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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan antar daerah yang tidak merata dan kesenjangan antara 

pedesaan dan perkotaan menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi suatu kota. 

Pembangunan saat ini hanya terpusat di kota-kota besar dibanding dengan 

pembangunan di wilayah pedesaan. Pembangunan yang bias perkotaan ini 

menyebabkan sebagian wilayah mengalami kemajuan dan wilayah lain masih 

tertinggal terutama di pedesaan. T.G McGee (1992) dalam Bagong Suyanto 

(2004:25) mengatakan kota-kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya 

akan berkembang menjadi kawasan mega-urban atau Extended Metropolitan 

Region (EMR), yaitu sebuah kawasan perkotaan yang sangat luas dengan jumlah 

penduduk besar melebihi ukuran metropolitan. Wilayah EMR secara keseluruhan 

terdiri atas komponen kota inti (core city), wilayah metropolitan dan wilayah-

wilayah kota-desa yakni wilayah yang sedang mengalami percepatan proses 

industrialisasi. 

Perkembangan kehidupan perkotaan seringkali tidak diimbangi dengan 

perkembangan kemampuan kota itu sendiri. Perkembangan kota yang jauh lebih 

cepat tidak hanya menimbulkan kesenjangan antara desa dan kota tetapi juga 

menimbulkan derasnya arus urbanisasi. Kota menjadi daya tarik tersendiri bagi 

wilayah pedesaan untuk berbondong-bondong datang ke kota dengan harapan 

dapat merubah nasib. Urbanisasi berlebih (Over Urbanization) tidak sebanding 

dengan luas wilayah perkotaan dan kesempatan kerja yang tersedia hal ini justru 
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mengakibatkan jumlah pengangguran di kota besar meningkat. Banyak migran 

yang datang ke kota tidak memiliki pengetahuan, ketrampilan dan keahlian yang 

memadai sehingga banyak migran yang memilih bekerja di sektor informal. 

 Di sisi lain, krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1998 silam telah 

membawa perubahan yang cukup berarti pada kehidupan masyarakat di Indonesia. 

Daya beli masyarakat merosot tajam, harga barang-barang melonjak naik, 

kebutuhan pokok melambung tinggi, kemampuan produksi pabrik menurun, 

Karyawan-karyawan di sektor Industri banyak yang di PHK, kondisi ini 

menyebabkan terjadinya lonjakan jumlah penduduk miskin yang cukup tajam. 

Bahkan dampaknya masih dirasakan sampai saat ini apalagi bagi masyarakat 

golongan menengah kebawah.  

Urbanisasi berlebih dan krisis ekonomi yang berkepanjangan 

menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang menyertainya seperti 

bertambahnya jumlah PKL, pemukiman kumuh, gelandang dan pengemis hal ini 

akan mendorong bertambahnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS). Permasalahan sosial terkadang masih menjadi isu sekunder bagi 

perencana pembangunan karena dinilai tidak mendatangkan PAD bagi 

pemerintah, sehingga pemerintah kurang sensitif terhadap permasalahan sosial 

yang ada. Jumlah PMKS masih tergolong banyak. Kementerian Sosial 

mengungkapkan hingga tahun 2013 jumlah fakir miskin di Indonesia sebanyak 

29,03 juta orang. Sementara gelandangan 55.740 orang, pengemis 33.041, lanjut 

usia terlantar 2,8 juta orang, anak terlantar 5,4 juta, bayi terlantar 1,2 juta dan anak 

jalanan 230.000. 
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 Penyandang masalah kesejahteraan sosial tak hanya dialami oleh 

penduduk dewasa. Anak-anak pun mengalaminya. Menjadi penyandang masalah 

kesejahteraan sosial di usia anak-anak akibat tekanan kemiskinan, masalah 

keluarga, atau karena faktor lainnya menjadikan anak-anak tidak memperoleh 

kesempatan untuk tumbuh kembang secara wajar , tidak terpenuhinya hak-haknya 

bahkan mereka terpaksa mengalami situasi yang tidak dinginkan dan rentan 

diperlakukan salah. 

Problem sosial yang dialami anak-anak di Indonesia menjadikan mereka 

tergolong penyandang masalah kesejahteraan sosial. Berikut ini PMKS yang 

tergolong anak-anak di Indonesia: 

Tabel 1.1 

PMKS Anak-Anak di Indonesia Tahun 2013 

Sumber : Kementerian Sosial, 2013  

Jumlah anak terlantar  termasuk jenis PMKS anak-anak yang paling 

banyak yakni sebesar 78,9 %. Kemudian disusul dengan bayi terlantar sebesar 

17,6 %, lalau anak jalanan sebesar 3,4 % dan yang paling rendah adalah anak 

yang berhadapan dengan  hukum yaitu 0,09 %. 

Dari keempat jenis PMKS yang dialami anak-anak diatas, anak jalanan 

merupakan salah satu anak-anak PMKS yang tidak bisa dilepaskan dari kota-kota 

No Jenis PMKS Anak-

Anak 

Jumlah Persentase 

1. Anak Terlantar 5,4 juta anak 78,9 % 
2. Bayi Terlantar 1,2 juta anak 17,6 % 
3. Anak Jalanan 230.000 anak 3,4 % 
4. Anak Berhadapan dengan hukum 5.952 anak 0,09 % 
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besar di Indonesia. Meskipun jumlahnya tidak sebesar anak terlantar namun anak 

jalanan merupakan fenomena sosial dimana mereka dalam usia yang masih 

tergolong anak-anak harus hidup pada lingkungan yang rawan terhadap tindak 

kekerasan dan eksploitasi. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, maka akan 

mempengaruhi kualitas generasi mendatang. Oleh karena itu situasi-situasi yang 

rawan bagi anak-anak harus segera di tangani, jika tidak, maka kelak mereka akan 

kehilangan hak dasar sebagai masyarakat yang berhak untuk melangsungkan 

hidup secara layak dan berpartisipasi dalam pembangunan.  

Anak jalanan merupakan masalah sosial yang lahir dari kekeliruan 

pembangunan dan ketidakberdayaan keluarga menjalankan peran pengasuhan 

mereka di era perubahan masyarakat yang berlangsung dahsyat.1 Anak jalanan 

adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian 

waktunya atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan 

untuk mendapatkan uang atau guna mempertahankan hidupnya2 . Departemen 

Sosial RI juga mendefinisikan anak jalanan sebagai anak yang sebagaian besar 

menghabiskan seluruh waktunya di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.  

Untuk bertahan hidup anak jalanan biasanya melakukan pekerjaan di sektor 

informal seperti mengamen, menjajakan koran, menyemir sepatu, berdagang 

asongan bahkan tidak jarang pula ada anak jalanan yang terlibat pada pekerjaan 

berbau kriminal seperti mencopet dan mencuri. 

                                                             
1 Bagong Suyanto (Ed) dkk.2004. Life Dynamic Basic Training Bagi Kelompok Anak Jalanan dan 
Anak Nakal di Kota Surabaya: Hasil Evaluasi dan Program Tindak Lanjut. Surabaya: Airlangga 
University Press, hal: 9 
2 Shalahudin, Odi. 2004. Dibawah Bayang-Bayang Ancaman. Yogyakarta: Yayasan Setara hal: 15 
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 Akibat krisis ekonomi, jumlah anak jalanan di Indonesia meningkat tajam. 

Depsos memprediksi pada tahun 1997 terdapat kurang lebih 50 ribu anak yang 

menghabiskan waktu produktifnya dijalan. Pada masa krisis jumlah anak jalanan 

mengalami peningkatan yaitu sebesar 400%. Pendataan dan survei yang dilakukan 

oleh PKMP Atmajaya , Departemen Sosial dan Asian Development Bank (1999) 

di 12 kota mencatat ada 39.861 anak jalanan. Namun kedua sumber tersebut 

meyakini bahwa anak jalanan di Indonesia secara jauh di atas perkiraan tersebut. 

Sebuah laporan dari Pemerintah Amerika Serikat tentang situasi HAM  (2002) 

menyatakan ada sekitar 170.000 anak jalanan di Indonesia. Sedangkan Hariadi & 

Suyanto (1999) yang membandingkan data departemen sosial dengan prediksi 

lonjakan jumlah anak jalanan berbagai daerah pada masa krisis, dengan kisaran 

empat hingga lima kali lipat, jumlah anak jalanan berkisar antara 150.000-

200.000. Peningkatan sebelum dan sesudah masa krisis juga terlihat di berbagai 

kota di Indonesia. Di Jakarta sebelum krisis jumlah anak jalanan di perkirakan 

sekitar 3 ribu orang, tetapi setelah terjadi krisis jumlahnya menjadi 16.000 orang 

(meningkat lima kali lipat) dan di Batam sebelum krisis jumlah anak jalanan 

sekitar 150-200 anak, setelah krisis jumlahnya meningkat menjadi 500-600 anak. 

Begitu pun yang terjadi di Surabaya, Dinas Sosial Kota Surabaya memperkirakan 

pasca krisis jumlah anak jalanan di Surabaya telah meningkat sekitar 30 % 

dibandingkan tahun sebelumnya. 

