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BAB III 

PENYAJIAN, ANALISIS DAN INTERPRETASI TEORITIK 

 

 Pada bab ini peneliti akan menyajikan data, analisis data serta interpretasi 

teoritik data hasil penelitian. Penyajian data merupakan kegiatan pengumpulan 

informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Peneliti sebagai aktor pengumpulan data, mengintepretasikan segala 

bentuk informasi yang didapat selama penelitian ke dalam suatu tulisan. 

Sedangkan analisis data adalah kegiatan menguraikan data penelitian menjadi 

bagian-bagian dan menyusunnya menjadi runtut sehingga diperoleh hasil 

penelitian yang jelas. Sementara itu, interpretasi teoritik adalah mengkaji data 

hasil penelitian dengan teori yang relevan. 

 Penyajian, analisis dan interpretasi terhadap data pada penelitian ini 

sengaja dijadikan dan disatukan dalam satu bab dengan alasan supaya meruntut 

alur pengemasan agar lebih efisien, sehingga pada proses penarikan kesimpulan 

diharapkan laporan yang disajikan dapat lebih terarah dan mudah dipahami karena 

penyajian, analisis dan interpretasi data merupakan sesuatu yang berproses secara 

runtut dan terintegrasi. Selain itu, dimaksudkan untuk memperinci dan 

mengurutkan alur pengemasan laporan penelitian untuk selanjutnya 

mempermudah proses penyimpulan hasil penelitian sehingga hasil penelitian 

dapat lebih terarah dan mudah dianalisa serta di pahami. 
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III.1 PENYAJIAN DATA 

III.1.1 Pelaksanaan Pemberdayaan Anak Jalanan di UPTD Kampung 

Anak Negeri 

 Persoalan anak jalanan merupakan masalah sosial yang membutuhkan 

penanganan yang baik karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Dinas 

Sosial Kota Surabaya sebagai leading sector penanganan anak jalanan di 

Surabaya memiliki Tupoksi seperti yang diungkapkan oleh Bapak Aziz selaku 

Staf Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial sebagai berikut: 

“Tupoksinya adalah merehabilitasi, mengembalikan jati diri mereka ke 
bentuk sosial awalnya sehingga mereka terpenuhi hak-haknya 
sebagaimana anak-anak yang lain...”36 

 
Beliau menambahkan bahwa dalam menjalankan Tupoksi tersebut, Dinas 

Sosial memiliki Rencana Strategis (Renstra) berkaitan dengan anak jalanan di 

Surabaya yaitu dengan memberikan pemberdayaan bagi anak jalanan sebagai 

berikut: 

“Renstranya yang berkaitan dengan anak jalanan adalah dengan 
pemberdayaan anak jalanan. Yang mana pemberdayaan tersebut dapat 
dilakukan dengan pendekatan persuasif melalui pelatihan, pembinaan ya 
too..sehingga pola pikir/ mindset mereka mental mereka terbentuk menjadi 
anak-anak yang baik.” 37 

 
 Dalam memberdayakan anak jalanan di Surabaya, Intervensi yang 

dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial salah satunya adalah 

menyediakan UPTD untuk menampung anak jalanan, anak nakal, dan anak 

terlantar. Intervensi ini dilakukan apabila reintegrasi terhadap keluarga dan 

                                                             
36 Wawancara dengan Staff Rehabilitasi anak dan Tuna Sosial, Bapak Aziz Muslim, SH, pada 
tanggal 1 Juli 2014 
37 Wawancara dengan Staff Rehabilitasi anak dan Tuna Sosial, Bapak Aziz Muslim, SH, pada 
tanggal 1 Juli 2014 
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masyarakat tidak berhasil barulah anak jalanan di ambil alih oleh pemerintah. Hal 

ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Aziz Staff Rehabilitasi Anak dan 

Tuna Sosial sebagai berikut: 

“...Intervensi apa yang dilakukan oleh pemerintah, intervensinya yaitu 
kami menyediakan UPTD yang ada di wonorejo, disana menampung anak-
anak nakal, anak-anak jalanan, anak-anak yang tidak terpenuhi hak-haknya 
oleh keluarga diambil alih oleh Pemerintah. Sebelumnya pemerintah 
melakukan reintegrasi terhadap keluarga dan reintergrasi terhadap 
masyarakat. Manakala tidak bisa baru diambil alih oleh pemerintah. Di 
UPTD itu ada sekitar 34 anak. ” 38 
 

 Pemberdayaan anak jalanan bertujuan untuk mengembalikan jati diri 

mereka sehingga mereka mampu mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, 

mengarahkan mereka kearah yang positif serta dengan adanya pemberdayaan 

diharapkan mereka tidak melakukan aktivitas di jalanan lagi. Tujuan ini sesuai 

dengan yang dijelaskan oleh Bapak Aziz dan Ibu Anisyah sebagai berikut: 

“Untuk mengembalikan jati diri mereka sehingga mereka mampu 
melakukan aktivitas dengan sendirinya, tidak menggantungkan orang lain 
sehingga mereka tidak melakukan aktivitas di jalanan lagi.”39 
 
“Tujuan pemberdayaan adalah diarahkan agar anak-anak tidak melakukan 
kegiatan dijalanan. Kita kasih arahan ke arah yang lebih positif. Sehingga 
mereka jangan sampai ke jalanan lagi.” 40 

 
Setiap warga negara memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara 

seperti pendidikan dan kesehatan tidak terkecuali bagi anak-anak yang melakukan 

aktivitas dijalanan atau yang sering disebut dengan anak jalanan. Melalui 

pemberdayaan, negara membuat mereka berdaya dengan cara dipenuhinya hak-

hak mereka. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa pemberdayaan anak jalanan 
                                                             
38 Wawancara dengan Staff Rehabilitasi anak dan Tuna Sosial, Bapak Aziz Muslim, SH, pada 
tanggal 1 Juli 2014 
39 Wawancara dengan Staff Rehabilitasi anak dan Tuna Sosial, Bapak Aziz Muslim, SH, pada 
tanggal 1 Juli 2014 
40 Wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial, Ibu Anisya Sofyatin, SH, 
pada tanggal 3 Juli 2014 
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penting untuk dilaksanakan, hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Bapak Aziz 

sebagai berikut: 

“Bahwa di dalam UU sudah disebutkan bahwa fakir miskin dan anak 
terlantar dipelihara oleh negara, pemerintah adalah termasuk bagian 
dari negara, pelaksana kan. Sekarang kan sudah Otoda. Pemerintah 
bisa menentukan kebijakan sendiri sesuai dengan kebutuhan warganya, 
terutama Kota Surabaya. Alasannya mereka harus terpenuhi hak-
haknya oleh negara baik itu pendidikannya, kesehatannya, karena apa 
mereka tidak terlepas dari pembayaran pajak, pembayaran pajak itu 
kita kembalikan lagi kepada masyarakat, termasuk anak jalanan.”41 
 

Pemberdayaan harus ditopang dengan pendidikan dan ketrampilan yang 

baik. Karakter anak jalanan adalah melakukan sesuatu dengan instan, tidak 

berpikir bagaimana kedepannya. Untuk itu memberikan bekal pendidikan dan 

ketrampilan yang cukup akan membantu mereka menjadi lebih mandiri. Jika 

pemberdayaan ditopang dengan pendidikan yang cukup maka anak jalanan akan 

berpola pikir dan melakukan aktivitas sesuai bekal keilmuan yang mereka 

dapatkan. Ditambah dengan ketrampilan yang mereka peroleh dapat berguna 

untuk masa depan mereka kelak. Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Bapak Aziz 

sebagai berikut: 

“...maka dari itu intervensi kita menyediakan UPTD untuk membina 
mereka baik secara pendidikan maupun ketrampilan. Nanti kalau 
pemberdayaan ditopang dengan pendidikan yang cukup maka dia akan 
apa ya, akan bisa berpola pikir dan bisa melakukan aktivitas mengenai 
ilmu yang diberdayakan kepada mereka, misalnya pelatihan otomotif, 
tidak hanya melakukan pelatihan tapi setelah pelatihan ya buyar,  tapi 
kalau tidak didukung dengan pendidikan tidak akan bisa berdaya 
mereka karena karakter anak jalanan ya seperti itu. Anak jalanan kan 
kepinginannya yang instan, tapi kedepannya mereka tidak berpikir o 
iya bagaimana kehidupan saya, yang dia pikirkan detik itu gimana 
mereka mendapatkan uang, tidak berpikir kedepannya.”42 

 
                                                             
41 Wawancara dengan Staff Rehabilitasi anak dan Tuna Sosial, Bapak Aziz Muslim, SH, pada 
tanggal 1 Juli 2014 
 
42 Wawancara dengan Staff Rehabilitasi anak dan Tuna Sosial, Bapak Aziz Muslim, SH, pada 
tanggal 1 Juli 2014 
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 Dinas Sosial Kota Surabaya dalam memberikan pemberdayaan anak 

jalanan adalah dengan membentuk tempat khusus menampung anak-anak 

bermasalah sosial termasuk anak jalanan. Pada 4 Januari 2009, Pemerintah Kota 

Surabaya melalui Dinas Sosial membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok 

Sosial Anak Wonorejo dan dilanjutkan dengan turunnya Peraturan Walikota No 

61 tahun 2012 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri. Hal 

ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Achmad Harsono selaku Kepala UPTD. 

“tahun 2009, namanya awalnya panti rehabilitasi sosial wonorejo. Mulai 
ada perwali no 61 tahun 2012, namanya diubah menjadi UPTD Kampung 
Anak Negeri.” 43 
 
UPTD Kampung Anak Negeri memiliki visi mewujudkan anak-anak yang 

bermasalah sosial berperilaku normatif dan mandiri sehingga dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya secara memadai dalam kehidupan bermasyarakat. Misinya yaitu 

menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak yang 

bermasalah sosial dalam sistem panti, menumbuhkan kesadaran untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki anak-anak yang bermasalah sosial, dan 

memfasilitasi tumbuh kembangnya motivasi dan usaha masyarakat dalam 

penanganan anak yang bermasalah sosial. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh 

Kepala UPTD Kampung Anak Negeri, Bapak Achmad Harsono: 

“UPTD ini memiliki visi terwujudnya anak-anak yang bermasalah sosial 
agar berperilaku normatif dan mandiri. Kemudian misi kamu ada tiga, 
memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, menumbuhkan kesadaran 
anak-anak akan potensi yang mereka miliki, dan memfasilitasi tumbuh 
kembang mereka.”44 
 

                                                             
43 Wawancara dengan Kepala UPTD Kampung Anak Negeri, Bapak Achmad Harsono, SH CN, pada 
tanggal 15 Juli 2014 
44 Wawancara dengan Kepala UPTD Kampung Anak Negeri, Bapak Achmad Harsono, SH CN, pada 
tanggal 15 Juli 2014 
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Anak jalanan yang dibina di UPTD Kampung Anak Negeri berasal hasil 

razia yang di kirim ke UPTD Keputih. Disana dilakukan identifikasi dan dipilah. 

