Grafik Siswa Putus Sekolah SMA/MA Tahun 2011-2015

Persentase pada grafik merupakan hasil dari :

 Jumlah Siswa Putus Sekolah 
  Jumlah Siswa Keseluruhan 

13 Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun
2016-2021, halaman 43.



Berdasarkan grafik tersebut diketahui perbandingan tahun 2011 dengan

tahun 2015 siswa putus sekolah semakin berkurang. Pada tahun 2011

siswa putus sekolah jenjang SMA/MA sejumlah 34 siswa dari 73.919

total  jumlah  siswa.  Tahun  2012  dari  total  jumlah  keseluruhan  siswa

yaitu  69.636 siswa,  yang  putus  sekolah  hanya  2  (dua)  siswa.  Tahun

2013 siswa putus sekolah sejumlah 6 (enam) dari 65.599 jumlah siswa.

Tahun 2014 siswa putus sekolah berjumlah 5 (lima) siswa dari 77.448

jumlah  siswa  seluruhnya  dan  pada  tahun  2015  dari  total  siswa

seluruhnya  sejumlah  67.280  yang  putus  sekolah  berjumlah  3  (tiga)

siswa.14

b. Program Sekolah Ramah Anak (SRA)

Sekolah  Ramah  Anak  terdiri  dari  pendidikan  formal,  nonformal  dan

informal yang  dapat menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan

perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan menyimpang

seta  mendukung  partisipasi  anak  terutama  dalam perencanaan,  kebijakan,

pembelajaran, pengawasan dan tata cara pengaduan. Program sekolah ramah

anak  ini  merupakan  program  pemerintah  pusat  yang  dilaksanakan  di

berbagai  daerah.  Pemerintah  Kota  Surabaya  telah  melaksanakan  berbagai

upaya  dalam  melaksanakan  program  sekolah  ramah  anak  ini  seperti

memberikan dana bantuan operasional sekolah kepada lembaga pendidikan

di jenjang SD, SMP, SMA/SMK baik negeri maupun swasta, pembangunan

14 Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 
2016-2021, halaman 43.



fasilitas  bus  sekolah untuk rute-rute  tertentu  di  dalam kota,  memfasilitasi

anak usia sekolah yang bermasalah dengan hukum agar tetap mendapatkan

pendidikan,  Dinas  Perhubungan  Kota  Surabaya  melakukan  pembinaan

kepada siswa SMP sederajat dan SMA sederajat terkait pemahaman rambu-

rambu  lalu  lintas,  pemberian  fasilitas  halte  bus  di  sekitar  tempat

pendidikan.15

3. Kesejahteraan Sosial

a. Layanan Kesejahteraan Sosial

Pemerintah Kota Surabaya menyediakan LKSA (Lembaga Kesejahteraan

Sosial Anak) yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh anak diluar

asuhan keluarga (panti  sosial,  rumah singgah) .  Di Surabaya terdapat dua

LKSA  yang  dikelola  pemerintah  yakni  UPTD  (Unit  Pelaksana  Teknis

Daerah) Pondok Sosial Kalijudan, kampung anak negeri Wonorejo dan juga

yang  dikelola  swasta  atau  lembaga  swadaya  masyarakat  yaitu  Yayasan

Genta,  Yayasan  Alang-alang,  Yayasan  Embun  Surabaya,  Yayasan  Abdi

Asih, YPAC (Yayasan Pendidikan Anak Cacat), FORPAMA (Forum Panti

Asuhan Muhammadiyah). Untuk memudahkan penanganan yang dibutuhkan

oleh anak, terdapat kebijakan persyaratan bagi anak yang dirawat di LKSA

sesuai kebutuhan mereka seperti anak berkebutuhan khusus, anak terlantar,

anak jalanan,  anak yang  berhadapan dengan hukum,  korban narkoba dan

HIV/AIDS, korban trafficking.16 Jumlah panti asuhan di Surabaya yakni 231

15 Hasil wawancara dengan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, 17 Mei 2016.
16 Hasil wawancara dengan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, 17 Mei 2016.