Pada tahun 2007, Propinsi Jawa Timur pernah menjadi propinsi dengan 

jumlah anak jalanan terbanyak di Indonesia, yakni sebesar 13.136 jiwa. Jumlah ini 

didasarkan pada pendataan yang dilakukan oleh Departemen Sosial RI pada tahun 

2007, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1.2 

5 Provinsi dengan Jumlah Anak Jalanan Terbanyak Tahun 2007 

No Provinsi Jumlah Anak Jalanan Persentase 
1. Jawa Timur 13.136 anak 24,4 % 
2. Nusa Tenggara Barat 12.307 anak 22,9 % 
3. Nusa Tenggara Timur 11.889 anak 22,1 % 
4. Jawa Tengah  10.025 anak 18,6 % 
5. Jawa Barat 6.428 anak 12 % 

Sumber: Departemen Sosial RI, 2007 

 Data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menunjukan jumlah anak 

jalanan se Jawa Timur pada tahun 2007 sebanyak 9.848 jiwa, tahun 2008 

mengalami penurunan menjadi 8.252 jiwa,menurun kembali di tahun 2009 

menjadi 5.394 jiwa , tahun 2010 menurun menjadi 5.324, namun di tahun 2011 

mengalami peningkatan menjadi 5.799 anak, kemudian di tahun 2012 mengalami 

penurunan menjadi 2.870 anak. Populasi anak jalanan di Jawa Timur paling 

banyak di temukan di Surabaya. Jumlah anak jalanan diperkirakan sekitar 6000 

jiwa, dimana sekitar 3.000-4.000 jiwa berada di kota Surabaya dan sisanya 

tersebar di pelosok kota lain, seperti Malang, Sidoarjo, Mojokerto dan Jember.3 

Salah satu pemicunya adalah karena Surabaya sebagai kota terbesar di Jawa 

Timur sehingga banyak menjadi tujuan urbanisasi. Kota yang semakin padat 

penduduk mengakibatkan penduduk miskin menjadi bertambah. Kemampuan 

rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat minim 

sehingga anak-anak terpaksa turun ke jalanan untuk membantu perekonomian 

keluarga. Meskipun kemiskinan bukan satu-satunya faktor determinan yang 

menyebabkan anak-anak jalanan, namun kemiskinan yang paling banyak 

mempengaruhi anak untuk turun ke jalanan.  

                                                             
3 Suyanto, Bagong. 2010. Masalah Sosial Anak. Jakarta: Prenada Media Group, hal 184 
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Surabaya sebagai ibukota Jawa Timur dan kota terbesar kedua setelah 

Jakarta banyak mengalami kemajuan di berbagai bidang seperti pembangunan 

fisik, ekonomi maupun sosial. Namun ironisnya, permasalahan mengenai anak 

jalanan belum tuntas untuk diselesaikan. Keberadaan anak jalanan di Kota 

Surabaya masih dijumpai di sejumlah pusat keramaian, seperti persimpangan 

jalan,stasiun, terminal, halte, bus, mall dan tempat-tempat keramaian lainnya. 

 Pemerintah Surabaya sebenarnya telah memberikan perhatian kepada 

anak-anak yang terkategori PMKS dengan ditandatanganinya nota 

kesepakatan/MOU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pada 2004 untuk mengadakan 

kerjasama dalam penanganan PMKS dengan memprioritaskan pada 5 kategori 

yaitu Anak Jalanan, Wanita Tuna Susila, Gelandangan, Gelandangan Psikotik dan 

Pengemis. Isi MOU tersebut adalah pertama, Pemerintah Provinsi dengan 

Pemerintah Kabupaten/Kota telah sepakat untuk mengadakan kerjasama 

penanganan PMKS khususnya Anak Jalanan, Wanita Tuna Susila, Gelandangan 

Psikotik dan Pengemis. Kedua, penanganan PMKS untuk jangka pendek 

difokuskan pada 5 jenis,  yaitu Anak Jalanan, Wanita Tuna Susila, Gelandangan 

Psikotik dan Pengemis meliputi aspek perencanaan,  pelaksanaan, pengendalian, 

dan evaluasi. Ketiga, memahami sepenuhnya bahwa pembiayaan yang 

membebani masyarakat dan atau daerah pelaksanaanya harus mendapatkan 

persetujuan dari DPRD Provinsi Jawa Timur dan DPRD Kabupaten/Kota. 

Keempat, pembiayaan yang dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur 

merupakan tanggung jawab Bupati/Walikota sesuai dengan aktivitas dan atau 

kontribusi masing-masing. Kelima, kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka 
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waktu lima tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan 

kedua belah pihak yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota4. 

 Meskipun telah mendapat prioritas penanganan namun anak jalanan masih 

banyak ditemukan di berbagai sudut kota di Surabaya. Mereka harus hidup 

dengan cara yang keras bahkan dicap sebagai pengganggu ketertiban dan 

keindahan kota. Banyak resiko atau yang dihadapi oleh anak jalanan yang 

menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kemandirian dalam melaksanakan 

fungsi sosialnya secara memadai di tengah kehidupan masyarakat. Pada umumnya 

anak jalanan terpaksa harus putus sekolah karena sebagian besar waktunya di 

habiskan di jalanan. Selain itu, anak jalanan juga kerap memperoleh kekerasan 

dan eksploitasi baik oleh sesama anak jalanan, keluarga, komunitas jalanan, 

preman, masyarakat umum dan juga oleh petugas keamanan karena mereka 

dianggap menganggu ketertiban. Anak jalanan juga sering terlibat dengan jenis 

pekerjaan kriminal seperti mencuri dan merampok untuk bertahan hidup. 

Resiko lainnya yang harus dihadapi anak jalanan adalah kerapkali anak 

jalanan terjebak pada gaya hidup yang menyimpang. Anak jalanan mengkonsumsi 

minuman beralkohol bahkan terlibat penyalahgunaan obat dan zat adiktif. Mereka 

menganggap mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan dapat melupakan masalah 

yang mereka hadapi akibat tekanan dari masyarakat. Selain itu, anak jalanan kerap 

terjerumus pada seks bebas dan prostitusi sehingga seringkali anak jalanan 

                                                             
4 http://sudarso-sby-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-68026-Umum-
IDENTIFIKASI%20DAN%20STRATEGI%20%20PENANGANAN%20PMKS%20STUDI%20KASUS%20DI
%20KABUPATEN%20PASURUAN.html “Identifikasi dan Strategi Penanganan PMKS di Kabupaten 
Pasuruan” diakses pada 13 Februari 2014 
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terkontaminasi penyakit menular seksual karena ketidakpahaman mereka terhadap 

kesehatan reproduksi. 

 Kondisi-kondisi harus dihadapi anak jalanan dengan berbagai resikonya 

menggambarkan bahwa kehidupan marginal, rentan dan eksploitatif5. Marginal 

karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, 

kurang dihargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun di masa 

depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung  akibat jam kerja yang 

panjang baik dari segi kesehatan maupun sosial sangat rawan. Sedangkan 

eksploitatif, karena mereka biasanya memiliki posisi tawar menawar yang lemah, 

tersubordinasi, dan sering menjadi obyek perlakuan yang sewenang-wenang. 

Kehidupan seperti itu tidak sesuai bagi tumbuh kembang anak. 

Hak-hak terhadap perlindungan anak sebenarnya telah dijamin dengan 

diadakannya Konvensi Hak Anak. Konvensi ini memuat empat hak yang harus 

dihormati dan dipenuhi oleh semua negara yang meratifikasinya. Empat hak 

tersebut antara lain: 

1. Hak untuk hidup (Survival Rights) : yaitu hak memperoleh pelayanan 

kesehatan dasar yang terbaik. 

2. Hak untuk tumbuh dan berkembang (Development Rights) : yaitu hak 

memperoleh pendidikan yang baik agar dapat tumbuh dan berkembang 

menjadi orang dewasa yang berpengetahuan dan mampu menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya. 

                                                             
5 Suyanto, Bagong dan Sri Sanituti Hariadi. 2002. Krisis dan Child Abuse: Kajian Sosiologis tentang 
Kasus Pelanggaran Hak Anak dan Anak-anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Children 
in Need of Special Protection). Surabaya: Airlangga University Press, hal: 41 
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3. Hak untuk memperoleh perlindungan (Protection Rights) : yaitu hak 

memperoleh perlindungan dari berbagai macam perlakuan diskriminatif, 

eksploratif, dan perlakuan salah lainnya. 

4. Hak untuk berpartisipasi (Participation Rights) : yaitu hak untuk 

mengemukakan pandangannya,serta hak untuk memperoleh informasi 

demi kepentingan perlindungan atas dirinya.6 

Indonesia menindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI 

No. 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Right of the Child 

(Kovensi Hak Anak). Selain itu, di dalam UUD 1945 juga telah diamanatkan 

untuk melindungi anak-anak yang mana pada pasal 28 b ayat 2 disebutkan, 

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan pasal 34 berbunyi 

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Perlindungan 

terhadap hak-hak anak juga termuat dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia.Kemudian hal-hal tentang kesejahteraan anak telah diatur pada UU 

No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta hal-hal mengenai 

perlindungan anak pada UU No. 23 Tahun 2002. 

Lebih khusus, Kota Surabaya memiliki Perda No. 6 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Anak guna menjamin dan melindungi hak-hak 

anak. Selain itu, bagi anak-anak yang termasuk dalam kategori Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memperoleh pelayanan 

kesejahteraan sosial diatur oleh Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial. Dasar hukum yang memberikan perlindungan terhadap 

                                                             
6 Iskandar, Maskun.2000.Anak Jalanan Dilecehkan Anak Gedongan dimesinkan.Jakarta: Lembaga 
Pers Dr. Soetomo (LPDS) bekerjasama dengan UNICEF 
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anak-anak terlebih anak yang bermasalah sosial telah telah ada di level 

internasional, nasional maupun lokal. 