Berdasarkan hasil identifikasi, yang gelandang, pengemis, WTS ditempatkan di 

Keputih, yang anak berkebutuhan khusus dikirim ke Kalijudan lalu yang anak 

jalanan dikirim UPTD Kampung Anak Negeri. Tidak semua anak jalanan dikirim 

ke UPTD ini, anak jalanan yang masih memiliki keluarga dapat diambil dengan 

membawa persyaratan tertentu. Namun jika sudah berminggu-minggu tidak ada 

keluarga yang mengambil, anak jalanan akan dikirim ke UPTD Kampung Anak 

Negeri jika daya tampungnya masih ada.  

 “kita itu kan sistemnya satu pintu, anak jalanan dari keputih dikirim kesini. 
 Hasil razia wts, gepeng, anak jalanan juga dikirim ke keputih, setelah itu 
 dipilah.Yang anak jalanan dikirim kemari, yang wts di keputih, yang 
berkebutuhan khusus di kalijudan. Anak jalanan kalau yang masih punya 
 keluarga bisa diambil dengan syarat surat RT,RW dan kelurahan. Kalau 
 sudah  beberapa minggu nggak diambil. Anaknya itu sekitar umur 10-18 
dan disini daya tampungnya masih muat maka dikirim ke uptd ini.”45 
 
UPTD Kampung Anak Negeri memiliki daya tampung 35 anak yang 

terdiri dari anak jalanan, anak terlantar dan anak nakal. Saat ini telah ada 34 anak 

yang mengikuti program pemberdayaan di tempat tersebut. Anak jalanan di 

Surabaya bukan hanya berasal dari Surabaya saja, namun juga berasal dari 

berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta dan Bandung. 

“anak jalanan ada yang dari surabaya, ada yang dari daerah mana-mana, 
dari jakarta ada, ada bandung ada.” 46 
 
Surabaya sendiri tidak memiliki program pengembalian ke daerah asal 

bagi anak-anak jalanan. Tidak seperti WTS, gelandang dan pengemis yang 

                                                             
45 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kampung Anak Negeri, Ibu Erni, pada 
tanggal 8 Juli 2014 
46 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kampung Anak Negeri, Ibu Erni pada 
tanggal 8 Juli 2014 
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dikembalikan ke daerah asal. Anak jalanan yang berasal dari luar Surabaya akan 

ditampung dan dibina di UPTD Kampung Anak Negeri selama umurnya dibawah 

18 tahun. 

“Kalau anak jalanan itu kita nggak ada program pengembalian ke daerah 
asal, yang ada itu WTS, gelandangan dan pengemis, apa lagi ya owh itu 
orang gila tapi kalau anak jalanan tidak ada program pengembalian ke 
daerah asal.” 47 
 

 Proses rekruitmen anak-anak bermasalah sosial ke dalam UPTD Kampung 

Anak Negeri selain melalui hasil razia adalah melalui proses penjangkauan. 

Prosedur penjangkauan dilakukan berdasarkan data yang telah di himpun dari 

Liponsos Keputih, Bappeko, Dinas Sosial, Bapemas, Kepolisian, LSM maupun 

dari warga masyarakat. Dalam proses ini dijelaskan kepada keluarga anak-anak 

yang bermasalah sosial akan pentingnya pembinaan, manfaatnya, fasilitas dan 

kegiatan di UPTD. Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Ibu Erni berikut ini: 

“nggak cuma dari hasil razia saja mbak, kami juga melakukan prosedur 
penjangkauan. Kita jangkau ke keluarga anak jalanan. Darimana kita tahu? 
Dari data-data yang diperoleh dari Liponsos keputih, Bappeko, Dinas 
Sosial, Bapemas, Kepolisian, atau warga masyarakat. Paling sering sih 
laporan dari masyarakat mbak. Terus kita datengin keluarganya, kita beri 
penjelasan. Mau atau tidak anak dibina di UPTD itu keputusan keluarga. 
Kami tidak bisa memaksa.”48 
 

 Anak yang bermasalah sosial yang diperoleh dari hasil razia maupun 

penjangkauan, selanjutnya dilakukan identifikasi dan seleksi apakah memenuhi 

syarat sebagai klien UPTD atau tidak. Syaratnya yaitu anak berusia 10-18 tahun, 

berstatus penduduk Surabaya, dari keluarga tidak mampu, tidak cacat, dan tidak 

sekolah (drop out). Proses identifikasi dan seleksi dilaksanakan dengan 

                                                             
47 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kampung Anak Negeri, Ibu Erni pada 
tanggal 8 Juli 2014 
48 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kampung Anak Negeri, Ibu Erni pada 
tanggal 8 Juli 2014 
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melibatkan tenaga ahli seperti dokter, psikolog,dan petugas administrasi. Dokter 

untuk memeriksa kesehatan fisik, psikolog melakukan pemeriksaan kesehatan 

psikis, dan petugas administrasi untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan 

administasi seperti surat pengantar RT/RW, Kartu Keluarga, dll. Hal ini seperti 

yang dijelaskan oleh Kepala Tata Usaha, Ibu Erni sebagai berikut: 

“setelah itu, yang kita lakukan adalah identifikasi dan seleksi mbak. Ini 
perlu melibatkan dokter untuk memeriksa kesehatan fisik dan psikolog 
untuk memeriksa kesehatan psikis. Tidak hanya itu kami juga memeriksa 
administratifnya apakah sudah lengkap dan sesuai persyaratan atau belum. 
Syarat nya bisa mbak baca di brosur.”49 
 

 Setelah lolos seleksi, tahap selanjutnya adalah registrasi yaitu pengesahan 

calon klien menjadi klien resmi. Anak dicatat dalam buku induk, mendapatkan 

nomor registrasi dan seorang pendamping. Orangtua atau wali menandatangi 

kontrak pelayanan yang memuat bahwa anak masuk tanpa paksaan dan bersedia 

mengikuti seluruh progam. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Erni berikut: 

“... setelah proses seleksi, anak yang lolos melakukan registrasi agar 
menjadi klien resmi UPTD ini mbak. Setiap anak mendapatkan nomor 
registrasi dan seorang pendamping. Orangtua nya juga harus 
menandatangani kontrak yang isinya anak tersebut masuk tanpa paksaan 
dan mau untuk mengikuti kegiatan disini.”50 
 

 Tahap terakhir adalah penerimaan dan pengasramaan. Dalam proses 

penerimaan, dijelaskan kepada anak tentang lingkungan panti dan aturan-

aturannya. Kemudian anak diberikan perlengkapan sekolah, perlengkapan mandi, 

dan baju. Di dalam panti anak mendapatkan fasilitasi tempat tidur, makan 3 kali 

sehari, dan sandang (seragam, baju olahraga dan baju muslim). Seperti yang 

diungkapkan oleh Ibu Erni berikut ini: 

                                                             
49 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kampung Anak Negeri, Ibu Erni pada 
tanggal 8 Juli 2014 
50 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kampung Anak Negeri, Ibu Erni pada 
tanggal 8 Juli 2014 
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“Anak resmi menjadi klien di UPTD ini, awalnya dijelaskan dulu 
lingkungan di panti ini seperti apa, peraturan yang harus ditaati apa saja. 
Setelah  itu anak diberikan fasilitas sekolah, tempat tidur, makan 3 kali 
sehari dan pakaian seperti seragam, baju olahraga dan baju muslim”51 
 

Proses pelayanan bagi anak-anak yang bermasalah sosial di UPTD 

Kampung Anak Negeri dilaksanakan melalui sejumlah tahapan. Dimulai dari 

Assesmen, Orientasi, Intervensi, Terminasi hingga Evaluasi. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Kepala UPTD Kampung Anak Negeri, Bapak Achmad Harsono 

sebagai berikut: 

“Prosesnya secara garis besar ada 5 tahapan mbak. Yang pertama anak 
harus dilakukan assesmen masalahnya apa, lalu orientasi terhadap 
lingkungan dan program uptd, diintervensi melalui sejumlah kegiatan-
kegiatan, terminasi, dan terakhir adalah evaluasi.”52 
 
 

 Tahapan pertama dalam memberikan pelayanan bagi anak jalanan yang 

telah menjadi klien di UPTD Kampung Anak Negeri adalah Assesmen yaitu 

kegiatan pengungkapan dan penelaahan masalah klien. Kegiatan assesmen 

dilakukan baik itu assesmen sosial, assesmen psikologis maupun kesehatan. Hal 

ini dijelaskan oleh Kepala UPTD Kampung Anak Negeri berikut ini: 

“awalnya dilakukan pengungkapan masalah yang mereka hadapi apa, ada 
yang karena persoalan ekonomi, ada yang karena masalah keluarga, 
macam-macam mbak. Makanya kita lakukan assesmen sosial dengan 
wawancara atau observasi, assesmen psikologis untuk mengetahui minat 
dan potensi mereka apa, lalu assesment kesehatan memeriksa kesehatan 
anak-anak. ”53 

  

                                                             
51 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kampung Anak Negeri, Ibu Erni pada 
tanggal 8 Juli 2014 
52 Wawancara dengan Kepala UPTD Kampung Anak Negeri, Bapak Achmad Harsono, SH CN, pada 
tanggal 15 Juli 2014 
53 Wawancara dengan Kepala UPTD Kampung Anak Negeri, Bapak Achmad Harsono, SH CN, pada 
tanggal 15 Juli 2014 
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 Tahapan kedua adalah orientasi, mengenalkan anak-anak pada lingkungan 

UPTD, program dan kegiatan-kegiatannya. Ini dilakukan agar anak memiliki rasa 

percaya diri, mengenal teman-temannya sehingga tumbuh sifat kesetiakawanan 

dan menumbuhkan motivasi mereka dalam mengikuti proses pembinaan. Hal ini 

dijelaskan oleh Bapak Achmad Harsono sebagai berikut: 

“... lalu anak dikenalkan pada lingkungan di dalam uptd, mengenalkan 
program dan kegiatan dan juga dikenalkan kepada anak-anak lainnya 
tujuannya adalah agar mereka memiliki kepercayaan diri, kesetiakawanan, 
dan motivasi...”54 

  

 Tahapan ketiga adalah intervensi. Proses ini berlangsung selama anak atau 

klien mengikuti proses pemberdayaan di UPTD Kampung Anak Negeri. 

Tujuannya adalah untuk membentuk dan merubah mental dan perilaku agar sesuai 

dengan norma-norma yang ada. Kegiatannya dilakukan dengan memberikan 

bimbingan-bimbingan seperti bimbingan mental, jasmani, sosial, minat dan 

kognitif. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Achmad Harsono sebagai berikut: 

“...untuk mengubah mental dan sikap mereka, kita memberikan 
bimbingan-bimbingan. Bimbingan mental dengan membiasakan sholat dan 
mengaji. Selain itu anak juga wajib mengikuti olahraga setiap pagi untuk 
kesehatan jasmani mereka, ada juga sosialisasi lingkungan sekitar dan 
kunjungan keluarga, lalu diberi ketrampilan sesuai minat dan diberi 
pendidikan yang baik, yang mau sekolah ke sekolah formal, kalau yang 
tidak mengikuti belajar nonformal”55 
 
 

 Keempat adalah proses terminasi yaitu mengakhiri pembinaan bagi klien 

setelah mengikuti kegiatan selama 6 bulan. Namun proses tidak harus di 

laksanakan, karena pada implentasinya pembinaan selama 6 bulan belum mampu 

mengubah mental dan perilaku anak secara utuh. Proses pembinaan harus 
                                                             
54 Wawancara dengan Kepala UPTD Kampung Anak Negeri, Bapak Achmad Harsono, SH CN, pada 
tanggal 15 Juli 2014 
55 Wawancara dengan Kepala UPTD Kampung Anak Negeri, Bapak Achmad Harsono, SH CN, pada 
tanggal 15 Juli 2014 
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berkesinambungan dan menyeluruh membutuhkan waktu yang relatif lama. 