dan yang dibagi dalam kategori A, B, dan C berjumlah 164. Panti asuhan

kategori  A  merupakan  panti  asuhan  mandiri  yaitu  tidak  membutuhkan

donatur  dan  semua  dibiayai  oleh  yayasan,  panti  asuhan  kategori  B

merupakan panti  asuhan kategori  sedang, artinya  ada donatur  tetapi  tidak

terlalu  bergantung  dengan  pembiayaan  donatur,  sedangkan  panti  asuhan

kategori  C  merupakan  panti  asuhan  yang  sangat  membutuhkan  bantuan

donatur untuk pembiayaan.17

b. Pembentukan Forum Partisipasi Anak

Forum partisipasi anak terdiri dari kelompok-kelompok anak di Surabaya

yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kreatifitas  serta  kemampuan

menyampaikan  pendapat  atau  pandangan  dalam  mengambil  sebuah

keputusan.  Bentuk  dukungan  dari  pemerintah  yakni  memfasilitasi  dan

memberikan ruang berkembangnya anak mulai dari tingkat RT dan RW dan

terdapat  forum  partisipasi  anak  tingkat  kelurahan  yang  dilibatkan  dalam

musrenbang (musyawarah rencana pembangunan). Forum partisipasi anak di

Kota Surabaya yaitu Forum Anak Surabaya yang berada di kompleks Balai

Pemuda  Surabaya  Jl.  Gubernur  Suryo  No.15  Surabaya  yang  terdiri  dari

anak-anak dengan berbagai latar belakang. Forum Anak Surabaya memiliki

kegiatan  dan  program  seperti  Pusat  Informasi  Konsultasi  Kesehatan

Reproduksi Remaja (PIK-KRR) yang melaksanakan kegiatan tukar pendapat

dan konseling tentang kesehatan reproduksi,  narkotika dan obat terlarang,

17 Dokumen Profil Analisis Situasi Ibu dan Anak Kota Surabaya Tahun 2015, Surabaya, 2016, halaman
10.



HIV/AIDS yang bekerjasama dengan BKKBN (Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional) Kota Surabaya. Kemudian forum partisipasi

anak selain Forum Anak Surabaya yaitu forum Daerah Tercinta Banyu Urip

dan  Putat  Jaya atau  disingkat  D’BAJAY.  Forum  D’BAJAY  merupakan

sarana anak-anak untuk menyalurkan bakat dan hobi yang dibagi beberapa

bidang yaitu bidang musik, teater, multimedia, dan seni tari.18

c. Upaya Perlindungan Khusus

Pemerintah  Kota  Surabaya  menyediakan  layanan  untuk  perlindungan

khusus  kepada  anak-anak  yang  membutuhkan.  Jika  terdapat  anak  yang

memerlukan  perlindungan  khusus  dapat  menghubungi  Pusat  Pelayanan

Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-P2A) Kota Surabaya, di

tingkat  Kecamatan  bisa menghubungi  Pusat  Krisisis  Berbasis  Masyarakat

(PKBM) dan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA)

yang ada di tingkat kelurahan.19 Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan

upaya  diversi  bagi  anak  yang  berperkara  dengan  hukum.  Diversi  adalah

pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses

di luar peradilan pidana.20 Pada tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan 31

Desember 2014 Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya diversi

40  anak yang  bertempat  tinggal  sesuai  kartu  keluarga  di  Kota  Surabaya,

dengan perincian upaya diversi tingkat penyidikan sejumlah 38 anak, upaya

18 Hasil Wawancara dengan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, 17 Mei 2016.
19 Hasil Wawancara dengan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, 17 Mei 2016.
20 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
Pasal 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.



diversi berhasil sejumlah 30 anak, upaya diversi gagal sejumlah 8 anak. Pada

tingkat penuntutan,  upaya diversi  berhasil  sejumlah 1 anak, upaya diversi

gagal sejumlah 1 anak. Pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 20 April