Jumlah anak jalanan di Surabaya masih dapat diperdebatkan mengingat 

sifat anak jalanan yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Anak jalanan yang 

berhasil di data oleh Dinas Sosial Kota Surabaya yaitu pada tahun 2009 terdapat 

285 anak jalanan, pada tahun 2010 turun menjadi 80 anak jalanan, pada tahun 

2011 menurun menjadi 45 anak jalanan, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 

114 anak jalanan dan di tahun 2013 menurun menjadi 94 anak jalanan. 

Tabel 1.3 

Jumlah Anak Jalanan Tahun 2009-2013 Di Surabaya 

No  Tahun Jumlah Persentase 
1. 2009 285 jiwa 46,11 % 
2. 2010 80 jiwa 12,94 % 
3. 2011 45 jiwa 7,3  % 
4. 2012 114 jiwa 18,45 % 
5. 2013 94 jiwa 15,2 % 
Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya, 2014 

Jumlah anak jalanan di Kota Surabaya mengalami penurunan, pada tahun 

2009 sebanyak 285 jiwa menjadi 80 jiwa di tahun 2010, turun kembali menjadi 45 

jiwa pada tahun 2011, kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2012 menjadi 114 

jiwa dan di tahun 2013 menurun menjadi 94 jiwa. Data terakhir menunjukan 

bahwa jumlah anak jalanan di Surabaya menurun dari 114 pada tahun 2012 

menjadi 94 jiwa pada tahun 2013, tetapi hal itu belum dapat menunjukan hasil 

yang memuaskan pada penyelesaian permasalahan anak jalanan karena 

penurunannya relative lebih sedikit. 
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Dinas Sosial memperoleh data jumlah anak jalanan melalui pendataan 

yang dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang mana 

mereka melakukan pendataan di tiap kecamatan yang menjadi wilayah 

jangkauannya. Kecamatan dengan sebaran jumlah anak jalanan terbanyak 

ditemukan di kecamatan krembangan yaitu sebesar 34 anak jalanan lalu 

kecamatan semampir dengan jumlah 31 anak jalanan. Berikut ini sebaran jumlah 

anak jalanan per kecamatan di Surabaya: 

Tabel 1.4 

Jumlah Anak Jalanan Per Kecamatan Tahun 2013 

No Kecamatan Jumlah anak jalanan Persentase 
1. Tegalsari 2 anak 2,1 % 
2. Simokerto 1 anak 1,06 % 
3. Bubutan 1 anak 1,06 % 
4. Asemrowo 10 anak 10,6 % 
5. Bulak 1 anak 1,06 % 
6. Kenjeran 10 anak 10,6 % 
7. Semampir 31 anak 32,9 % 
8. Krembangan 34 anak 36,3 % 
9. Wonokromo 3 anak 3,2 % 
10. Gunung Anyar 1 anak 1,06 % 

Jumlah 94 anak 100 % 

Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya, 2014 

Jumlah anak jalanan yang berhasil di data oleh Dinas Sosial terkesan 

sangat sedikiti, padahal di lapangan masih terdapat banyak anak jalanan yang 

berkeliaran di sepanjang pusat-pusat keramaian di Surabaya seperti perempatan 

jalan maupun mall. Mereka baisanya berjualan Koran atau meminta-minta. 

Surabaya tidak memiliki data yang mensurvei seluruh anak jalanan di sepanjang 

Kota Surabaya bukan di dasarkan pada wilayah perkecamatannya karena jika 

perwilayah yang dapat di ambil adalah anak jalanan yang masih hidup dengan 

keluarganya saja, padahal ada tiga tipe anak jalanan yaitu on the street 
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(berhubungan dengan keluarga), of the street (memutuskan hubungan dengan 

keluarga) dan in the street (berasal dari keluarga yang hidup di jalanan). 

Kehidupan anak jalanan yang banyak resikonya menandakan bahwa 

mereka belum mandiri dalam menilai dan mengembangkan potensi dalam dirinya 

sendiri. Setiap anak memiliki potensi nya masing-masing, hanya saja anak jalanan 

tidak mampu melihat dan mengembangkan potensi yang dimiliknya sehingga 

mereka belum bisa mandiri menjalankan fungsi sosialnya di tengah-tengah 

masyarakat. Jalanan bukanlah lingkungan yang aman dan cocok bagi tumbuh 

kembang anak. Ketidakmandirian anak jalanan di lingkungannya membahayakan 

dirinya sendiri karena banyak kondisi-kondisi rawan yang diterimanya oleh 

orang-orang di sekitarnya. 

Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai leading sector penyelesaian 

permasalahan anak jalanan di Kota Surabaya mempunyai tugas pokok yaitu: 

“Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas 

pembantuan di bidang sosial”. Sedangkan Fungsi dari Dinas Sosial meliputi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas 

d. Pengelolaan ketatausahaan dinas  

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Sosial membentuk 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial. Dinas Sosial memiliki 5 UPTD yang 
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menangani berbagai permasalahan sosial di Surabaya. UPTD tersebut yaitu: (1) 

UPTD Liponsos Keputih untuk penampungan sementara hasil operasi simpatik 

PMKS Jalanan, (2) UPTD Babat Jerawat untuk menangani penderita eks kusta, 

(3) UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo untuk memberikan pelayanan 

kesejahteraan sosial bagi anak-anak bermasalah sosial, (4) UPTD Kalijudan untuk 

membina anak berkebutuhan khusus, dan (5) UPTD Griya Werda untuk melayani 

lansia terlantar. 

Anak jalanan merupakan salah satu golongan dari anak bermasalahan 

sosial atau PMKS anak-anak sehingga upaya penanganan, pembinaan dan 

pelayanan sosialnya dilakukan di UPTD Kampung Anak Negeri di Wonorejo 

Surabaya. UPTD ini dibentuk oleh Dinas Sosial pada 4 Januari 2009 berdasarkan 

Keputusan Kepala Dinas Nomor: 467/ /436.6.15/2009 dilanjutkan dengan 

turunnya Perwali No 61 tahun 2012 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Kampung Anak Negeri pada Dinas Sosil Kota Surabaya. Yang memiliki tugas 

pokok melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak bermasalah 

sosial di Kota Surabaya. 

Di dalam UPTD Kampung Anak Negeri dilakukan program pemberdayaan 

yang ditujukan bagi anak yang bermasalah sosial, salah satunya anak jalanan yaitu 

dangan memberikan daya kepada anak-anak jalanan agar mereka mampu 

meningkatkan kemandiriannya sehingga tidak turun lagi ke jalanan. 

Pemberdayaan oleh pemerintah merupakan tahap akhir yang paling penting dan 

dibutuhkan manakala masyarakat sudah benar-benar tidak mampu membina anak-

anak jalanan.  
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Dibentuknya UPTD Kampung Anak Negeri bertujuan untuk mewujudkan 

anak-anak yang bermasalah sosial berperilaku normative dan mandiri sehingga 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara mandiri. Dalam meningkatkan 

kemandirian anak-anak bermasalah sosial salah satunya anak jalanan tidak cukup 

dengan memberikan stimulus materi saja, namun yang paling penting adalah hak 

untuk memperoleh akses bagi perubahan kehidupannya. Kehidupan anak jalanan 

dapat dirubah apabila mereka memperoleh pendidikan dan ketrampilan yang dapat 

meningkatkan kemandirian mereka. Selama ini UPTD Kampung Anak Negeri 

dalam meningkatkan kemandirian anak-anak binaannya dengan cara memberikan 

intervensi melalui bimbingan-bimbingan meliputi: bimbingan mental dan 

spiritual, bimbingan jasmani, bimbinan bakat minat, bimbingan kognitif, dan 

bimbingan sosial.  

Saat ini, UPTD Kampung Anak Negeri menampung 34 anak yang 

kesemuanya adalah laki-laki yang berusia 10-18 tahun. Jumlah ini masih dibawah 

daya tampung UPTD, karena daya tampung yang dapat menghuni UPTD adalah 

35 anak. Jumlah tersebut masih belum cukup membantu mengentaskan anak 

bermasalah sosial di Surabaya mengingat jumlah anak jalanan, anak nakal dan 

anak terlantar masih cukup banyak yang mana mereka semua membutuhkan 

pelayanan kesejahteraan sosial yang layak dari pemerintah. Selain itu, yang dapat 

menjadi penghuni UPTD hanya yang berjeniskelamin laki-laki, padahal banyak 

anak jalanan perempuan juga banyak menghabiskan waktunya mencari uang di 

jalanan. Resiko perempuan yang menjadi anak jalanan lebih besar dibandingkan 

dengan laki-laki. Anak jalanan perempuan rentan terhadap seks bebas dan 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STUDI DESKRIPTIF TENTANG ... RIZA FITRIA SARTIKA SARI



I-16 
 

prostitusi hingga terkena penyakit menular seksual karena minimnya pengetahuan 

mereka terhadap alat reproduksi. 