Kebanyakan anak yang mengakhiri program pembinaan adalah anak yang usianya 

memang sudah 18 tahun, dan mau tidak mau harus meninggalkan UPTD. 

“Kalau terminasi itu mengahiri program setelah 6 bulan mbak. Tapi ya 
namanya pembinaan ya, 6 bulan sudah bisa apa. Yang namanya ngrubah 
anak ya harus sabar, step by step, nggak bisa langsung berubah jadi baik, 
nggak secepat itu mbak. Makanya ada juga anak yang nggak betah terus 
kabur, tapi kebanyakan anak-anak disini keluar karena memang usianya 
sudah 18 tahun dan sudah tidak boleh tinggal disini lagi mbak...”56 
 

 Terakhir dilakukan evaluasi, tujuannya adalah untuk melihat sejauhmana 

program dan kegiatan berlangsung. UPTD biasanya melakukan satu bulan sekali 

untuk mengevaluasi bagaimana berjalannya program, kendalanya apa saja, 

kemudian dicari solusinya. Rapat ini melibatkan seluruh staff dan pembina dan 

pendamping. 

“...terakhir ada rapat untuk mengevaluasi tiap bulannya. Rapat dihadiri 
oleh seluruh staff UPTD, pembina dan pendamping. ini untuk 
meningkatkan kinerja kita mbak”. 57 
 

 Program-program pembinaan anak jalanan di UPTD Kampung Anak 

Negeri terdiri dari pembinaan formal dan informal. Pembinaan formal dilakukan 

dengan menyekolahkan anak asuh di SD maupun SMP. Sedangkan pembinaan 

nonformal dengan cara memberikan pelajaran dan keahlian ketrampilan seperti 

musik, handicraft dan lain-lain. UPTD ini membuat usulan program-program 

kerja untuk selanjutkan disampaikan kepada Dinas Sosial untuk disetujui. 

Sehingga program-program yang ada sudah disesuaikan dengan keinginan dan 

                                                             
56 Wawancara dengan Kepala UPTD Kampung Anak Negeri, Bapak Achmad Harsono, SH CN, pada 
tanggal 15 Juli 2014 
57 Wawancara dengan Kepala UPTD Kampung Anak Negeri, Bapak Achmad Harsono, SH CN, pada 
tanggal 15 Juli 2014 
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kebutuhan anak binaan, hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Achmad 

Harsono selaku Kepala UPTD berikut ini: 

“Pembinaan formal maupun nonformal. Pembinaan formal itu 
disekolahkan di SD dan SMP itu hanya anak yang mau. Yang nonformal 
itu dikasih pembelajaran baca tulis setiap hari dan pembelajaran berupa 
ketrampilan, disini ada musik, pembuatan handicraft pembuatan manik-
manik, kain perca, lukis, potong rambut juga ada.” 58 
 
“UPTD ini kan milik dinas sosial, kita buat usulan program-programnya 
kemudian diusulkan ke dinas sosial untuk disetujui. Setiap awal tahun 
sudah ada jadwalnya” 59 
 
 Anak binaan di UPTD Kampung Anak Negeri setiap hari berkegiatan 

sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pagi hari anak-anak harus mengikuti sholat 

subuh berjamaah kemudian dilanjutkan dengan olahraga, mandi, sarapan dan 

sholat dhuha. UPTD ini menekankan pada pendidikan spiritual sehingga sholat 

berjamaah wajib dilaksanakan oleh anak-anak. Jam 8 pagi anak bersekolah formal 

atau informal. Sekolah formal dilaksanakan melalui kerjasama dengan SD 

Kedungbaruk untuk setingkat SD dan SMP Terbuka 19 untuk setingkat SMP. Saat 

ini anak yang menjadi siswa SMP ada 4 anak dan siswa SD ada 6 anak. Sekolah 

informal dilakukan dengan cara memasukkan anak sesuai dengan kemampuanya, 

saat ini ada tiga kelas, yaitu kelas baca tulis untuk yang tidak bisa membaca, 

setara SD dan setara SMP. Setiap kelas memiliki satu tenaga pengajar atau 

pembina. Pada malam harinya, anak mendapatkan pelatihan ketrampilan sesuai 

dengan minat dan bakatnya, seperti silat, musik, maupun pelatihan handicraft. Hal 

ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Erni, Kepala Sub bagian Tata Usaha sebagai 

berikut: 

                                                             
58 Wawancara dengan Kepala UPTD Kampung Anak Negeri, Bapak Achmad Harsono, SH CN, pada 
tanggal 15 Juli 2014 
59 Wawancara dengan Kepala UPTD Kampung Anak Negeri, Bapak Achmad Harsono, SH CN, pada 
tanggal 15 Juli 2014 
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 “Mulai subuh jamaah sholah subuh semua harus ikut, istirahat sebentar, 
jam 6 olahraga pagi, terus mandi-mandi, sarapan, terus sholat dhuha, jam 8 
masuk kelas. Sistemnya sekolah informal. Ada tiga kelas, yang satunya 
setara SD, setara SMP sama kelas baca tulis yang nggak bisa baca tulis 
sama sekali. Tenaga pengajarnya itu ada pendamping/pembina itu ada 3 
orang dari tenaga outsourching, digaji itu mbak. Ada juga yang sekolah 
formal. Kita kerjasama dengan SD Kedungbaruk kalau SMP, SMP 
Terbuka 19. Kemarin SMP ada 4 anak, yang 2 sudah lulus. Tahun ini kita 
masukkan lagi 2 anak berarti yang SMP ada 4 anak. Kalau yang SD 
Kedungbaruk itu kemarin ada 2 anak, tahun ini kita masukkan lagi 4 
berarti ada 6 anak.”60 
 
“kan kelasnya anak-anak jam 8-11. Setelah itu sholah dhuhur, istirahat kita 
haruskan tidur siang ya mbak, tapi ya namanya anak-anak mana mau 
disuruh tidur, umyek dewe-dewe mbak. Setelah itu jamaah ashar, olahraga 
sore, bebas, jamaah magrib, makan, setelah itu malamnya untuk ekskul. 
Ekskulnya beda-beda, harinya juga beda. Eksulnya ada silat, melukis, 
musik, ketrampilan, tataboga dan handicraft.” 61 

 Kegiatan-kegiatan anak yang menjadi binaan UPTD Kampung Anak Negeri 

telah disusun jadwal kegiatan sehari-hari oleh pendamping maupun pembina. 

Jadwal harian tersebut harus diiukuti oleh seluruh anak di UPTD Kampung Anak 

Negeri. Meskipun jadwal sudah ada, dalam pelaksanaannya banyak kegiatan yang 

tidak sesuai jam karena anak-anak yang malas atau beberapa pembina yang tidak 

datang. Jadwal kegiatan disusun dari anak bangun tidur hingga kembali tidur. 

Kegiatan anak selama tinggal di UPTD mencakup kegiatan ibadah harian, 

bimbingan belajar, maupun kegiatan ekstrakulikuler berupa pelatihan ketrampilan, 

silat, musik dan lain-lain. Berikut ini jadwal kegiatan harian anak-anak binaan 

UPTD Kampung Anak Negeri: 

 

 

                                                             
60 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kampung Anak Negeri, Ibu Erni pada 
tanggal 8 Juli 2014 
61 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kampung Anak Negeri, Ibu Erni pada 
tanggal 8 Juli 2014 
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Tabel III.1 

Jadwal Harian Anak Binaan UPTD Kampung Anak Negeri 

Hari Waktu Kegiatan 

Senin-
Kamis 

04.30 
05.20 
06.00 
06.30 
06.50 
07.50 
08.00 

08.20 - 10.40 
11.40 
12.00 
13.00 
15.00 
17.00 
18.00 
19.00 

 
21.00 

Bangun tidur dan Sholat Shubuh 
Membersihkan lingkungan panti 
SKJ 
Mandi dan ganti pakaian 
Sholat Dhuha 
Makan Pagi 
Apel pagi 
Pelajaran 
Sholat Dhuhur 
Makan Siang 
Kunjungan perpustakaan 
Sholat Ashar dan mengaji 
Mandi 
Sholat Maghrib-Makan Malam 
Sholat Isya-Pendampingan 
belajar/Ekstrakulikuler 

Tidur 
Jumat – 
Minggu 

04.30 
05.20 
06.00 
06.30 

06.50-07.50 
08.00 
11.00 

11.40-12.00 
13.00 
14.30 
15.30 
17.00 

18.00-19.00 
19.00 
21.00 

Bangun tidur dan sholat shubuh 
Membersihkan lingkungan panti 
Jalan Sehat 
Mandi dan ganti pakaian 
Sholat Dhuha-makan pagi 
Outdoor class 
Pemeriksaan Kesehatan 
Sholat Dhuhur/Jumat-makan siang 
Kunjungan perpustakaan 
Sholat ashar dan mengaji 
Kegiatan Ekstrakulikuler 
Mandi 
Sholat Maghrib-makan malam 
Sholat Isya- Ekstrakulikuler 
Tidur 

Sumber: UPTD Kampung Anak Negeri, 2014 
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 Kegiatan-kegiatan tersebut telah berhasil mengantarkan anak-anak binaan 

UPTD Kampung Anak Negeri hingga mendapatkan penghargaan. Misalnya saja 

seni lukis, lukisan anak jalanan dipamerkan di balai budaya bersama dengan 

lukisan dari anak berkebutuhan khusus. Melalui pameran tersebut, lukisan mereka 

terjual dan hasilnya masuk ke dalam tabungan masing-masing anak. Jadi setiap 

anak binaan Kampung Anak Negeri memiliki buku tabungan masing-masing, 

setiap ada hasil karya yang terjual masuk dimasukan dalam buku tabungan 

tersebut. Selain itu terdapat buku karya anak-anak yang dijual dan hasil 

penjualannya masuk ke tabungan memereka. Prestasi lain yang didapatkan anak 

jalanan binaan UPTD Kampung Anak Negeri adalah kejuaraan balap sepeda di 

tingkat provinsi. Yakni masuknya nama Eko dan Hendra menjadi atlet balap 

sepeda yang berhasil meraih juara 1 Piala Koni di kelas MTB dan juara 2 Piala 

Koni di kelas Road Race. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha, Ibu Erni sebagai berikut: 

“lukis kemarin kita pameran di Balai Budaya, ada yang laku sama lukisan 
dari ABK. Dan ada juga atlit balap sampai Pemprov namanya Eko sama 
Hendra. Tapi yang Eko sudah keluar. Saat ini kita ada bibit-bibit baru yang 
balap namanya Hendra, Ketut sama Ismail.”62 
 