2015 Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya diversi sejumlah 25 anak,

dengan perincian upaya diversi tingkat penyidikan sejumlah 23 anak, upaya

diversi berhasil sejumlah 16 anak, upaya diversi gagal sejumlah 7 anak. Pada

tingkat penuntutan,  upaya diversi  berhasil  sejumlah 1 anak, upaya diversi

gagal sejumlah 1 anak.21

4. Sarana dan Prasarana

a. Fasilitas Tempat Bacaan Masyarakat

Layanan Tempat Bacaan Masyarakat  berada di berbagai lokasi  seperti di

tingkat RW, Kecamatan, Kelurahan, rumah susun, lingkungan pondok sosial,

dan  rumah sakit. Berikut lokasi dan jumlah Tempat Bacaan Masyarakat di

Kota Surabaya:

Tabel 4.3

Jumlah Layanan Baca Di Kota Surabaya

No Lokasi Jumlah
1 Layanan baca Perpustakaan umum 2
2 Layanan baca di tingkat RW 294

21 Dokumen Profil Analisis Situasi Ibu dan Anak Kota Surabaya Tahun 2015, Surabaya, 2016, halaman
44.



No Lokasi Jumlah
3 Layanan baca di Rumah Susun 9

4 Layanan baca di Taman Kota 2 

5 Layanan baca di Kelurahan 31
6 Layanan baca di Kecamatan 7

7 Layanan baca di Rumah Sakit 2

8 Layanan baca di Terminal 1 (Terminal Purabaya)

9 Layanan baca di Dinas Pertanian 1

10 Layanan  baca  di  Yayasan/Lembaga
Swadaya Masyarakat

54

11 Perpustakaan  percontohan  di  ruang
lingkup pendidikan (sekolah)

48

Sumber : Data Primer, diolah Tahun 2016.

Pada tahun 2012 jumlah layanan baca sebanyak 440 sedangkan pada tahun

2013  sebanyak  486  layanan  baca.  Pada  tahun  2014,  jumlah  layanan  baca

sejumlah  619  lokasi.  Pada  tahun  2015,  Pemerintah  Kota  Surabaya  juga

menambah layanan perpustakaan percontohan di Madrasah Ibtidaiyah/Pondok

Pesantren yaitu sebanyak 31 perpustakaan atau layanan baca. Jumlah layanan

baca pada tahun 2015 sebanyak 650 lokasi.22

Berikut  ini  merupakan  gambar  beberapa  lokasi  taman  bacaan

masyarakat di Surabaya :

Gambar 4.6

22 Dokumen Profil Analisis Situasi Ibu dan Anak Kota Surabaya Tahun 2015, Surabaya, 2016, halaman
3.



Taman Bacaan Masyarakat di Kantor Kecamatan Wiyung

 

Gambar 4.7

Taman Bacaan Masyarakat di RW 08 Kelurahan Nginden Jakungan Kecamatan
Sukolilo

Gambar 4.8

Taman Bacaan Masyarakat di Kecamatan Jambangan



b. Fasilitas Layanan Broadband Learning Center (BLC)

Broadband  Learning  Center (BLC)  adalah  fasilitas  pelatihan  dan

pembelajaran  ilmu teknologi  berbasis  internet  yang  dapat  digunakan oleh

seluruh  penduduk  Kota  Surabaya  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan

pengetahuan  masyarakat  khususnya  remaja  dalam  menggunakan  sarana

internet yang baik dan bermanfaat.23 Berikut lokasi dan jumlah BLC di Kota

Surabaya:

Tabel 4.4

Lokasi dan Jumlah Broadband Learning Center (BLC)