Anak jalanan dibina di UPTD Kampung Anak Negeri mengikuti berbagai 

kegiatan untuk merubah perilaku mereka yang terbiasa bebas. Bimbingan mental 

spiritual amat ditekankan melalui kegiatan ibadah yaitu sholat berjamaah dan 

mengaji. Bimbingan jasmani dilakukan dengan mengadakan senam kesegaran 

jasmani dan kerja bakti membersihkan lingkungan UPTD. Bimbingan sosial 

bertujuan membangun komunikasi dengan orang lain melalui sosialiasi 

lingkungan sekitar, dan bimbingan minat dengan cara memfasilitasi kegiatan 

sesuai dengan minat dan bakatnya misalnya musik dan handycraft. Segala bentuk 

kegiatan itu dikerjakan untuk mengubah mindset dan sikap mereka menjadi lebih 

baik. Dalam pelaksanaannya, anak-anak seringkali kurang disiplin karena terbiasa 

hidup bebas. Motivasi mereka untuk maju juga rendah. Hasil yang didapat dari 

mengikuti kegiatan tersebut kurang terasa jika orangtua tidak mampu melanjutkan 

proses pemberdayaan saat di UPTD sehingga tidak menutup kemungkinan anak 

akan kembali lagi ke jalanan. 

Dengan melihat latarbelakang tersebut penulis tertarik untuk mengetahui 

bagaimana efektivitas pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan di UPTD 

Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Kota Surabaya. Penelitian ini penting untuk 

dilakukan mengingat kualitas hidup anak jalanan sangat memprihatinkan, hal ini 

akan berdampak pada masa depan mereka kelak. Padahal mereka adalah aset 

bangsa yang akan menjadi tumpuan masa depan bangsa. Jika kondisi yang 

memprihatinkan ini terus berlanjut akan mempengaruhi kelangsungan 

pembangunan kelak. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana efektivitas 

pemberdayaan anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri ?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, secara umum penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pemberdayaan anak jalanan di UPTD 

Kampung Anak Negeri 

1.4 Manfaat 

 Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Akademis 

1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap perkembangan Ilmu Administrasi Negara terutama dalam 

pengembangan teori mengenai efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan 

atau program. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan informasi bagi 

peneliti lain yang akan mengkaji tentang efektivitas kebijakan atau 

program khususnya yang berkaitan tentang anak jalanan pada masa 

yang akan datang. 

b) Manfaat Praktis 

1) Dapat memberi gambaran kepada Pemerintah Kota mengenai 

efektivitas pemberdayaan anak jalanan di Kota Surabaya. 

2) Dapat memberikan informasi kepada perumus kebijakan untuk 

melakukan upaya perbaikan bagi kebijakan yang akan datang 
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3) Dapat memberi masukan atau saran bagi UPTD Kampung Anak 

Negeri dan Dinas Sosial dalam pemberdayaan anak jalanan di 

Surabaya 

 

I.5. Kerangka Teori 

I.5.1. Efektivitas 

 1.5.1.1 Pengertian Efektivitas 

 Istilah efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian 

dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kata 

efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu 

yang dilakukan berhasil dengan baik.  

 Efektivitas atau hasil guna secara sederhana dapat dipahami sebagai 

derajat  keberhasilan suatu program dalam usahanya untuk mencapai tujuan 

program tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Steers yang menyatakan bahwa 

efektivitas harus dinilai terhadap tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan 

terhadap konsep tujuan maksimum. Jadi efektivitas dinilai menurut ukuran 

seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.7 Efektivitas 

merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat 

dicapai. Efektivitas lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah 

penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan 

dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu 

efisiensi meningkat. 

                                                             
7 Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta:PT. Grasindo.hal 142 
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 Konsep efektivitas seringkali disandingkan dengan konsep efisiensi, 

walaupun keduanya memiliki makna yang berbeda namun seringkali kedua 

konsep ini berada dalam suatu kedudukan yang sama. Miller mengemukakan 

bahwa effectiviness be define as the degree to which a social system achieve its 

goals. Effectiveness must be distinguished from efficiency. Efficiency is mainly 

concerned with goal attainments.8 Efektivitas yang dimaksud sebagai tingkat 

seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus 

dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian 

perbandingan biaya dan hasil. 

Menurut pendapat Mahmudi, Efektivitas merupakan hubungan antara 

output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap 

pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.9 

Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal 

balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka 

semakin efektif suatu program atau kegiatan. 

Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang 

dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang 

diharapkan atau dikatakan spending wisely. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Gambar 1.1 mengenai hubungan arti efektivitas di bawah ini. 

 

 

                                                             
8 Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Grasindo. Hal 138 
9 Mahmudi. 2007.Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN  hal 84 
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Gambar 1.1 

Hubungan Efektivitas 

              
       

      
  

Sumber: Mahmudi, 2005:84 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah 

menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil 

guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan 

sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran 

berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-

targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah 

semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.  

Pandangan yang sama menurut pendapat Peter F. Drucker yang 

membedakan antara efektivitas dengan efisiensi, dimana efektivitas pada 

hakikatnya adalah melakukan sesuatu yang benar (doing the right thing) 

sedangkan efisiensi adalah melakukan dengan benar (doing things right).10 Disini 

terlihat bahwa efektivitas menekankan kepada pencapaian sasaran, sedangkan 

efisiensi menekankan pada bagaimana sebaiknya dilakukan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa efektivitas lebih memfokuskan 

pada akibat atau pengaruh sedangkan efisiensi menekankan pada ketepatan 

mengenai sumber daya, yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat dan cara 

supaya dalam pelaksanaannya tepat waktu. Lebih lanjut menurut Agung 

                                                             
10 Husein, Umar.2000.Business an Introduction. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. Hal. 73 
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Kurniawan mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah 

kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) 

daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau 

ketegangan diantara pelaksanaannya”.11 

 Menurut Cambel J.P, pengukuran efektivitas secara umum dan yang 

paling menonjol adalah:12 

1. Keberhasilan program 

2. Keberhasilan sasaran 

3. Kepuasan terhadap program 

4. Tingkat input dan output 

5. Pencapaian tujuan menyeluruh 

Secara komprehensif efektivitas dalam pelaksanaan pemberdayaan anak 

jalanan diartikan sebagai sejauhmana keberhasilan pencapaian suatu program 

dalam usahanya untuk mencapai tujuan program tersebut. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa seberapa besar keberhasilan program pemberdayaan dalam 

mencapai tujuannya. 

1.5.1.2 Kriteria Efektivitas 

 Mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena 

efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung siapa yang 

menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, 

maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas 

berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. 

                                                             
11 Kurniawan, Agung.2005.Transformasi Pelayanan Publik.Yogyakarta:Pembaharuan.hal 109 
12 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31130/4/Chapter%20II.pdf diakses pada 20 
april 2014 
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 Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara 

rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, 

jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga 

menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu 

dikatakan tidak efektif. 

 Hal ini sejalan dengan  pendapat James L. Gibson dalam Agung 

Kurniawan mengatakan mengenai kriteria atau ukuran efektivitas, sebagai 

berikut:13 

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai  

Hal ini dimaksudkan supaya dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran 

yang terarah dan tujuan organisasi tercapai. 

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan 

Strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya 

dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan agar para 

implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. 

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap 

Hal ini berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang 

telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-

tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. 

4. Perencanaan yang matang 

Pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh 

organisasi dimasa depan. 

5. Penyusunan program yang tepat 

                                                             
13 Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan. Hal 107 
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Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program 

pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang 

memiliki pedoman bertindak dan bekerja. 

6. Tersedianya sarana dan prasarana 

Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja 

secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin 

disediakan oleh organisasi. 

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien 

Bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara 

efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai 

sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan 

dengan tujuannya. 

8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik 

Mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi 

menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.  

 Selanjutnya Steers dalam Tangkilisan mengemukakan ada 5 kriteria dalam 

pengukuran efektivitas, yaitu:14 

1. Produktivitas 

2. Kemampuan adaptasi kerja 

3. Kepuasan kerja 

4. Kemampuan berlaba 

5. Pencarian sumber daya 

                                                             
14 Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Grasindo.Hal.141 
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Guna mengetahui pencapaian tujuan dalam memberdayakan anak jalanan di 

Dinas Sosial Kota Surabaya telah efektif atau belum, kriteria yang digunakan dan 

yang relevan pada penelitian adalah menurut pendapat James L. Gibson, antara 

lain: kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, 

perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana 

dan prasarana, pelaksanaan yang efektif dan efisien, sistem pengawasan dan 

pengendalian yang bersifat mendidik. 

1.5.1.3 Pendekatan Efektivitas 

 Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas 

itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:15 

1. Pendekatan sasaran (Goal Approach) 

Pendekatan ini memusatkan perhatian pada output, mengukur keberhasilan 

organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. 

Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan 

identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan 

organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang penting 

diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah 

sasaran yang realitis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan 

sasaran resmi “Official Goal” dengan memperhatikan permasalahan yang 

ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output 

yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur 

sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang 

hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu 
                                                             
15 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39484/4/Chapter%20II.pdf diakes pada 20 
april 2014 
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pelaksanaan. Oleh karena itu dalam efektivitas selalu terkandung unsur 

waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka 

program tersebut akan lebih efektif. 

2. Pendekatan Sumber (Resource approach) 

Pendekatan sumber mengukur efektivitas dari input. Pendekatan ini 

mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber 

daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan 

suatu organisasi mendapatkan berbagai macam sumber yang 

dibutuhkannya. Suatu organisasi harus dapat memperoleh berbagai macam 

sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi 

efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem 

suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai 

hubungan yang merata dalam lingkungannya dimana dari lingkungan 

diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali 

bersifat langka dan bernilai tinggi. 