 Kegiatan-kegiatan yang diikuti anak binaan tidak hanya kegiatan yang 

telah dijadwalkan oleh UPTD Kampung Anak Negeri, apabila Dinas Sosial 

mengadakan kegiatan seperti pelatihan anak jalanan di UPTD Kampung Anak 

Negeri juga diikutkan, namun mereka bukan prioritas utama. Diprioritaskan 

kepada anak-anak yang ada dijalanan berdasarkan koordinasi dengan petugas 

TKSK. Jika keikutsertaan anak jalanan sedikit barulah Dinas Sosial meminta anak 

                                                             
62 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kampung Anak Negeri, Ibu Erni pada 
tanggal 8 Juli 2014 
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jalanan binaan UPTD Kampung Anak Negeri dalam kegiatan pelatihan. Hal ini 

sebagaimana yang dijelaskan Kepala Sub Bagian TU, Ibu Erni dan Kepala UPTD, 

bapak Achmad Harsono sebagai berikut: 

“Iya kita ikutan, sebenarnya dinas sosial itu yang diprioritaskan anak-anak 
dijalanan tapi kan susah ya mbak nyari anak jalanan jadi ada yang ngambil 
dari sini untuk diikutkan kegiatan di dinas sosial. Kita ngikut dinas sosial, 
kalau diminta baru kita ikutkan anak-anak dari sini.”63 
 
“iya, biasanya kan ada pelatihan-pelatihan untuk anak jalanan, anak yang 
diikutkan tidak hanya anak jalanan dari luar maupun dari organisasi sosial 
tapi juga mengambil anak dari sini. Kemarin ada pelatihan komputer untuk 
anak jalanan di STIKOM, anak sini yang diikutkan ada 6 anak.”64 
 

  
 Sumber daya manusia yang terlibat dalam pemberdayaan anak jalanan di 

UPTD Kampung Anak Negeri dapat dikatakan telah mencukupi kebutuhan anak-

anak binaan. UPTD Kampung Anak Negeri memiliki: 

a. Petugas administrasi berjumlah 3 orang 

b. Satpam  berjumlah berjumlah 5 orang 

c. Petugas kebersihan berjumlah 3 orang 

d. Juru masak berjumlah 1 orang 

e. Pembina berjumlah 4 orang 

f. Pendamping berjumlah 6 orang 

g.  Pelatih ekstrakulikuler berjumlah 8 orang.  

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Erni selaku Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha, sebagai berikut: 

  

                                                             
63 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kampung Anak Negeri, Ibu Erni pada 
tanggal 8 Juli 2014 
64 Wawancara dengan Kepala UPTD Kampung Anak Negeri, Bapak Achmad Harsono, SH CN, pada 
tanggal 15 Juli 2014 
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“adminnya ada 3, satpam ada 5, kebersihan 3, juru masak 1, pembina 4, 
pendamping 6, sama pelatih olahraga 1, pelatih musik 1, mental 1, disiplin 
1, silat 1, pelatih lukis 1, pelatih ketrampilan 2, ada senam juga mbak 
setiap bulan dua kali ada pelatih khusus yang kita datangkan.”65 

 

III.1.2 Efektivitas Pemberdayaan Anak Jalanan di UPTD Kampung Anak 

Negeri 

 Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa 

jauh target dapat dicapai. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai derajat 

keberhasilan suatu program dalam usahanya untuk mencapai tujuan program 

tersebut. Dalam program pemberdayaan anak jalanan yang dilaksanakan di UPTD 

Kampung Anak Negeri Surabaya akan dinilai sejauhmana efektivitas atau derajat 

keberhasilan program dalam mencapai tujuan program tersebut. Penilaian 

efektivitas dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria efektivitas yang 

sesuai dengan penelitian ini, antara lain: 

III.1.2.1 Kejelasan tujuan yang hendak dicapai 

 Suatu kebijakan atau program dapat dikatakan berhasil atau efektif apabila 

dapat mencapai tujuannya. Program pemberdayaan merupakan salah satu upaya 

penanganan anak jalanan yang menjadi langkah inti untuk mengentaskan anak 

jalanan dan mengembalikan fungsi sosial mereka sebagai anak-anak. Dalam 

formulasinya, tujuan pemberdayaan anak jalanan menurut Dinas Sosial Kota 

Surabaya adalah: 

                                                             
65 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kampung Anak Negeri, Ibu Erni pada 
tanggal 8 Juli 2014 
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 “Untuk mengembalikan jati diri mereka sehingga mereka mampu 
melakukan aktivitas dengan sendirinya, tidak menggantungkan orang lain 
sehingga mereka tidak melakukan aktivitas di jalanan lagi.”66 
 
“Tujuan pemberdayaan adalah diarahkan agar anak-anak tidak melakukan 
kegiatan dijalanan. Kita kasih arahan ke arah yang lebih positif. Sehingga 
mereka jangan sampai ke jalanan lagi.”67 

 
 Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Sosial membentuk UPTD 

Kampung Anak Negeri untuk melaksanakan pemberdayaan anak yang bermasalah 

sosial di Surabaya dengan sistem panti. Secara khusus, segala program dan 

kegiatan yang di UPTD Kampung Negeri bertujuan untuk mewujudkan anak-anak 

yang bermasalah sosial berperilaku normatif dan mandiri agar dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai dalam kehidupan bermasyarakat 

serta memberikan bekal bagi anak jalanan untuk masa depan mereka. Hal ini 

seperti yang disampaikan oleh Bapak Achmad Harsono, berikut ini: 

“Yang jelas selama ini kan dia hidup dijalanan tanpa aturan, jadi pertama 
kali disini biasanya nggak kerasan terus keluar. Jadi tujuannya 
memberikan bekal bagi anak jalanan untuk masa depan mereka.”68 

 
 
 Dalam pelaksanaannya, tujuan tersebut belum sepenuhnya mencapai 

sasaran yang telah ditentukan. UPTD Kampung Anak Negeri menemui beberapa 

kendala yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Kendalanya adalah 

dari karakteristik anak yang terbiasa hidup bebas dan tanpa aturan sehingga ketika 

sudah berada di UPTD Kampung Anak Negeri sulit untuk diarahkan ke perilaku-

perilaku yang sesuai dengan norma. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Erni 

sebagai berikut: 
                                                             
66 Wawancara dengan Staff Rehabilitasi anak dan Tuna Sosial, Bapak Aziz Muslim, SH, pada 
tanggal 1 Juli 2014 
67 Wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial, Ibu Anisya Sofyatin, SH, 
pada tanggal 3 Juli 2014 
68 Wawancara dengan Kepala UPTD Kampung Anak Negeri, Bapak Achmad Harsono, SH CN, pada 
tanggal 15 Juli 2014 
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 “tujuan belum seluruhnya tercapai sih mbak, lha itu tadi kendalanya lho 
mbak, anak-anak yang susah ditata itu lho mbak.69 
 
“disiplinnya kurang, motivasinya kurang, susah teratur. Anak-anak disini 
nakalnya luar biasa mbak. Disini itu bukan hanya anak jalanan saja mbak, 
ada anak terlantar, ada juga anak nakal. Contohnya dani mbak, 
keluarganya menitipkan kesini karena sudah tidak bisa lagi ngurusin, dani 
itu kecanduan PS mbak, untuk bayar PS dia nyuri-nyuri sampai 
sekolahnya putus ditengah jalan.70 
 
Selain itu, kendala lainnya adalah bukan hanya dari anak-anaknya saja 

tetapi juga dari pendamping. Anak-anak yang susah diatur membutuhkan keahlian 

khusus dari pendamping untuk membuat mereka disiplin. Kalau pendamping tidak 

telaten, anak-anak akan kabur. Tidak semua pendamping memiliki watak yang 

sabar, terkadang mereka tersinggung, marah dan memukul anak-anak. Hal ini 

seperti yang dijelaskan oleh Kepala UPTD, Bapak Achmad Harsono sebagai 

berikut: 

“mereka kan nggak punya aturan, kalau masuk sini kan ada aturan yang 
harus ditaati, jadi butuh penyesuaian diri, kalau dari tim pendamping tidak 
telaten, anak –anak ini bisa kabur,dulu sempat ada anak-anak yang kabur 
tapi setelah dia melakukan penyesuaian dia bisa bertahan. Kendalanya ya 
di pendamping itu mbak, anak-anak disini kan nakal-nakal mbak, nggak 
semua pendamping punya watak yang sabar, kadang-kadang dia punya 
batas kesabaran, kadang-kadang dia tersinggung, marah dan memukul 
anak-anak. Tapi saya sudah tekankan pada mereka untuk tidak 
menggunakan kekerasan fisik, kalau dihukum biasanya lari-lari 
mengelilingi taman sebanyak berapa kali, atau disuruh menghafalkan 
quran.” 71 
 
Memberdayakan anak jalanan agar mereka kembali kearah yang lebih 

positif, mandiri dan berbudi pekerti baik tidak mudah. Anak jalanan terbiasa 

                                                             
69 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kampung Anak Negeri, Ibu Erni pada 
tanggal 8 Juli 2014 
70 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kampung Anak Negeri, Ibu Erni pada 
tanggal 8 Juli 2014 
71 Wawancara dengan Kepala UPTD Kampung Anak Negeri, Bapak Achmad Harsono, SH CN, pada 
tanggal 15 Juli 2014 
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hidup bebas di jalanan tanpa ada aturan, sehingga mereka perlu mengenal 

kedisplinan. Mendisiplinkan anak-anak merupakan tugas semua aktor di UPTD 

Kampung Anak Negeri terlebih merupakan tugas dari pendamping. Pendamping 

bertugas mendampingi anak-anak selama 24 jam dan melatih mereka untuk 

disiplin. Selain kedisplinan, kendala lainnya adalah motivasi yang rendah dari 

anak-anak untuk mengikuti setiap kegiatan yang sudah dijadwalkan. Mengubah 

mindset anak jalanan yang dulunya liar menjadi anak yang menaati aturan-aturan 

yang sudah ada adalah hal yang sulit. Hal ini diakui oleh pendamping anak 

jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri, Hendi dan Kepala Sub bagian Tata 

Usaha, Ibu Erni sebeagai berikut: 

 
“kan ini kami desain semi pesantren ya mbak, jadi kendalanya kalau di 
pesantren biasa itu anak-anak yang datang adalah anak yang baik. 
Sedangkan anak-anak disini kebalikannya. Artinya mereka disini itu yang 
dulunya hanya paham peraturan lampu merah berhenti, hijau jalan. 
Sedangkan kalau disini ada peraturan dari bangun tidur sampai tidur lagi. 
Kadang-kadang anak merasa kurang nyaman, karena dulunya merasa 
bebas sedang disini semuanya serba ada peraturan.”72 
 
“Anak-anak disini itu motivasinya beda sama anak-anak normal lainnya. 
Disini itu kita harus ngoprak-ngoprak, perlu dipaksa, karena mereka itu 
biasa liar ya mbak hidup bebas dijalanan.” 73 