No Lokasi BLC Alamat

1. BLC Taman Flora  Jl. Raya Manyar No. 8 Surabaya

2. BLC Rumah Susun Urip 
Sumoharjo 

Balai RW Rumah Susun, Jl. Urip Sumoharjo
Surabaya 

3. BLC Rumah Susun Tanah 
Merah I 

Jl.  Tanah  Merah  Gg.V,  Blok  A  Lt.  Dasar
Surabaya

23 Wawancara dengan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, 17 Mei 2016.



No Lokasi BLC Alamat

4. BLC Wonorejo Rungkut Jl.  Raya  Wonorejo  (Kelurahan  Wonorejo)
Surabaya

5. BLC Rumah Susun Grudo Jl. Raya Grudo Gg V no. 2 Surabaya

6. BLC Rumah Susun Tanah 
Merah 2 

Jl. Raya Tanah Merah Gg V Blok A lantai
dasar Surabaya

7. BLC Gunung Anyar  Jl, Gunung anyar Timur no.62 Surabaya 

8. BLC Ampel Jl. Raya Pegirian No. 242-244 Surabaya

9. BLC Mulyorejo Jl. Mulyorejo utara no.201 Surabaya

10. BLC Kelurahan Kedurus Jl. Raya Mastrip Kedurus No. 34 Surabaya

11. BLC Kelurahan Simomulyo Jl. Simomulyo I No. 59 Surabaya

12. BLC Bulak Jl. Kyai tambak deres No. 252 Surabaya

13. BLC Kupang Gunung Jl. Kupang Gunung No 20-22 Surabaya

14. BLC Klakah Rejo Jl. Klakah Rejo No. 5 Surabaya

15. BLC Sawunggaling Jl. Ciliwung No. 75 Surabaya

16. BLC Putat Jaya Jl. Raya Dukuh Kupang No.2 Surabaya 

17. BLC Kelurahan Dukuh 
Menanggal  

Jl. Dukuh Menanggal XII No.6 Surabaya

18. BLC Rumah Bahasa Gedung Balai Pemuda Surabaya

Sumber : Data Primer, diolah 2016. 

Lokasi  Broadband  Learning  Center  yang  tertera  dalam  tabel  tersebut

terdapat instruktur atau pengajar terdiri dari pemuda yang ahli dalam bidang

informatika  yang  bertugas  untuk  membantu  dan  memberikan  pelatihan



kepada  masyarakat  yang  baru  mengenal  bidang  informatika.  BLC  dapat

digunakan masyarakat secara gratis.24

Berikut  ini  merupakan  gambar  beberapa  lokasi  fasilitas  layanan

Broadband Learning Center (BLC) di Surabaya :

Gambar 4.9

BLC di Kecamatan Sawahan

Gambar 4.10

BLC di Taman Kecamatan Genteng

24 Wawancara dengan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, 17 Mei 2016.



E. Kendala  dan  Solusi  Terhadap  Implementasi  Pasal  4  Huruf  D  Peraturan

Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011

1. Kendala  Terhadap Implementasi Pasal 4  Huruf D Peraturan Daerah Kota

Surabaya Nomor 6 Tahun 2011

a. Internal

Pemerintah  daerah mengeluarkan sebuah aturan hukum yakni  peraturan

daerah yang bertujuan untuk ketentraman sosial di suatu daerah agar tidak

menimbulkan konflik sosial antar masyarakat. Peraturan daerah membatasi

kebebasan masyarakat dan juga bersifat mengikat seperti sanksi administratif

maupun sanksi pidana bagi masyarakat yang melanggar sehingga di dalam

pelaksanaanya pasti menemukan kendala atau hambatan.  Kendala tersebut

dapat  timbul  dari  dua  pihak  yaitu  pihak  pembuat  aturan  dalam  hal  ini

pemerintah dan pelaksana aturan yaitu masyarakat. Kendala yang timbul dari



pihak  Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam  pelaksanaan  Pasal  4  Huruf  D

Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  6  Tahun  2011  tentang

Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini disebabkan berbagai faktor, yaitu25 :

1) Pemerintah Kota Surabaya kurang tegas dalam menerapkan sanksi

administratif maupun sanksi pidana yang ditujukan bagi pelanggar

sehingga pelanggar cenderung untuk mengulangi perbuatan diluar

aturan;