3. Pendekatan Proses (Process approach) 

Pendekatan ini melihat sejauhmana efektivitas pelaksanaan program dari 

semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan 

proses menganggap efektivitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari 

suatu organisasi internal. Pada organisasi yang efektif, proses internal 

berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan 

secara terkoordinasi. 
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 Guna mengetahui sejauhmana efektivitas pemberdayaan anak jalanan di 

Surabaya, penelitian ini menggunakan pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan 

proses. Karena pendekatan proses melihat efektivitas dari sejauhmana 

pelaksanaan program, mekanisme organisasi dan proses internalnya telah dapat 

berjalan dengan baik atau belum sehingga dapat diketahui bagaimana program 

dalam usahanya mencapai tujuan program. 

I.5.2. Pemberdayaan 

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti 

kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan 

dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan 

atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki 

daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. 

 Menurut Person, pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang 

menjadi cukup kuat berpartisipasi dalam pengontrolan, atas dan mempengaruhi 

terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi 

kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh 

ketrampilan, pegetahuan dan kekuasaan yang cukup lain yang menjadi 

perhatiannya.16 Sementara itu, Kartasasmita mendefinisikan bahwa pemberdayaan 

sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia atau masyarakat yang 

dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap 

kemiskinan dan keterbelakangan. Lebih lanjut,  Edi Soeharto mendefinisikan 

pemberdayaan adalah sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas 

                                                             
16 http://www.damandiri.or.id/file/dasminsiduipbbab2.pdf “Konsep Pemberdayaan” diakses 
pada 10 April 2014 
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mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk 

memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan 

kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. 

 Melalui Pemberdayaan, masyarakat dapat meningkatkan kapasitas mereka 

melalui ketersediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan 

sehingga mereka dapat berpartisipasi terhadap lingkungannya. Payne 

mengemukakan bahwa suatu pemberdayaan (empowerment) pada intinya 

ditunjukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan 

dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, 

termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan 

tindakan. Hal ini di lakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya 

diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari 

lingkungannya.17  

 Pemberdayaan erat kaitannya dengan mempersiapkan dan membentuk 

masa depan yang lebih baik. Seperti yang dikemukakan oleh Shardlow bahwa 

pemberdayaan membahas mengenai bagaimana individu, kelompok, ataupun 

komunitas berusaha membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. 

Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang 

harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia 

hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam 

membentuk hari depannya.18 

                                                             
17 Isbandi Rukminto Adi. 2002. Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan 
Sosial .Jakarta:Fakultas Ekonomi-UI, Hal 163 
18 Ibid, Hal 164 
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 Maka pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya 

untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada 

individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, 

menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus 

memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumberdaya dan 

potensi yang di miliki secara mandiri. 

Maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses 

dimana individu, kelompok, atau komunitas memperoleh daya, kekuatan, dan 

kemampuan agar dapat mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki 

secara mandiri dalam membentuk masa depan yang lebih baik. 

1.5.2.1 Prinsip Pemberdayaan 

Pemberdayaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai sasaran jika 

dilakukan menurut prinsip-prinsip pemberdayaan. Adapun prinsip pemberdayaan 

menurut pekerja sosial, sebagai berikut: 

a. Pemberdayaan merupakan proses kolaboratif, dimana pekerja sosial 

dan masyarakat harus bekerja sama sebagai partner. 

b. Di dalam proses pemberdayaan masyarakat menjadi aktor atau subjek 

yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber, serta 

kesempatan-kesempatan yang ada. 

c. Masyarakat harus melihat dirinya sendiri sebagai agen penting yang 

dapat mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat. 

d. Kompetensi diperoleh dari pengalaman yang memberikan perasaan 

mampu pada masyarakat. 
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e. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan 

menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada 

pada situasi masalah tersebut. 

f. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang 

penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi 

serta kemampuan mengendalikan seseorang. 

g. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaannya sendiri, 

yaitu: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri. 

h. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena 

pengetahuan dapat memobilisasi atau menggerakkan agar terciptanya 

sebuah perubahan sosial. 

i. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan 

kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara 

efektif. 

j. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, 

evolutif; permasalahan selalu memiliki beragam solusi. 

k. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-stuktur personal dan 

pembangunan ekonomi secara pararel.19 

 

1.5.2.2 Strategi Pemberdayaan 

Agar pemberdayaan yang dilakukan berjalan dengan baik dan tepat 

sasaran dibutuhkan strategi-strategi dalam pemberdayaaan. Dalam konteks 

                                                             
19 Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis 
Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: PT Refika Aditama Hlm 68-69 
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pekerja sosial, pemberdayaan di lakukan melalui tiga matra pemberdayaan, antara 

lain: 

a. Mikro adalah pemberdayaan di lakukan terhadap klien secara individu 

melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervetion, 

dengan tujuan utamanya yaitu membimbing atau melatih klien dalam 

menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Strategi ini sering disebut sebagai 

pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach). 

b. Mezzo adalah pemberdayaan yang dilakukan terhadap sekelompok klien, 

pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media 

intervensi. Adapun pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, 

biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran 

penegtahuan, ketrampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki 

kemampuan memecahkan permasalahan yang di hadapinya. 

c. Makro adalah pendekatan yang di sebut juga sebagai srategi sistem besar 

(large system strategy) karena sasaran perubahannya diarahkan pada 

lingkungan yang lebih luas. Strategi ini di gunakan untuk melakukan 

perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobying, 

pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. Strategi sistem besar 

ini memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk 

memahami situasi-situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta 

menemukan strategi yang tepat untuk bertindak.20 

 Pemberdayaan yang dilaksanakan di UPTD Kampung Anak Negeri  Kota 

Surabaya diharapkan dapat membantu meminimalisir dan menyelesaikan 

                                                             
20 Ibid, Hlm 66-67 
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permasalahan anak jalanan yang ada di Kota Surabaya. Melalui program-program 

pemberdayaan, anak jalanan yang dibina mampu mengembangkan dirinya, 

memperoleh pengetahuan yang berguna bagi masa depannya, meningkatkan 

kesadaran akan pentingnya pendidikan dan memperoleh bekal berupa ketrampilan 

agar ketika telah terjun ke masyarakat, anak-anak lebih berdaya dan mandiri. 

 1.5.2.3 Tahapan Pemberdayaan 

 Tahapan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur 

yang harus ada dalam pemberdayaan masyarakat sehingga hal ini dapat 

memperbaiki taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Salah satu unsur 

yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat 

adalah adanya tahapan intervensi dalam proses pemberdayaan masyarakat. 

Menurut Isbandi R.A, ada beberapa tahapan yang dibahas secara rinci dalam 

proses pemberdayaan masyarakat, yaitu 21: 

a. Tahap Persiapan (Engagement) : Tahap persiapan ini memiliki substansi 

penekanan pada dua hal elemen penting yakni penyiapan petugas dan 

penyiapan lapangan. Dalam hal ini, penyiapan petugas adalah tenaga 

pemberdaya masyarakat atau pendamping masyarakat dan bisa juga 

dilakukan oleh community worker. Sedangkan penyiapan lapangan 

merupakan prasyarat suksesnya suatu program pemberdayaan masyarakat 

yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif. Non-

direktif ini maksudnya adalah melibatkan masyarakat sepenuhnya ke 

dalam program pemberdayaan masyarakat tersebut. Tahapan ini adalah 

                                                             
21 http://aulleaul.wordpress.com/2011/05/26/pemberdayaan-masyarakat-antara-pendekatan-
dan-program/diakses pada 8 April 2014 
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tahapan prasyarat sukses atau tidaknya sebuah program pemberdayaan 

berlangsung. 

b. Tahap Pengkajian (Assessment) : Tahapan ini dapat dilakukan secara 

individu melalui tokoh-tokoh masyarakat dan juga melalui kelompok-

kelompok dalam masyarakat. Pada tahap ini, petugas atau pendamping 

masyarakat sebagai agen peubah melakukan identifikasi masalah atau 

kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat (felt needs), dengan melibatkan 

masyarakat dalam identifikasi tersebut karena masyarakat setempat yang 

sangat mengetahui keadaan dan masalah ditempat mereka berada. Tahapan 

ini memiliki penekanan pada faktor identifikasi masalah dan sumber daya 

yang ada dalam sebuah wilayah yang akan menjadi basis pemberdayaan 

serta pelaksanaan program. 

c.  Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan (Designing) : 

Dalam tahap ini,  petugas atau pendamping masyarakat sebagai agen 

peubah (change agent) mencoba melibatkan masyarakat untuk 

memikirkan masalah-masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara 

mengatasinya. Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan 

masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan masalah yang lebih 

diprioritaskan. Kemudian masyarakat diharapkan dapat memikirkan 

beberapa alternatif program atau kegiatan yang dapat dilakukan oleh 

masyarakat untuk memecahkan masalah mereka. Dalam tahap ini 

dipikirkan secara mendalam agar program pemberdayaan yang ada 

nantinya tidak melulu berkisar pada program amal (charity) saja dimana 
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demikian itu tidak memberikan manfaat secara pasti dalam jangka 

panjang. 

d. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi (Designing) : Dalam tahap ini 

ada kerjasama antara masyarakat, petugas atau pendamping masyarakat 

sebagai agen peubah (change agent), dan pihak lain (stakeholder). Petugas 

atau pendamping masyarakat membantu masyarakat untuk merancang atau 

mendesain gagasan mereka atau alternatif program atau kegiatan yang 

dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memecahkan masalah mereka 

dalam bentuk tulisan, terutama apabila ada kaitannya dengan pembuatan 

proposal kepada pihak penyandang dana.  Disini masyarakat telah 

menjabarkan secara rinci dalam bentuk tulisan tentang apa-apa yang akan 

mereka laksanakan baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. 

e. Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan (Implementation) : 

Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam 

program pemberdayaan masyarakat karena sesuatu yang sudah 

direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan 

dilapangan  bila tidak ada kerjasama yang baik antara petugas atau 

pendamping masyarakat sebagai agen peubah (change agent) dengan 

masyarakat maupun antar warga masyarakat. Tahapan ini berisi tindakan 

aktualisasi bersinergi antara masyarakat dengan petugas atau pendamping 

masyarakat sebagai agen peubah dan antar warga masyarakat itu sendiri. 

f. Tahap Evaluasi : Tahapan ini memiliki substansi sebagai proses 

pengawasan dari warga dan petugas atau pendamping masyarakat sebagai 

agen peubah (change agent) terhadap program pemberdayaan masyarakat 
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yang sedang berjalan dengan melibatkan warga. Tahapan ini juga akan 

merumuskan berbagai indikator keberhasilan suatu program yang telah 

diimplementasikan serta dilakukan pula bentuk-bentuk stabilisasi terhadap 

perubahan atau kebiasaan baru yang diharapkan terjadi. 

g. Tahap Terminasi :Tahapan terminasi adalah sebuah tahapan dimana 

seluruh program telah berjalan secara optimal dan petugas atau 

pendamping masyarakat sebagai agen peubah (change agent) atau dapat 

juga disebut dengan fasilitator pemberdayaan masyarakat sudah akan 

mengakhiri kerjanya. Tahapan ini disebut sebagai tahap pemutusan 

hubungan antara petugas atau pendamping masyarakat dengan masyarakat 

yang menjadi basis program pemberdayan ketika itu. Petugas pun tidak 

keluar dari komunitas secara total, melainkan ia akan meninggalkannya 

secara bertahap. 

1.5.3. Anak Jalanan 

 Menurut Abu Huraerah, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan 

waktunya di jalanan, baik untuk bekerja maupun tidak, yang terdiri dari anak-anak 

yang mempunyai hubungan dengan keluarga atau terputus hubungannya dengan 

keluarga, dan anak yang mandiri sejak kecil karena kehilangan orang tua atau 

keluarga.22 Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Bagong Suyanto, yang 

mendefinisikan anak jalanan sebagai anak-anak yang tersisih, marginal, dan 

teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif 

                                                             
22 Huraerah, Abu. 2006. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa, hal 53 
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dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan 

sangat tidak bersahabat. 23 

 Odi Shalahuddin mendefinisikan anak jalanan adalah “seseorang yang 

berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya 

di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang atau 

guna mempertahankan hidupnya”.24 Menurutnya penetapan batasan umur di 

bawah 18 tahun digunakan dengan mengacu kepada ketentuan yang terkandung di 

dalam Kovensi Hak-Hak Anak (pasal 1) yang kembali di di tegaskan dalam 

berbagai instrumen internasional mengenai hak-hak anak yang berlaku secara 

universal dan Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasinya 

mengadopsi batasan umur di dalam berbagai kebijakan dan peraturan perundang-

undangan. 

 PBB memberikan definisi anak jalanan adalah anak yang menghabiskan 

sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau beraktifitas lain. 

Anak jalanan tinggal di jalanan karena di campakan atau tercampak dari keluarga 

yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran 

keluarganya. Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, 

tukang semir, pelacur anak dan pengais sampah. Sementara menurut Departemen 

Sosial RI, anak jalanan merupakan anak yang sebagian besar menghabiskan 

waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat 

umum lainnya. 

 Unicef memberikan batasan tentang anak jalanan, yaitu: 

                                                             
23 Suyanto, Bagong. 2010. Masalah Anak Sosial. Jakarta: Kencana, hal  126 
24 Shalahuddin, Odi. 2004. Di bawah Bayang Bayang Ancaman.Yogyakarta: Yayasan Setara, hal 15 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STUDI DESKRIPTIF TENTANG ... RIZA FITRIA SARTIKA SARI



I-36 
 

 “Street child are those who have abandoned their homes, school dan 
 immediate communities before they are sixteen years of age, and have 
 drifted into a nomadic street life (anak jalanan merupakan anak-anak 
 berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, 
 sekolah, dan lingkungan masyarakat terdekatnya, larut dalam kehidupan 
 yang berpindah—pindah di jalan raya)” 

Secara garis besar yang dimaksud dengan anak jalanan adalah anak laki-

laki maupun anak perempuan yang berusia kurang dari 18 tahun yang sebagian 

besar waktunya di lewatkan, dihabiskan dan dimanfaatkan untuk melakukan 

kegiatan kehidupan sehari-harinya di jalanan baik untuk bekerja maupun tidak, 

yang terdiri dari anak-anak yang mempunyai hubungan dengan keluarga atau 

terputus hubungan dengan keluarga. 

1.5.3.1 Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Anak Jalanan 

 Ada banyak faktor yang menjadi alasan kenapa anak memutuskan untuk 

turun ke jalanan. Menurut Bagong Suyanto, sesungguhnya ada banyak faktor yang 

menyebabkan anak-anak terjerumus dalam kehidupan di jalanan seperti kesulitan 

keuangan dalam keluarga atau tekanan kemiskinan, ketidakharmonisan rumah 

tangga orang tua, dan masalah khusus menyangkut hubungan anak dengan orang 

tua. Kombinasi faktor ini sering kali memaksa anak-anak mengambil inisiatif 

mencari nafkah atau hidup mandiri di jalanan. Kadang kala pengaruh teman atau 

kerabat juga ikut menentukan keputusan  untuk hidup di jalanan.25 

 Faktor kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penyebab anak turun ke 

jalanan. Berikut ini adalah secara umum ada tiga tingkatan penyebab keberadaan 

anak jalanan (Depsos, 2001 : 25-26) : 

1. Tingkat mikro (immediate causes), yaitu faktor yang berhubungan dengan 

anak dan keluarganya. Seperti: 
                                                             
25 Opcit, hal 196-197 
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a. Lari dari keluarga, disuruh bekerja baik karena masih sekolah atau 

sudah putus, berpetualangan, bermain-main atau diajak teman. 

b. Sebab dari keluarga adalah terlantar, ketidakmampuan orang tua 

menyediakan kebutuhan dasar, di tolak orang tua, salah perawatan atau 

kekerasan di rumah, kesulitan berhubungan dengan keluarga/ tetangga, 

terpisah dengan orang tua, sikap-sikap yang salah terhadap anak, 

keterbatasan merawat anak yang mengakibatkan anak menghadapi 

masalah fisik, psikologis, dan sosial. 

2. Tingkat messo (underlying causes), yaitu faktor yang ada di masyarakat,  

diidentifikasi melalui: 

a. Pada masyarakat miskin, anak-anak adalah aset untuk membantu 

peningkatan keluarga, anak-anak diajarkan bekerja yang berakibat 

drop out dari sekolah. 

b. Pada masyarakat lain, urbanisasi menjadi kebiasaan dan anak-anak 

mengikuti kebiasaan itu. 

c. Penolakan masyarakat dan anggapan anak jalanan sebagai calon 

kriminal. 

3. Tingkat makro (basic causes), yaitu faktor yang berhubungan dengan 

struktur makro. Sebab yang dapat di identifikasi adalah: 

a. Ekonomi adalah adanya peluang pekerjaan sektor informal yang tidak 

terlalu membutuhakan modal keahlian, mereka harus lama dijalanan 

dan meninggalkan bangku sekolah, ketimpangan desa dan kota yang 

mendorong urbanisasi. 
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b. Pendidikan adalah biaya sekolah tinggi, perilaku guru yang 

diskriminatif, dan ketentuan-ketentuan teknis dan birokratis yang 

mengalahkan kesempatan belajar. 

c. Belum beragamnya unsur-unsur pemerintah memandang anak jalanan 

antara sebagai kelompok yang memerlukan perawatan (pendekatan 

kesejahteraan) dan pendekatan yang menganggap anak jalanan sebagai 

trouble maker atau pembuat masalah. 

 Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) menguraikan faktor-faktor 

yang membuat keluarga dan anaknya terpisah, faktor-faktor tersebut antara lain: 

1. Faktor Pendorong: 

a. Keadaan ekonomi keluarga yang semakin dipersulit oleh besarnya 

kebutuhan yang ditanggung kepala keluarga, sehingga tidak mampu 

memenuhi kebutuhan keluarga, maka anak-anak disuruh ataupun 

dengan sukarela membantu mengatasi kondisi ekonomi tersebut. 

b. Ketidakserasian dalam keluarga, sehingga anak tidak betah tinggal di 

rumah atau lari dari keluarga. 

c. Adanya kekerasan atau perlakuan salah dari orang tua terhadap anak 

nya sehingga anak lari dari rumah. 

d. Kesulitan hidup dikampung, anak melakukan urbanisasi untuk mencari 

pekerjaan mengikuti orang dewasa. 

2. Faktor Penarik: 

a. Kehidupan jalanan yang menjanjikan, dimana anak mudah 

mendapatkan uang, anak bisa bermain dan bergaul dengan bebas. 

b. Diajak teman. 
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c. Adanya peluang disektor informal yang tidak terlalu membutuhkan 

modal dan keahlian. 