 Selain untuk mewujudkan anak yang berperilaku normatif, Pemberdayaan 

di UPTD Kampung Anak Negeri  juga bertujuan untuk membentuk mereka 

menjadi mandiri sehingga dapat hidup secara memadai dalam kehidupan 

bermasyarakat. Terkait dengan kemandirian ini, UPTD Kampung Anak Negeri 

telah membuat program-program baik dari segi keilmuan maupun ketrampilan 

yang dapat menjadi bekal untuk mereka. Secara keilmuan, anak-anak diberi 

                                                             
72 Wawancara dengan pendamping anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri, Hendi. pada 
tanggal 8 Juli 2014 
73 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kampung Anak Negeri, Ibu Erni pada 
tanggal 8 Juli 2014 
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pendidikan di sekolah formal maupun pendidikan nonformal dengan pembinaan 

baca tulis. Selain itu, anak-anak juga mendapatkan pembelajaran ketrampilan 

sesuai dengan minat dan bakat mereka. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 

Kepala UPTD Kampung Anak Negeri: 

“pembinaan formal maupun nonformal. Pembinaan formal itu 
disekolahkan di SD dan SMP itu hanya anak yang mau. Yang nonformal 
itu dikasih pembelajaran baca tulis setiap hari dan pembelajaran berupa 
ketrampilan, disini ada musik, pembuatan handicraft pembuatan manik-
manik, kain perca, lukis, potong rambut juga ada”. 74 

 
 
 Output pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan di UPTD Kampung Anak 

Negeri belum sesuai dengan harapan. Mereka yang telah berumur 18 tahun harus 

keluar dan mengakhiri program pembinaan. Mereka yang telah selesai tersebut, 

jika yang masih memiliki keluarga akan dikembalikan ke keluarganya, jika tidak 

mereka akan dicarikan pekerjaan. Proses pembinaan yang baik selama di UPTD 

apabila tidak dilanjutkan oleh pihak keluarga hasilnya tidak akan sesuai dengan 

harapan. Keluarga merupakan faktor kunci kesuksesan atau kegagalan seorang 

anak. Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Bapak Achmad Harsono dan Ibu Erni 

berikut ini: 

“Kadang-kadang anak-anak itu kalau sudah 18 tahun kan harus keluar 
kemudian diserahkan ke keluarganya, tapi dari keluarga sendiri kurang 
memperhatikan ini mungkin karena ekonomi atau keterbatasan 
kemampuan dalam mengasuh anak jadi setelah keluar dari sini kadang-
kadang orangtua tidak bisa melanjutkan pembinaan bagi anak-anak, jadi 
kadang ada yang kembali ke jalanan. Tapi ada juga yang setelah keluar 
dari sini dia membantu orang tua dengan bekerja.”75  
 
“...Dikembalikan keluargapun, keluarganya juga kondisinya  kayak gitu, 
pasti nanti kembalinya ke jalan, apalagi yang nggak punya keluarga, nggak 

                                                             
74 Wawancara dengan Kepala UPTD Kampung Anak Negeri, Bapak Achmad Harsono, SH CN, pada 
tanggal 15 Juli 2014 
 
75 Wawancara dengan Kepala UPTD Kampung Anak Negeri, Bapak Achmad Harsono, SH CN, pada 
tanggal 15 Juli 2014 
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semua bisa kerja, nanti kerja nggak krasan balik lagi ke jalan, apalagi 
kalau sudah ketemu komunitasnya, pasti ya balik ke jalanan lagi. Saya 
sering kasiannya itu disitu mbak.” 76 
 
Pemberdayaan di UPTD memang telah memberikan bekal ilmu dan 

ketrampilan bagi anak-anak disana. Namun ketika mereka harus keluar proses 

tersebut kurang berhasil karena tidak semua bekal yang didapat dapat 

termanfaatkan. Susahnya mencari pekerjaan dan tidak adanya modal usaha 

menjadi kendala bagi mereka yang telah keluar dari UPTD. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh alumni anak binaan UPTD, sebagai berikut: 

 
“sudah efektif sih mbak, tapi hasilnya kurang. Emang disana dapet ilmu 
banyak, tapi ujung-ujungnya saya kerja serabutan. Saya sekarang bantu 
jualan di toko”77 
 
“kurang mbak. Kalau bisa pemberdayaan nya itu nggak cuma pas di 
UPTD aja, tapi setelah keluar, kita harusnya masih di berdayakan. Di 
cariin kerjaan atau dikasih modal buat usaha gitu mbak.”78 
UPTD Kampung Anak Negeri tidak memiliki kerjasama secara resmi 

dengan perusahaan-perusahan yang dapat memberikan pekerjaan kepada anak-

anak yang telah menyelesaikan pembinaan. Selama ini, UPTD membantu dengan 

cara menitipkan mereka ke pihak-pihak tertentu yang mau mempekerjakan 

mereka misalnya menjadi penjual atau kuli bangunan. UPTD juga membantu 

mencarikan pekerjaan, namun terkendala pada tidak adanya kerjasama dengan 

perusahan-perusahan. Kurangnya kerjasama ini membuat anak-anak yang telah 

memiliki bekal ketrampilan yang didapat di UPTD kurang diberdayakan. Hal ini 

seperti yang dijelaskan oleh Bapak Harsono dan Ibu Erni Berikut ini: 

                                                             
76 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kampung Anak Negeri, Ibu Erni pada 
tanggal 8 Juli 2014 
77 Wawancara dengan Alumni Anak binaan UPTD Kampung Anak Negeri, Arif, pada tanggal 4 
Desember 2014 
78 Wawancara dengan Alumni Anak binaan UPTD Kampung Anak Negeri, Riski, pada tanggal 4 
Desember 2014 
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“Kita itu yang sering kasian kalau anak-anak sudah keluar dari sini, 
outputnya apa. Seringnya paling cuma jadi pelayan toko, karena kita nggak 
punya kerjasama untuk menyalurkan mereka.”79 
 
 “18 tahun yang masih punya keluarga itu kita kembalikan ke keluarga, tapi 
yang nggak  punya keluarga kita ini masih bingung. Biasanya yang 
kemarin-kemarin itu pak pembina/pendamping yang punya kenalan 
penjual atau apa gitu kita titipkan disitu.” 80 
 
“lha itu tadi, kalau ada peluang kita carikan pekerjaan tapi nggak banyak. 
Kemarin itu ada anak yang ikut proyek di Bali tapi dikembalikan karena 
anaknya malas.” 81 

 
 

III.I.2.2 Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan 

 Strategi merupakan jalan yang harus diikuti dalam melakukan berbagai 

upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan agar para pelaksana 

tidak tersesat dalam mencapai tujuan kebijakan atau program. Strategi umum 

Dinas Sosial terkait dengan penanganan anak jalanan di Surabaya adalah: 

“Srateginya otomatis disini kita melakukan pendataan, kita lakukan 
konseling, kita lakukan untuk menumbuhkan keberdayaan mereka 
karena tidak semua orang tua anak jalanan mau juga karena egoisme 
mereka, ada yang nggak mau anaknya dipegang oleh Dinas Sosial 
karena merasa perekonomian mereka masih cukup, tapi banyak juga 
anak yang mau mengikuti pemberdayaan. Yang penting kita low 
profile lah dalam melayani mereka.” 82 
 
“Sangat sulit ya merubah mindset orang, apalagi kalau sudah terpatri, 
maka dari itu kita melakukan pendekatan secara pelan-pelan. Ya Harus 
dari hati ke hati.” 83 
 

                                                             
79 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kampung Anak Negeri, Ibu Erni pada 
tanggal 8 Juli 2014 
80 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kampung Anak Negeri, Ibu Erni pada 
tanggal 8 Juli 2014 
81 Wawancara dengan Kepala UPTD Kampung Anak Negeri, Bapak Achmad Harsono, SH CN, pada 
tanggal 15 Juli 2014 
82 Wawancara dengan Staff Rehabilitasi anak dan Tuna Sosial, Bapak Aziz Muslim, SH, pada 
tanggal 1 Juli 2014 
83 Wawancara dengan Staff Rehabilitasi anak dan Tuna Sosial, Bapak Aziz Muslim, SH, pada 
tanggal 1 Juli 2014 
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“Strategi kami tetap membina anak-anak jalanan sehingga anak jalanan 
lebih seperti diorangkan, sehingga mereka itu PD ya mbak. Caranya 
kita beri pelatihan-pelatihan, kita kembangkan kreativitas mereka.” 84 
 

 Dinas Sosial memiliki Unit Pelaksana yang menangani anak jalanan 

apabila sudah tidak bisa dilakukan reintegrasi terhadap keluarga, anak jalanan 

diambil alih oleh pemerintah untuk di bina dan dipenuhi kebutuhannya di UPTD 

Kampung Anak Negeri. Strategi yang digunakan UPTD Kampung Anak Negeri 

selama proses pemberdayaan adalah: 

“ya kita tekankan disiplin itu dengan pembinaan-pembinaan yang ada 
intinya perubahan perilaku dan kita tekankan motivasi kita, ayo disini 
bukan untuk makan dan tidur, disini untuk masa depan mereka.” 85 
 

 Memberikan pembinaan-pembinaan untuk merubah perilaku mereka 

merupakan strategi untuk memberdayakan anak yang menjadi klien UPTD. 

Pembinaan mental dan perilaku dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan seperti 

ibadah harian, bimbingan baca tulis, dan pelatihan ketrampilan. Selain itu, mereka 

juga dimotivasi untuk semangat mengikuti kegiatan di UPTD demi masa depan 

yang lebih baik.  

 Kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh anak-anak telah disesuaikan dengan 

minat dan bakat mereka. Ini merupakan strategi dari UPTD Kampung Anak 

Negeri agar pelaksanaan kegiatan mendapatkan hasil yang maksimal. Misalnya 

saja, jika anak pintar secara akademis, akan disekolahkan di sekolah formal. Jika 

mereka berbakat di bidang balap sepeda, diikutkan kegiatan olahraga. Jika 

berbakat di bidang musik, disediakan fasilitas alat musik. Rata-rata bakat anak-

anak diluar bidang akademik, karena IQ mereka dibawah rata-rata sehingga hanya 

                                                             
84 Wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial, Ibu Anisya Sofyatin, SH, 
pada tanggal 3 Juli 2014 
85 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kampung Anak Negeri, Ibu Erni pada 
tanggal 8 Juli 2014 
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sedikit yang dapat bersekolah formal. Hal ini seperti yang diugkapkan oleh 

Kepala UPTD Kampung Anak Negeri, Bapak Harsono berikut ini: 

“ya dipilah-pilah. Dia itu minat dan bakatnya apa. Lalu kita nanti 
arahkah untuk kegiatan-kegiatan , kalau dia minatnya balap sepeda 
ikut kegiatan olahraga, kalau dia pinter akademiknya dimasukkan 
sekolah formal, kalau tidak ya diberi pelatihan ketrampilan, tapi rata-
rata anak-anak disini IQ nya dibawah rata-rata mbak, jadi yang mau 
dapet pendidikan formal sedikit.” 86 

 Belum terlihat adanya upaya-upaya yang bersifat komprehensif yang 

melibatkan seluruh aktor, baik itu pemerintah, masyarakat maupun swasta. 