2) Tidak ada koordinasi antara instansi yang bertanggung jawab terhadap

penyelenggaraan perlindungan anak dengan kecamatan dan kelurahan

untuk memfasilitasi sarana pengembangan diri anak;

3) Belum terlaksana secara maksimal proses belajar mengajar di jenjang

PAUD karena minimnya tenaga pendidik dan lemahnya sumber daya

manusia pengelola lembaga PAUD;

4) Tidak adanya kebijakan, program dan penganggaran dari Pemerintah

Kota Surabaya untuk memfasilitasi lembaga dan program wajib bagi

orang tua terkait pengasuhan anak dengan baik;

5) Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

25 Hasil wawancara dengan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya dan pegawai 
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 16-17 Mei 2016.



(PPT-P2A)  Kota  Surabaya hanya  menangani  laporan  terkait  anak

akibat  kekerasan  yang  timbul  dalam  keluarga,  tidak  mencari  dan

menyelesaikan penyebab dari timbulnya kekerasan keluarga;

6) Pelayanan dari Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) di setiap

kecamatan  masih  dalam  penanganan  kekerasan  belum  tahap

pencegahan dan perbaikan pola asuh dalam keluarga;

7) Kurangnya respon dan dukungan dari Rukun Warga (RW) dan Rukun

Tetangga (RT) terhadap program-program terkait perlindungan anak

yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya;

8) Badan Pusat Statistik (BPS) kurang detail dan teliti saat proses

pendataan  penduduk,  sehingga  banyak  anak  yang  memiliki

permasalahan kesehatan,  pendidikan,  kesejahteraan belum tertangani

dengan baik;

9) Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 masih

kurang sehingga menyebabkan kesadaran masyarakat khususnya orang

tua sangat kurang terhadap permasalahan-permasalahan terkait anak.

b. Eksternal



Kendala dalam penerapan peraturan daerah penyelenggaraan perlindungan

anak juga disebabkan oleh masyarakat yang kurang memahami dan tidak ada

rasa  ingin  mengetahui  program-program  pemerintah  terkait  perlindungan

anak.  Pengaruh  modernisasi  berdampak  pada  kurangnya  kepedulian

masyarakat  terhadap  lingkungan  sekitar  terutama  antar  sesama  orang

terutama  dalam  satu  keluarga  sehingga  permasalahan  terkait  anak  sukar

untuk ditemukan penyelesaiannya meskipun pemerintah dari tahun ke tahun

membuat kebijakan yang terkait dengan perlindungan anak. Selain daripada

kendala tersebut, terdapat kendala lain yaitu26 :

1) Minimnya pendidikan orang tua;

2) Kurangnya peran orangtua dalam menyalurkan bakat dan hobi anak

ke arah yang lebih positif;

3) Tuntutan ekonomi yang menjadikan orangtua dituntut bekerja lebih

dan meninggalkan anak untuk dititipkan sehingga anak salah bergaul

dan salah memilih teman;

4) Kurangnya pendidikan dari orangtua yang seimbang dengan

pengetahuan dari sisi agama;

5) Pengasuh anak tidak memiliki cukup keterampilan untuk mengasuh

26 Hasil wawancara dengan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya dan pegawai 
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 16-17 Mei 2016.



anak, disinilah pentingnya pelatihan kerja disertai pendidikan untuk

mengurus anak;

6) Gangguan psikis anak yang disebabkan perceraian kedua orang

tua, faktor ini menyebabkan anak cenderung berbuat diluar batas

normal untuk mendapatkan perhatian;

7) Tayangan hiburan yang lebih cocok diperuntukkan untuk orang

dewasa dibanding untuk anak-anak;

8) Kemajuan teknologi yang tidak diimbangi kesiapan mental menerima

budaya asing;

9) Mudahnya mengakses game dan/atau hiburan didunia maya yang

berunsur asusila dan kekerasan;

10)  Minimnya minat dari anak-anak atau remaja untuk mengunjungi

 sarana edukasi yang disediakan oleh pemerintah karena dianggap

 ketinggalan zaman.