 Shalahuddin mengungkapkan ada beberapa faktor dan alasan yang 

menyebabkan anak-anak pergi ke jalanan menghabiskan sebagian atau seluruh 

waktunya antara lain: 26 

a. Faktor keluarga 

Faktor keluarga merupakan faktor yang paling dominan yang mendorong 

anak ke jalanan. Contohnya, anak memutuskan menjadi anak jalanan 

disebabkan karena kemiskinan keluarga, perceraian atau pertengkaran 

orangtua, kekerasan dalam keluarga, dan eksploitasi ekonomi anak dipaksa 

untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

b. Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan sekitar tempat tinggal anak merupakan faktor yang 

dapat mendorong anak pergi ke jalanan, misalnya karena pengaruh dari 

teman atau bermasalah dengan tetangga. 

c. Faktor-faktor lainnya 

Bisa di sebabkan oleh sesuatu di luar jangkauan mereka, seperti 

penculikan terhadap anak-anak yang kemudian di eksploitasi, adanya 

program bantuan kepada anak/keluarga jalanan, ataupun bencana baik 

yang di sebabkan oleh alam maupun akibat ulah (kebijakan) manusia. 

 

 

 

                                                             
26 Shalahuddin, Odi. 2004. Di bawah Bayang Bayang Ancaman.Yogyakarta: Yayasan Setara, hal 
71-71 
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1.5.3.2 Ciri-Ciri Anak Jalanan 

 Anak jalanan memiliki ciri-ciri yang mampu di bedakan dengan anak-anak 

pada umumnya. Departemen Sosial mengemukakan ciri-ciri pada anak jalanan 

antara lain: 

a. Bersifat fisik 

meliputi warna kulit kusam, rambut kemerah-merahan, biasanya 

berbadan kurus, pakaian kumal. 

b. Bersifat psikis 

meliputi mobilitas tinggi, acuh tak acuh, penuh curiga, sangat sensitif, 

berwatak keras, kreatif, semangat hidup tinggi, berani menanggung 

resiko, serta mandiri. 

 Lebih lanjut, Departemen Sosial juga memberikan indikator-indikator 

mengenai anak jalanan. Indikator-indikator tersebut adalah: 

1. Usia berkisar antara 6 sampai dengan 18 tahun 

2. Intensitas hubungan dengan keluarga : 

a. Masih berhubungan secara teratur minimal bertemu sekali setiap hari 

b. Frekuensi berkomunikasi dengan keluarga sangat kurang 

c. Sama sekali tidak ada komunikasi dengan keluarga 

3. Waktu yang di habiskan di jalanan lebih dari 4 jam setiap hari 

4. Tempat tinggal : 

a. Tinggal bersama orang tua 

b. Tinggal berkelompok dengan teman-temannya 

c. Tidak mempunyai tempat tinggal 
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5. Tempat anak jalanan sering djumpai di : pasar, terminal bus, stasiun kereta 

api, taman-taman kota, daerah lokalisasi WTS, perempatan jalan atau jalan 

raya, pusat perbelanjaan atau mall, kendaraan umum,  tempat pembuangan 

sampah. 

6. Aktifitas anak jalanan : menyemir sepatu, mengasong, menjadi calo, 

menjajakan koran/ majalah, mengelap mobil, mencuci kendaraan, menjadi 

pemulung, pengamen, menjadi kuli angkut, menyewakan payung, menjadi 

penghubung atau penjual jasa. 

7. Sumber dana dalam melakukan kegiatan: modal sendiri, modal kelompok, 

modal majikan/ patron, stimulan/bantuan. 

8. Permasalahan : korban eksploitasi seks, rawan kecelakaan lalu lintas, 

ditangkap petugas, konflik dengan anak lain, terlibat tindakan terminal, di 

tolak masyarakat lingkungannya. 

9. Kebutuhan anak jalanan : aman dalam keluarga, kasih sayang, bantuan 

usaha, pendidikan, bimbingan ketrampilan, gizi dan kesehatan, hubungan 

harmonis dengan orang tua, keluarga dan masyarakat. 

1.5.3.3 Pengelompokan Anak Jalanan 

Shalahuddin mengkategorikan anak jalanan kedalam tiga kelompok 

yaitu:27
 

a. Children on the street 

Adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang 

masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada dua kelompok anak 

dalam kategori ini, yaitu: 1) anak-anak yang tinggal bersama orang tuanya 

                                                             
27 Ibid, Hal 15 
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dan senantiasa pulang setiap hari, dan 2) anak-anak yang melakukan 

kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan namun masih mepertahankan 

hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik secara berkala 

ataupun dengan jadwal yang tidak rutin. 

b. Children of the street 

Adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar 

waktunya di jalanan yang tidak memiliki atau memutuskan hubungan 

dengan orang tua /keluarganya lagi. 

c. Children in the street atau children from the families of the street 

Adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang 

berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. 

 Pengelompokan anak jalanan juga terdapat pada penelitian Departemen 

Sosial dan UNDP di Jakarta dan Surabaya (BKSN,2000:2-4), anak jalanan di 

kelompokkan dalam empat katagori: 

1. Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan kriteria : 

a. Putus hubungan atau lama tidak ketemu dengan orang tuanya 

b. 8-10 jam berada di jalanan untuk “bekerja” (mengamen, mengemis, 

memulung) dan sisanya menggelandang / tidur 

c. Tidak lagi sekolah 

d. Rata-rata berusia di bawah 14 tahun 

2. Anak jalanan yang bekerja di jalanan, dengan kriteria : 

a. Berhubungan tidak teratur dengan dengan orang tuanya 

b. 8-16 jam berada di jalanan  
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c. Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua/ saudara, 

umumnya didaerah kumuh 

d. Tidak lagi sekolah 

e. Pekerjaan: penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, 

penyemir sepatu, dll 

f. Rata-rata berusia dibawah 16 tahun 

3. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria: 

a. Bertemu teratur setiap hari / tinggal dan tidur dengan keluarganya 

b. 4-5 jam kerja di jalanan 

c. Masih bersekolah 

d. Pekerjaan: penjual koran, penyemir, pengamen, dll 

e. Usia rata-rata dibawah 14 tahun 

4. Anak jalanan berusia diatas 16 tahun, dengan kriteria : 

a. Tidak lagi berhubungan / berhubungan tidak teratur dengan orang 

tuanya 

b. 8-24 jam berada di jalanan 

c. Tidur di jalan atau rumah orang tua 

d. Sudah tamat SD atau SLTP, namun tidak bersekolah lagi 

e. Pekerjaan : calo, mencuci bis, menyemir, dll 

 
 Selanjutnya, Modul Pelatihan Pimpinan Rumah Singgah (BKSN, 2000:61-

62) memberikan kategori anak jalanan berdasarkan karakteristiknya sebagai 

berikut: 

1. Kelompok anak yang hidup dan bekerja di jalanan 

Karakteristiknya: 
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a. Menghabiskan seluruh waktunya di jalanan 

b. Hidup dalam kelompok kecil atau perorangan 

c. Tidur di ruang-ruang /cekungan diperkotaan, seperti : terminal, emper 

toko, kolong jembatan dan pertokoan 

d. Hubungan dengan orang tuanya biasanya sudah putus 

e. Putus sekolah 

f. Bekerja sebagai : pemulung, ngamen, mengemis, semir, kuli angkut 

barang 

g. Berpindah-pindah tempat 

2. Kelompok anak jalanan yang bekerja di jalanan dan masih pulang ke 

rumah orang tua mereka setiap hari 

Karakteristiknya: 

a. Hubungan dengan orang tua masih ada tetapi tidak harmonis 

b. Sebagian besar dari mereka telah putus sekolah dan sisanya rawan 

untuk meninggalkan bangku sekolah 

c. Rata-rata pulang setiap hari atau seminggu sekali kerumah 

d. Bekerja sebagai : pengemis, pengamen di perempatan, kernet, asongan 

koran, dan ojek payung 

3. Kelompok anak jalanan yang bekerja di jalanan dan pulang ke desanya 

antara 1 hingga 2 bulan sekali 

Karakteristiknya: 

a. Bekerja dijalanan sebagai : pedagang asongan, menjual makanan 

keliling, kuli angkut barang 
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b. Hidup berkelompok bersama dengan orang-orang yang berasal dari 

satu daerah dengan cara mengontrak rumah atau tinggal di sarana-

sarana umum / tempat ibadah seperti masjid 

c. Pulang antara 1 hingga 3 bulan sekali 

d. Ikut membiayai keluarga didesanya 

e. Putus sekolah 

4. Anak remaja jalanan bermasalah 

Karakteristinya: 

a. Menghabiskan sebagian waktunya di jalanan 

b. Sebagian sudah putus sekolah 

c. Terlibat masalah narkotika dan obat-obatan lainnya 

d. Sebagian dari mereka melakukan pergaulan seks bebas, pada beberapa 

perempuan mengalami kehamilan dan mereka rawan untuk terlibat 

prostitusi 

e. Berasal dari keluarga yang tidak harmonis. 

I.6. Definisi Konsep  

a. Efektivitas : sejauhmana keberhasilan pencapaian suatu program dalam 

usahanya mencapai tujuan program. 

b. Pemberdayaan: serangkaian tindakan atau proses yang dilakukan oleh 

UPTD Kampung Anak Negeri melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan 

yang ditujukan kepada anak jalanan berupa  bimbingan mental, bimbingan 

jasmani, bimbingan bakat minat, bimbingan kognitif dan bimbingan sosial 

agar anak jalanan memperoleh daya, kekuatan dan kemampuan sehingga 
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dapat mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki secara 

mandiri. 

d. Anak Jalanan : anak berusia di bawah 18 tahun yang kehidupannya 

tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah 

untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum. 

e. Kemandirian : Kondisi dimana seseorang mampu mengoptimalkan 

sumberdaya dan potensi yang dimiliki secara mandiri 

f. Efektivitas Pemberdayaan Anak Jalanan : Sejauhmana keberhasilan 

program pemberdayaan yang ditujukan untuk anak jalanan di UPTD 

Kampung Anak Negeri dalam mewujudkan anak yang berperilaku 

normative dan mandiri serta dapat melakukan fungsi sosialnya secara 

memadai. 