Pemerintah dalam hal ini UPTD Kampung Anak Negeri telah membuat program 

dan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak binaan. Masyarakat 

sudah lebih aktif melaporkan bahkan minitipkan anak yang menjadi anak jalanan 

selanjutnya pihak UPTD akan melakukan penjangkauan apakah anak memenuhi 

syarat sebagai klien atau tidak. Tidak banyak perusahaan-perusahaan yang bekerja 

sama dengan UPTD, baik itu dalam memberikan ilmu dan ketrampilan maupun 

perusahaan yang mau mempekerjakan anak-anak yang sudah berumur 18 dan 

harus keluar dari UPTD. Perusahaan yang bekerjasama dengan UPTD adalah 

Karten yang mengirimkan tenaga outsourcing untuk menjadi pembina ataupun 

pendamping. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Erni sebagai berikut: 

“Disini itu mbak, kami sudah buatkan program-program yang bagus 
sesuai kebutuhan mereka. Masyarakat juga sekarang sudah banyak 
dan aktif melaporkan kalau ada anak jalanan disekitar lingkungannya 
untuk kita datengin. Tapi yang swasta ini masih sedikit yang 
kerjasama, ada beberapa kayak stikom kemarin yang ngajarin 
komputer. Tenaga pendamping dan pembina kami juga outsourcing, 
perusahannya namanya Karten.”87 

                                                             
86 Wawancara dengan Kepala UPTD Kampung Anak Negeri, Bapak Achmad Harsono, SH CN, pada 
tanggal 15 Juli 2014 
87 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kampung Anak Negeri, Ibu Erni pada 
tanggal 8 Juli 2014 
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III.1.2.3 Perencanaan yang Matang 

 
 Perencanaan sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu 

kebijakan atau program. Perencanaan yang matang membantu implementor 

menjalankan kebijakan atau program sesuai yang telah direncanakan. UPTD 

Kampung Anak Negeri sebagai unit pelaksana pemberdayaan anak jalanan di 

Kota Surabaya telah membuat perencanaan program dan kegiatan selama kurun 

waktu satu tahun. Perencanaan program dan kegiatan dirancang oleh pembina 

yang membuat kurikulum dan pendamping yang membuat agenda kegiatan. 

Rencana ini didasarkan pada kebutuhan anak-anak. Kemudian Rancangan 

program dan kegiatan dibahas dalam rapat bersama kepala UPTD, staff, pembina 

dan pendamping. Hal ini dijelaskan oleh pendamping anak jalanan, Hendi: 

 “ Kita yang membuat, jadi disini ada 2 tim. Yaitu pembina yang membuat 
kurikulum dan pendamping yang mendampingi anak-anak dan 
membuat agenda kegiatan sehari-hari anak. Jadi program-programnya 
atas usulan kami berdasarkan kebutuhan anak-anak. Selanjutnya 
dibahas pada rapat bersama kepala uptd dan staff lainnya.”88 

 Rencana program-program yang telah dibahas pada rapat intern UPTD 

Kampung Anak Negeri selanjutnya di usulkan kepada Dinas Sosial untuk 

disetujui. Telah ada perencanaan yang matang dan melibatkan seluruh aktor pada 

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Hal ini 

seperti yang dijelaskan oleh Kepala UPTD, Bapak Achmad Harsono berikut ini: 

“kita buat usulan program-programnya kemudian diusulkan ke dinas 
sosial untuk disetujui. Setiap awal tahun sudah ada jadwalnya.” 89 

 

                                                             
88 Wawancara dengan pendamping anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri, Hendi. pada 
tanggal 8 Juli 2014 
89 Wawancara dengan Kepala UPTD Kampung Anak Negeri, Bapak Achmad Harsono, SH CN, pada 
tanggal 15 Juli 2014 
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 Pembina dan pendamping dalam merencanakan usulan program dan 

kegiatan melihat terlebih dahulu bagaimana karakteristik, kebutuhan, minat dan 

bakat anak-anak yang mereka dampingi. Tim pembina dan pendamping yang 

berjumlah 10 orang membahas apa saja program-program yang sesuai untuk anak-

anak binaan UPTD Kampung Anak Negeri dengan bertumpu pada program pokok 

UPTD Kampung Anak Negeri yaitu: 

a. Bimbingan Mental dan Spiritual 

b. Bimbingan Jasmani 

c. Bimbingan Sosial 

d. Bimbingan minat dan bakat 

e. Bimbingan kognitif 

III.1.2.4 Penyusunan Program yang Tepat 

 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. Organisasi pelaksana dalam pemberdayaan anak 

jalanan adalah UPTD Kampung Anak Negeri. Sebagai organisasi pelaksana telah 

membuat dan menjabarkan program-program pelaksanaannya. Program pokok 

dalam memberdayakan anak jalanan yang menjadi klien UPTD Kampung Anak 

Negeri meliputi: 

a. Bimbingan mental spiritual 

b. Bimbingan jasmani 

c. Bimbingan sosial 

d. Bimbingan minat 

e. Bimbingan kognitif 
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 Selanjutnya program pokok tersebut dijabarkan ke dalam program-

program pelaksanaan. Program yang dilaksanakan pada tahun 2014 ini adalah: 

a. Bimbingan Mental dan Spiritual : 

- Ibadah harian (sholat lima waktu dan sholat sunnah) 

- Pelajaran agama (aqidah akhlak, ibadah, tarikh, qur’an hadits) 

- Pembiasaan latian baris berbaris (PBB) 

- ESQ 

b. Bimbingan Jasmani :  

- Senam kesegaran jasmani  

- Kerja bakti 

- Olahraga prestasi (Balap Sepeda,Silat, futsal, tenis meja, catur) 

- Pemeriksaan kesehatan 

c. Bimbingan Sosial : 

- Bimbingan hidup bermasyarakat 

- Kunjungan keluarga (home visit) 

- Sosialisasi lingkungan sekitar 

d. Bimbingan minat dan bakat 

- Pelatihan Handycraft 

- Seni Musik 

- Seni Lukis 

- Seni Baca Al Quran 

- Tata Boga 

e. Bimbingan kognitif 

- Pendidikan formal ke sekolah umum 
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- Pendidikan nonformal (kelas baca tulis, kelas setara SD, kelas setara 

SMP) 

- Pendampingan belajar 

- Kunjungan Perpustakaan 

 Secara formulasi program-program untuk pemberdayaan anak jalanan yang 

menjadi klien UPTD Kampung Anak Negeri telah komprehensif, namun dalam 

tataran implementasinya masih terkendala pada motivasi mereka mengikuti 

kegiatan masih rendah. Anak-anak sering kurang disiplin dan malas saat 

menjalankan kegiatan tersebut. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Erni 

sebagai berikut: 

“Anak-anak disini itu motivasinya beda sama anak-anak normal 
lainnya. Disini itu kita harus ngoprak-ngoprak, perlu dipaksa, karena 
mereka itu biasa liar ya mbak hidup bebas dijalanan.”90 

 

 Anak-anak binaan UPTD Kampung Anak Negeri senang mengikuti kegiatan 

yang telah di programkan namun mereka terkesan kurang antusias karena kegiatan 

yang dilaksanakan setiap minggunya hanya itu-itu saja kurang adanya kreatifitas 

dalam menjalankan program dan kegiatan yang ada sehingga semangat anak-anak 

mengikuti kegiatan menjadi berkurang. Hal ini menjadi tugas dari pembina, 

pendamping maupun  pelatih ekstrakulikuler untuk membuat setiap kegiatan yang 

mereka pimpin dapat menarik antuisiasme anak-anak. Misalnya program 

pendidikan nonformal yang didesain dilaksanakan di luar ruangan (outdoor class) 

lebih menarik daripada belajar di dalam ruangan. Suasana belajar mengajar yang 

                                                             
90 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kampung Anak Negeri, Ibu Erni pada 
tanggal 8 Juli 2014 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STUDI DESKRIPTIF TENTANG ... RIZA FITRIA SARTIKA SARI



III-30 
 

nyaman membuat materi lebih mudah tersampaikan. Desain pelaksanaan program 

yang tidak kaku ini belum diikuti oleh pelaksanaan program-program lainnya. 

 

III.1.2.5 Tersedianya Sarana dan Prasarana  

 Sarana prasarana yang disediakan organisasi publik dalam melaksanakan 

suatu kegiatan sangat menentukan kemampuan organisasi tersebut dalam 

mencapai hasil yang efektif ataukah tidak. Apabila sarana dan prasarana belum 

mampu mencukupi kebutuhan organisasi maka pelaksanaannya pun akan 

menghadapi kendala.  

 Ketersediaan sarana dan prasarana penting dalam menentukan 

keberhasilan suatu kegiatan atau program. Dalam pelaksanaan pemberdayaan 

anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri sarana dan prasarananya tergolong 

masih kurang. Ruang yang terbatas menjadi salah satu kendala yang dihadapi 

ketika menjalankan kegiatan. Sekolah nonformal dibagi kedalam tiga kelas, tetapi 

tidak ada bangunan khusus untuk masing-masing kelas. Kelas baca tulis 

dilaksanakan di ruang pembina, sedangkan kelas setara SD dan SMP di adakan di 

aula. Aula yang semestinya hanya dipakai untuk acara-acara tertentu seperti bakti 

sosial, juga dipakai sebagai ruang makan dan ruang pembelajaran ketrampilan 

seperti seni musik dan seni lukis. Saat ini UPTD Kampung Anak Negeri sedang 

membangun ruang olahraga dan ruang pembinaan musik dan lukis. Hal ini seperti 

yang dijelaskan sebagai berikut: 

“kita keterbatasan ruang mbak, aula itu biasanya kan untuk baksos atau 
kalau untuk acara-acara tertentu. Karena keterbatasan ruang ya mbak, jadi 
kelas baca tulis di ruang pembina, yang dua kelas di aula. Aula juga 
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dipakai untuk makan-makan. Jadi merangkap-rangkap mbak. Tapi 
sementara ini masih mbangun mbak, biar ga kecampur-campur.” 91 
 
“sarana-prasarana masih terbatas, karena ruangannya terbatas, jadi semua 
kegiatan pembelajaran itu di aula, jadi pembinaan musik lukis itu semua di 
aula, sama makan bersama juga di aula. Tapi kita sedang membangun 
ruang untuk olahraga dan ruang pembinaan lukis dan musik. Soalnya dulu 
alat-alat musik kalau ditaruh di aula itu banyak yang rusak.”92 
 

 Pemakaian ruangan yang beragam fungsi membuat suasana pelaksanaan 

kegiataan menjadi kurang kondusif. Proses kegiatan belajar mengajar antara kelas 

setara SD dan kelas setara SMP harus dilakukan di ruang yang sama yaitu di aula 

membuat anak-anak menjadi tidak fokus dalam menerima materi karena 

terganggu dengan kelas lainnya. Selain itu, aula juga dipakai anak-anak sebagai 

ruang makan karena di UPTD tidak ada ruang makan khusus. Kegiatan 

ekstrakulikuler kebanyakan dilakukan di Aula. Misalnya seni musik, alat-alat 

musik yang diletakkan di aula sering rusak karena tidak ada ruang khusus untuk 

menyimpan sekaligus pembinaan seni musik. Kelas baca tulis dilakukan di 

ruangan pembina dan pendamping. Ruang ini tidak terlalu luas. Saat anak belajar 

di ruangan tersebut, ada pembina dan pendamping lainnya yang tidak bertugas 

berada disana karena memang itu ruangan untuk para pembina dan pendamping 

istirahat maupun mengadakan rapat. Anak menjadi tidak fokus menerima materi 

dari pembina yang sedang mengajar. 