2. Solusi  Terhadap Implementasi  Pasal  4  Huruf  D Peraturan  Daerah Kota

Surabaya Nomor 6 Tahun 2011



Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, salah satu ciri kota

besar  adalah  modernisasi  yang  diikuti  dengan  kemajuan  ekonomi  yang  ada

didalamnya.  Seiring  dengan  kemajuan  teknologi  dan  pertumbuhan  tingkat

ekonomi  yang  pesat,  Surabaya  juga  memiliki  masalah  besar  terkait  dengan

perlindungan anak. 

Perlindungan  anak  dianggap  sangat  penting  di kota  Surabaya  karena

banyaknya  pelanggaran  terhadap anak di  kota itu.  Banyak  sekali  faktor  yang

melatar  belakangi  adanya  perampasan  hak anak bahkan sebagian  diantaranya

mengalami  kekerasan  fisik  maupun  psikis  seperti  yang  telah  dijelaskan

sebelumnya. Setiap kendala pasti memiliki penyelesaian tersendiri, maka dari itu

penulis ingin memberikan solusi terkait dengan penyelesaian kendala terhadap

Implementasi Pasal 4 Huruf D Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun

2011, yaitu27:

a. Memfasilitasi lembaga dan program yang menyelenggarakan

kapasitas bagi fungsi pola asuh keluarga. Solusi ini ditujukan untuk

lembaga atau tempat penyedia jasa asuh anak untuk memberikan bekal

ilmu untuk mendidik anak bukan hanya mengurus;

b. Menyediakan sarana dan prasarana bagi kelas kelas khusus

pengasuhan bagi keluarga dengan anak anak yang salah asuh. Solusi

27 Hasil wawancara dengan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya dan pegawai 
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 16-17 Mei 2016.



ini ditujukan untuk keluarga yang sudah terlanjur memiliki anak yang

sebelumnya salah asuh. Hal ini diharapkan untuk memulihkan kembali

tingkah laku dan cara berfikirnya sesuai dengan usia normalnya; 

c. Menyusun kebijakan wajib latih asuh, yaitu mewajibkan keluarga

dengan anak anak bermasalah pola asuh mengikuti kelas kelas khusus

pelatihan  pola  asuh.  Susunan pelatihan  ini  adalah  lanjutan  kegiatan

dari  sarana dan prasarana pola asuh untuk menghilangkan rasa trauma

dan kecewa akibat dari polah asuh yang salah;

d. Membuka layanan Krisis ketahanan keluarga berkaitan dengan pola

asuh  dalam  keluarga.Layanan  ini  ditujukan  untuk  pengaduan  atau

langkah pencegahan terhadap salah pola asuh;

e. Pelatihan Wajib bagi keluarga yang diidentifkasi dengan anak anak

bermasalah pola asuh  (salah satu tindakan hukum ), hal ini dilakukan

oleh pemerintah  untuk melindung anak-anak yang mengalami  salah

asuh sehingga melakukan tindakan melawan hukum agar sampai tidak

diadili atau terkena jerat hukum;

f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan softskill bagi anak anak

remaja surabaya (pencegahan), hal ini diharapkan untuk memberikan

keterampilan  yang  dapat  digunakan  untuk  mengisi  waktu  luang.

Ketrampilan  ini  juga  ditujukan  untuk  membekali  agar  kelak  bisa



dijadikan  untuk  memperoleh  penghasilan  sehingga  menekan  angka

pengangguran di Kota Surabaya;

g. Pelatihan koreksi perilaku wajib sebagai tindakan hukuman terhadap

anak  anak  yang  terbukti  melakukan  tindakan  tindakan  hukum

pelanggaran norma dan hukum. Hal ini ditujukan sebagai upaya untuk

mengendalikan  perilaku  anak  sehingga  tidak  sampai  melakukan

tindakan  yang  diluar  batas  normal  sehingga  kembali  menimbulkan

perbuatannmelawannhukum.