I.7. Metode Penelitian  

 Metode penelitian merupakan seperangkat cara atau prosedur yang 

dipergunakan untuk melakukan penelitian guna memperoleh suatu pengetahuan 

yang berkebenaran ilmiah berdasarkan pengamatan yang sistematik atas gejala-

gejala empirik dengan mengikuti prosedur yang baku dan mengkaji bagaimana 

masalah penelitian dapat dipecahkan dan ditemukan jawabannya. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Lexy J. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain 

secara holistik dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasan pada 
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suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah28. 

 Alasan peneliti memakai metode penelitian kualitatif adalah sifat masalah 

yang diteliti, dimana perlu adanya pendekatan komprehensif dan mendalam pada 

masalah yang akan diteliti yaitu efektivitas pemberdayaan anak jalanan yang 

dilakukan oleh UPTD Kampung Anak Negeri. Penelitian ini berupaya untuk 

mendapatkan gambaran apakah pelaksanaan pemberdayaan bagi anak jalanan 

sudah berlangsung efektif atau belum . Selain itu, dipilihnya metode ini karena 

menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan 

sehingga dapat diperoleh gambaran yang lengkap tentang efektivitas 

pemberdayaan yang ditujukan kepada anak jalanan di Surabaya. 

I.7.1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan 

berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada 

di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke 

permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang 

kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu29. 

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran 

mengenai suatu fenomena secara terperinci, memberikan pemahaman yang lebih 

jelas mengenai fenomena yang diteliti yaitu memberikan gambaran tentang 

efektivitas pemberdayaan anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri. 

                                                             
28 Lexy. J. Moleong. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja 
Resdakarya, Hal 6 
29 Burhan Bungin.2008. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 68 
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I.7.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di Kota Surabaya, peneliti memilih lokasi 

penelitian di UPTD Kampung Anak Negeri yang merupakan tempat pembinaan 

bagi anak jalanan di bawah naungan dinas sosial. Pemilihan lokasi tersebut 

didasarkan pada: 

1. Di Kota Surabaya, adapun pertimbangan pemilihan lokasi tersebut 

karena Surabaya merupakan salah satu kota terbesar kedua setelah 

Jakarta, kota yang menjadi Ibu Kota Jawa Timur ini banyak menjadi 

daerah tujuan urbanisasi. Kota yang semakin padat penduduk 

mengakibatkan penduduk miskin menjadi bertambah. Kemampuan 

rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat 

minim munculah masalah sosial yang kompleks yaitu anak-anak 

terpaksa turun ke jalanan untuk membantu perekonomian keluarga. 

Walaupun perekonomian bukan faktor satu-satunya, namun faktor 

ekonomi merupakan faktor yang paling banyak berpengaruh. 

2. Di Dinas Sosial Kota Surabaya dimana organisasi publik yang 

menangani permasalahan anak jalanan di Surabaya adalah Dinas 

Sosial. 

3. UPTD Kampung Anak Negeri dimana UPTD milik Dinas Sosial ini 

merupakan tempat yang khusus memberikan pelayanan sosial bagi 

anak jalanan di Kota Surabaya. 
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I.7.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Fase terpenting dari penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan 

data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. 

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur yang sistematis untuk 

memperoleh data. Data merupakan fakta, informasi, atau keterangan untuk 

dijadikan bahan memecahkan masalah atau bahan untuk mengungkap suatu 

gejala. Data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 

diperoleh dan dikumpulkan dari sumber pertama, sedangkan data sekunder adalah 

data yang diperoleh bukan dari sumber pertama, namun sumber kedua, ketiga dan 

seterusnya. 

 Guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa 

pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi 

dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna 

dalam suatu topik tertentu30. Keberhasilan dalam mendapatkan data atau 

informasi sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan 

wawancara. Menurut Lincoln dan Guba maksud mengadakan wawancara 

antara lain31: 

 Untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, 
 perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan; 
 merekonstruksi  kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang 

                                                             
30 Lexy. J. Moleong.2006. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung:Remaja 
Resdakarya, Hal. 6 
31 Ibid, 186 
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 dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai 
 yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; 
 memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang 
 diperoleh dari orang lain dan memverifikasi, mengubah, dan 
 memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai 
 pengecekan anggota. 
 
 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara 

mendalam yaitu tanya jawab langsung yang dipandu dengan memakai 

pedoman wawancara atau interview guide. Orang-orang yang 

diwawancarai sebagai informan adalah orang-orang yang dianggap 

mengetahui, memahami dan menguasi informasi yang sesuai dengan 

permasalahan penelitian.  

b. Observasi 

 Observasi merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara 

sistemik mengenai kejadian-kejadian, perilaku objek-objek yang dilihat 

dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang 

dilakukan. Tujuan dari observasi adalah untuk memperoleh informasi yang 

relevan sehingga mempertajam dan mendukung data hasil wawancara. 

c. Dokumentasi 

 Teknik pengumpulan data yang juga berperan besar dalam 

penelitian kualitatif adalah dokumentasi. Dokumen merupakan sumber 

informasi yang bukan manusia (non human resources). Nasution (2003) 

menyebutkan bahwa “.... ada pula sumber non manusia diantaranya 

dokumen, foto, dan bahan statistik”.32 Studi Dokumentasi merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi 

                                                             
32 Satori, Djam’an dan Aan Komariah.2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:Alfabeta, 
hal: 146 
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dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang 

diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens 

sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian 

suatu kejadian. Dokumen dalam penelitian ini adalah semua jenis catatan 

sekunder sebagai pelengkap data primer dimana peneliti mengumpulkan 

dan mencatat data yang berupa dokumen, laporan, serta sumber-sumber 

data tertulis lainnya yang diperlukan dan relevan dengan kajian penelitian. 

 

I.7.4. Teknik Penentuan Informan 

 Pada umumnya terdapat tiga tahap pemilihan informan dalam penelitian 

kualitatif, yakni pertama pemilihan informasi awal, apakah itu informan (untuk di 

wawancarai) atau suatu situasi sosial (untuk di observasi). Kedua adalah 

pemilihan informan lanjutan guna memperluas deskripsi informasi dan melacak 

variasi informasi yang mungkin ada. Ketiga adalah menghentikan pemilihan 

informan lanjutan bilamana dianggap sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi 

(sudah ada replikasi informasi)33. 

 Dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan secara 

purposive sampling dimana informan yang dipilih merupakan pihak yang 

dianggap paling mengetahui dan menguasai informasi mengenai permasalahan 

dalam penelitian. Adapun informan dalam Penelitian ini antara lain: 

 

 
                                                             
33 Burhan Bungin. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 
Hal. 53-54 
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a. Pemerintah 

1. Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial (Ibu Anisya Sofyiatin, 

SH) 

2. Staff Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial ( Bapak Aziz Muslim, SH) 

3. Kepala UPTD Kampung Anak Negeri (Bapak Achmad Harsono, SH 

CN) 

4. Kepala Subbag TU UPTD Kampung Anak Negeri (Ibu Erni) 

b. Pendamping Anak Jalanan 

1. Pendamping anak jalanan binaan UPTD Kampung Anak Negeri 

(Hendi) 

c. Anak jalanan yang memperoleh pemberdayaan 

1. Jimi (14 tahun) 

2. Bimo (12 tahun) 

3. Zainudin (13 tahun) 

4. Muji (17 tahun) 

5. Yusuf (16 tahun) 

6. Broto (15 tahun) 

7. Khoirul (15 tahun) 

d. Alumni Anak Jalanan Binaan UPTD 

1. Arif (19 tahun) 

2. Riski (21 tahun) 

I.7.6. Teknik Analisis Data 

 Bogdan & Biklen mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 
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memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain34. 

Menurut Miles dan Huberman, analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang 

saling berkaitan, meliputi: 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara 

terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.  

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

2. Penyajian data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Beberapa jenis bentuk penyajian data adalah matriks, grafik, jaringan, bagan, 

dan lain sebagainya. Bentuk penyajian data yang sering digunakan dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

3. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan untuk menyimpulkan catatan-

catatan lapangan dimana kesimpulan akhir tidak akan muncul sampai 
                                                             
34 Satori, Djam’an dan Aan Komariah.2012.Metodologi Penelitian Kualitatif.Bandung:Alfabeta, 
hal. 201 
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pengumpulan data berakhir. Verifikasi merupakan suatu tinjauan ulang pada 

catatan-catatan lapangan.  

I.7.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

 Pemeriksaan keabsahan data diperlukan agar hasil atau temuan penelitian 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada penelitian ini menggunakan 

triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandung terhadap data 

itu. Triangulasi terbagi menjadi empat, yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik 

dan teori. 

 Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, 

yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam peneltian. Hal itu 

dapat dicapai dengan jalan35: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang lain 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

 
                                                             
35 Lexy. J. Moleong. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung:Remaja 
Resdakarya,Hal. 331 
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