 Fasilitas makan maupun sandang sudah mencukupi kebutuhan anak-anak 

binaan UPTD Kampung Anak Negeri. Anak menerima seragam, baju olahraga, 

peralatan sekolah, dan makanan yang bergizi. Selain itu, banyak donatur-donatur 

                                                             
91 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kampung Anak Negeri, Ibu Erni pada 
tanggal 8 Juli 2014 
92 Wawancara dengan Kepala UPTD Kampung Anak Negeri, Bapak Achmad Harsono, SH CN, pada 
tanggal 15 Juli 2014 
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yang memberikan sumbangan kepada anak-anak berupa sarung, baju, peralatan 

mandi dan bahan makanan. Hal ini membuat anak-anak merasa betah karena 

kebutuhan mereka tercukupi jika dibandingkan ketika menjadi anak jalanan yang 

harus mencari uang hanya untuk makan. 

 

III.1.2.6 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. 

Selama ini, jika dilihat dari progam-programnya memang sudah efektif karena 

telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Namun pelaksanaannya 

masih belum berjalan efektif karena kesadaran anak-anak mengikuti kegiatan 

masih kurang. Anak-anak inginnya bebas dan santai. Oleh karena itu, Pembina 

dan pendamping berusaha keras untuk mendorong mereka mengikuti kegiatan ada 

di UPTD. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Achmad Harsono berikut 

ini: 

“kalau dari programnya sih efektif, cuma kesadaran anak-anak untuk 
mengikuti setiap kegiatan itu masih kurang. kadang-kadang dari anak-
anaknya itu nakal, maunya nyantai-nyantai. Jadi pendamping itu perlu 
ekstra tenaga untuk memotivasi mereka.” 93 
  

 Selama ini program pemberdayaan yang dilaksanakan di UPTD Kampung 

Anak Negeri belum mampu mengcover anak jalanan di Surabaya, karena daya 

tampung UPTD tersebut hanya 35 anak. Selain itu UPTD hanya membina anak-

anak yang berjenis kelamin laki-laki saja. Tidak ada tempat khusus untuk 

                                                             
93 Wawancara dengan Kepala UPTD Kampung Anak Negeri, Bapak Achmad Harsono, SH CN, pada 
tanggal 15 Juli 2014 
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merehabilitasi anak-anak jalanan yang berjenis kelamin perempuan, padahal anak 

jalanan perempuan sangat rentan terhadap bahaya seks bebas dan prostitusi.  

 Dalam memberi pelayanan sosial bagi anak jalanan di UPTD Kampung 

Anak Negeri yang pertama dilaksanakan adalam proses assesment. Pelaksanaan 

assesment sudah cukup efektif mengingat ada keterlibatan psikolog dan dokter 

dalam mengungkap permasalahan anak, mendianosanya untuk menentukan 

langkah-langkah rehabilitasi yang tepat bagi masing-masing individu anak 

jalanan.  

 Kedua, UPTD Kampung Anak Negeri melaksanakan orientasi untuk 

mengenalkan lingkungan UPTD dan program-programnya. Pelaksanaan orientasi 

sudah cukup efektif  dimana satu anak akan didampingi oleh seorang pendamping. 

Melalui pendamping tersebut dikenalkan kepada anak-anak lain, lingkungan uptd, 

dan program-program. Orientas juga dilaksanakan dengan cara outbond selama 

satu hari. Proses ini penting agar anak memiliki jiwa sosial, kesetiakawanan, dan 

motivasi tinggi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di UPTD Kampung Anak 

Negeri. 

 Proses yang paling penting dalam memberdayakan anak jalanan di UPTD 

Kampung Anak Negeri adalah dengan cara memberi intervensi melalui kegiatan-

kegiatan positif agar mereka mampu meningkatkan keberdayaannya. Program-

program berupa bimbingan mental, bimbingan jasmani, bimbingan sosial, 

bimbingan minat dan bimbingan kognitif sudah dirancang dengan baik, namun 

dalam pelaksanaannya masih berjalan kurang efektif mengingat sifat atau karakter 

anak yang sulit ditata dan motivasi mereka yang rendah sehingga para pembina 
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dan pendamping harus ekstra tenaga untuk mendorong mengikuti kegiatan-

kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.  

 Program lanjutan adalah terminasi yaitu mengakhiri atau memutuskan 

pembinaan selama 6 bulan. Hal ini belum dilaksanakan secara efektif dan efisien 

mengingat pembinaan selama 6 bulan belum mampu mengubah mental dan 

perilaku anak secara utuh. Proses pembinaan harus berkesinambungan dan 

menyeluruh membutuhkan waktu yang relatif lama. Kebanyakan anak yang 

mengakhiri program pembinaan adalah anak yang usianya memang sudah 18 

tahun, dan mau tidak mau harus meninggalkan UPTD. 

 Di dalam program-progam pemberdayaan anak jalanan telah ada evaluasi 

yang melibatkan semua aktor yang berperan dalam pemberdayaan anak jalanan 

dan pelaksanaannya berlangsung dengan efektif dan komprehensif karena setiap 

bulan ada rapat koordinasi yang diikuti oleh Kepala UPTD, staff, pembina dan 

pendamping. Melalui rapat tersebut akan diketahui bagaimana kinerja pelaksanaan 

program, apa hambatannya, dan menemukan solusi dari hambatan tersebut.  

 
 Program pokok dan program pelaksanaan yang telah dirumuskan oleh 

pembina dan pendamping dan disetujui oleh Kepala Dinas Sosial memang telah 

efektif, namun dalam pelaksanaannya masih menemui hambatan, yaitu dari anak-

anak binaan itu sendiri yang memiliki motivasi rendah untuk berubah menjadi 

lebih baik. Hambatan ini ditindak lanjuti dengan langkah mendisiplinkan mereka. 

Pendamping lebih tegas jika ada anak yang malas dan tidak mau mengikuti 

kegiatan. Anak yang tidak mematuhi perkataan pendamping akan dikenai 

hukuman yang mendidik, seperti lari mengelilingi lapangan, membersihkan 

halaman atau menghafal Al Quran. 
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III.1.2.7 Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang bersifat mendidik 

 Pengawasan terhadap anak-anak selama mengikuti proses pemberdayaan 

dilakukan selama 24 jam melalui pendamping. Pendamping selalu aktif dalam 

melihat tumbuh kembang masing-masing anak. Pengawasan hanya dilakukan 

selama anak mengikuti kegiatan di UPTD Kampung Anak Negeri, setelah mereka 

keluar tidak ada lagi pengawasan sehingga UPTD Kampung Anak Negeri tidak 

tahu apakah anak sudah mendapatkan hidup dengan cara yang baik atau malah 

kebalikannya, anak kembali lagi ke jalanan. Hal ini dijelaskan oleh Kasubag TU, 

Ibu Erni sebagai berikut: 

“Kalau pengawasan disini 24 jam mbak, pengawasan melalui pendamping. 
Kalau  sudah keluar sudah nggak ada pengawasan, harusnya sih nggak 
boleh gitu ya mbak. Tapi mereka kadang dicarikan kerja dimana, terus 
pindah-pindah sudah nggak bisa melacak kita, sudah lepas.”94 

 UPTD Kampung Anak Negeri memiliki tim pendamping berjumlah 6 

orang, dimana setiap pendamping mendampingi anak binaannya selama 24 jam. 

Tugas pendamping adalah pendampingan kepada setiap individu sehingga 

pendamping mengetahui setiap permasalahan yang dihadapi oleh tiap individu 

anak yang menjadi binaannya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 

pendamping, Hendi: 

“tugas kita adalah pendampingan, mendampingi anak-anak selama 24 jam, 
bisa dikatakan sebagai orang tua wali mereka lah mbak. Kegiatan anak-
anak dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita yang mengatur.” 95 

  

                                                             
94 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kampung Anak Negeri, Ibu Erni pada 
tanggal 8 Juli 2014 
95 Wawancara dengan pendamping anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri, Hendi. pada 
tanggal 8 Juli 2014 
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 Pengawasan terhadap anak binaan UPTD Kampung Anak Negeri tidak 

hanya dilakukan oleh pendamping saja namun oleh semua aktor yang menjadi 

bagian UPTD Kampung Anak Negeri tak terkecuali staf, satpam dan petugas 

kebersihan. Apabila mereka melihat dan mengetahui anak melanggar peraturan 

maka mereka wajib menegur. Jika anak binaan tidak mengindahkan tegurannya 

maka mereka melaporkan ke pendamping agar diberi hukuman. Contohnya, ada 

anak yang bertengkar dengan temannya, siapa saja yang melihat wajib melerai 

dan menegurnya.  

 Para pembina dan pendamping juga tidak terlepas dari pengawasan. 

Apabila ada pembina dan pendamping yang terlalu kasar bahkan ada yang 

menggunakan kekerasan fisik terhadap anak-anak maka Kepala UPTD memberi 

peringatan kepada pembina dan pendamping tersebut. Hal ini seperti yang 

dijelaskan oleh Kepala UPTD: 

“anak-anak disini kan nakal-nakal mbak, nggak semua pendamping punya 
watak yang sabar, kadang-kadang dia punya batas kesabaran, kadang-
kadang dia tersinggung, marah dan memukul anak-anak. Tapi saya sudah 
tekankan pada mereka untuk tidak menggunakan kekerasan fisik, kalau 
dihukum biasanya lari-lari mengelilingi taman sebanyak berapa kali, atau 
disuruh menghafalkan Al Quran”96 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
96 Wawancara dengan Kepala UPTD Kampung Anak Negeri, Bapak Achmad Harsono, SH CN, pada 
tanggal 15 Juli 2014 
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III.2 ANALISIS DAN INTERPRETASI TEORITIK 

III.2.1 Pelaksanaan Pemberdayaan Anak Jalanan di UPTD Kampung 

Anak Negeri 

Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Surabaya merupakan program dari 

Dinas Sosial Kota Surabaya. Dinas Sosial dalam memberikan pemberdayaan anak 

jalanan adalah dengan membentuk tempat khusus menampung anak-anak 

bermasalah sosial termasuk di dalamnya anak jalanan. Pada 4 Januari 2009, 

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial membentuk Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Pondok Sosial Anak Wonorejo dan dilanjutkan dengan turunnya 

Peraturan Walikota No 61 tahun 2012 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Kampung Anak Negeri. 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri memiliki visi 

yaitu: 

“Terwujudnya anak-anak yang bermasalah sosial berperilaku normatif dan 

mandiri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai 

dalam kehidupan bermasyarakat” 

Misi UPTD Kampung Anak Negeri adalah: 

a. Menyelenggarakan pelayanan sosial bagi anak-anak yang bermasalah 

sosial 

b. Menumbuhkan kesadaran untuk mengembangkan potensi yang dimiliki 

anak-anak yang bermasalah sosial 

c. Menfasilitasi tumbuh kembangnya motivasi dan usaha masyarakat 

dalam penanganan anak yang bermasalah sosial. 
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 UPTD Kampung Anak Negeri tidak hanya menampung anak jalanan saja, 

yang menjadi sasaran garapan adalah anak yang bermasalah sosial meliputi: 

1. Anak jalanan: anak-anak yang sebagian besar waktunya di jalanan untuk 

mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum 

lainnya. 

2. Anak terlantar: anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara 

wajar baik fisik, mental spriritual dan sosial. 

3. Anak nakal: anak-anak yang kehidupannya cenderung melakukan 

pelanggaran atau berhadapan dengan hukum. 

 Anak-anak yang mengikuti pemberdayaan di peroleh melalui rekruitmen. 

Proses rekruitmen anak jalanan dan anak yang bermasalah sosial lainnya agar 

menjadi klien UPTD Kampung Anak Negeri dilakukan melalui sejumlah tahapan, 

antara lain: 

a. Hasil Razia 

Razia merupakan kegiatan yang bertujuan menjemput atau pengambilan 

paksa menurut ketentuan undang-undang terhadap anak-anak yang 

bermasalah sosial dari jalanan. Pengambilan paksa dari jalanan merupakan 

bentuk pencegahan terjadinya eksploitasi secara ekonomi dan seksual guna 

memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak tersebut. Anak 

jalanan yang terjaring razia di bawa ke Liponsos Keputih. Disana anak 

dititipkan selama 7 hari untuk mengikuti pembinaan awal dan pemeriksaan 

kesehatan. Bagi yang memiliki keluarga, melalui pihak keluarga 

ditawarkan untuk mengikuti pembinaan khusus di UPTD Kampung Anak 

Negeri. Apabila tidak bersedia, anak jalanan dikembalikan kepada pihak 
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keluarga. Bagi yang tidak memiliki keluarga, kalau memenuhi kriteria 

dibawa ke UPTD Kampung Anak Negeri, kalau tidak memenuhi kriteria 

dibawa ke UPTD Kalijudan. 

UPTD Kampung Anak Negeri menggunakan sistem satu pintu yaitu 

menerima anak jalanan hasil razia melalui Liponsos Keputih. Anak jalanan 

di Surabaya berasal dari berbagai daerah. Surabaya Sendiri tidak memiliki 

program pengembalian ke daerah asal.. Anak-anak tetap di rawat dan di 

bina di UPTD. Lain hal nya dengan Gelandang dan pengemis di Liponsos 

Keputih, mereka dikembalikan ke daerah asal karena memang ada 

program khusus untuk mengembalikan mereka. 

b. Penjangkauan 

Penjangkauan merupakan kegiatan menjangkau anak jalanan melalui 

pendekatan awal terhadap keluarganya. Penjangkauan dilakukan 

berdasarkan data identifikasi dari Liponsos Keputih, hasil updating data 

PMKS anak dari Bappeko, Dinas Sosial dan Bapemas Kota Surabaya, 

Informasi lembaga terkait (Kepolisian, Lapas Anak, LSM), dan informasi 

dari warga masyarakat. Pada tahap penjangkauan, keluarga anak jalanan 

diberikan penjelasan tujuan dan manfaat pembinaan, bentuk kegiatan dan 

fasilitas UPTD, serta mendorong anak untuk mengikuti program di UPTD 

Kampung Anak Negeri. Keluarga anak jalanan di berikan brosur 

pelayanan UPTD, dimana didalamnya berisi visi, misi, program, fasilitas, 

dan tata laksana pelayanan. Saat ini masyarakat sudah semakin aktif dan 

peka terhadap anak jalanan. Mereka melaporkan ke UPTD jika di 

lingkungan sekitarnya ada anak yang menjadi anak jalanan. Apresiasi 
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masyarakat yang baik tersebut di dukung oleh UPTD Kampung Anak 

Negeri dan Dinas Sosial dengan cara menjangkau dan mendorong anak 

untuk mengikuti program pemberdayaan di UPTD Kampung Anak Negeri. 

c. Identifikasi dan Seleksi 

Kegiatan identifikasi dan seleksi dilaksanakan dengan melibatkan tenaga 

dokter, psikolog, petugas administrasi, dan pendamping anak jalanan yang 

menjadi calon klien UPTD Kampung Anak Negeri. Proses identifikasi dan 

seleksi terhadap calon klien dilaksanakan setiap hari kerja dan memakan 

waktu selama 2 (dua) jam, baik yang berasal dari hasil razia maupun 

penjangkauan, meliputi:  

- Pemeriksaan kesehatan fisik  secara menyeluruh 

- Pemeriksaan psikis  

- Pengisian daftar riwayat hidup 

-Pemeriksaan kelengkapan administrasi (surat pengantar RT/RW, 

fotocopy KK, fotocopy kartu jamkesmas, raport terakhir) 

 Dalam proses identifikasi dan seleksi, anak jalanan yang dianggap 

memenuhi syarat sebagai klien dengan kriteria sebagai berikut : 

- berusia antara 10 – 18 tahun 

- Berstatus penduduk kota Surabaya 

- Keluarga tidak mampu 

- Tidak cacat jasmani maupun rohani 

- Tidak sedang menempuh pendidikan formal (Drop out sekolah) 

 Anak jalanan yang tidak memenuhi salah satu kriteria yang dimaksud, 

apabila berstatus penduduk kota Surabaya, maka akan diberikan 
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pembinaan melalui pemberdayaan keluarga yang melibatkan instansi 

terkait.  

d. Registrasi 

Registrasi dilakukan apabila anak jalanan yang menjadi calon klien UPTD 

Kampung Anak Negeri menunjukkan keinginan menjalani proses 

pelayanan yang ada di panti. Pelaksanaan registrasi calon klien merupakan 

proses pengesahan calon klien menjadi klien resmi (anak asuh) dengan 

bentuk pencatatan dalam buku induk sehingga anak  mendapatkan nomor 

registrasi dan seorang pendamping. Selain pencatatan, dilakukan 

pemotretan anak asuh dalam posisi setengah badan dan satu badan penuh. 

Selanjutnya pengisian dan penandatangan Kontrak Pelayanan antara 

Pengelola dengan orang tua/wali asuh yang menyatakan bahwa klien 

masuk panti tanpa paksaan dan bersedia mengikuti program pelayanan 

dengan sungguh-sungguh. Kemudian petugas membacakan dan 

menjelaskan tata tertib bagi penghuni panti serta meminta klien dan orang 

tua/wali asuh untuk menandatanganinya. Tata tertib merupakan pedoman 

bagi anak dalam menjalankan kewajiban dan larangan-larangan yang perlu 

dihindari sebagai penerima pelayanan. 

e. Penerimaan dan Pengasramaan 

Penerimaan anak binaan UPTD Kampung Anak Negeri dilakukan secara 

bersamaan pada waktu yang ditentukan dan dilaksanakan melalui acara 

penerimaan resmi yang dihadiri pengelola panti, pembina, pendamping 

serta instansi terkait dan orang tua/wali asuh. Dalam acara penerimaan, 

pimpinan panti menjelaskan lingkungan fisik dan sosial panti, sehingga 
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anak mengenal dan memahami program pelayanan dan rehabilitasi sosial 

sehingga anak dapat mempersiapkan secara fisik, mental dan sosial untuk 

mengikuti kegiatan pemberdayaan. Acara penerimaan anak binaan diikuti 

dengan penyerahan secara simbolis kepada 2 (dua) orang anak  berupa: 

- Perlengkapan sekolah, perlengkapan mandi, dan seragam,  

- Jadwal kegiatan harian klien 

- Nomor ruang tidur dan kunci lemari 

Dengan penyerahan perlengkapan tersebut, maka terhitung saat itu anak 

memulai untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan dan pembinaan, 

selanjutnya selama mengikuti pembinaan di dalam panti, setiap anak 

diberikan kebutuhan fisiologis yang terdiri : 

- Pelayanan pangan (per makanan) untuk frekuensi 3 (tiga) kali sehari yang 

diberikan berdasarkan daftar menu makan dengan mempertimbangkan 

ketentuan persyaratan standar pemenuhan gizi. Selain itu, anak 

memperoleh makanan tambahan (extra fooding)   

- Pelayanan papan (pengasramaan) yang diberikan menurut jenis kelamin 

anak, di mana panti menyediakan 3 ruang tidur dengan kapasitas masing-

masing sebanyak 10 ranjang tidur dan 16 buah lemari dua pintu 

- Pelayanan sandang yang berupa: 

 Seragam pembinaan  

 Baju batik 

 Seragam olahraga 

 Busana muslim 
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 Setelah resmi menjadi klien UPTD Kampung Anak Negeri, anak harus 

mengikuti beberapa prosedur pelayanan UPTD Kampung Anak Negeri yang 

terdiri dari beberapa tahapan, antara lain: 

a. Assesmen 

Assesmen merupakan kegiatan penelaahan dan pengungkapan masalah untuk 

mengetahui seluruh permasalahan klien, menetapkan rencana dan 

pelaksanaan intervensi. Kegiatan assesmen meliputi :  

- Menelusuri dan mengungkapkan latar belakang dan keadaan klien 

- Melaksanakan diagnosa permasalahan 

- Menentukan langkah-langkah rehabilitasi 

- Menentukan dukungan pelatihan yang diperlukan 

- Menempatkan klien dalam proses rehabilitasi 

Kegiatan assesmen dilakukan melalui sejumlah tahapan, tahapan-tahapannya 

adalah: 

1. Assesmen Sosial, adalah proses pengungkapan masalah, kemampuan, dan 

sistem sumber yang ada, berhubungan dengan relasi sosial, ekonomi, dan 

lingkungan. Pengungkapan dan pemahaman masalah klien, dilakukan 

dalam bentuk kegiatan wawancara dan observasi terhadap klien maupun 

sistem sumber setiap klien membutuhkan waktu 15 menit. 

2. Assesmen Psikologis (Penelusuran Minat dan Potensi Intelegensi/PMPI), 

adalah proses pengungkapan minat, potensi sikap kerja, potensi 

kemampuan untuk belajar dan potensi intelegensi. Hasil dari asesmen ini 

digunakan sebagai salah satu acuan untuk kegiatan bimbingan terhadap 

klien. Setiap klien membutuhkan waktu 1 – 2 jam.  

3. Assesmen Kesehatan, adalah pemeriksaan kondisi fisik dan kesehatan . 

Setiap klien membutuhkan waktu 10 menit. 

b. Orientasi 

Kegiatan orientasi dilakukan dalam bentuk pengenalan program panti dan 

lingkungan panti melalui kegiatan dinamika kelompok dan out bond yang 
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dilaksanakan selama 1 (satu) hari. Melalui proses orientasi ini diharapkan 

klien memiliki rasa percaya diri dan tumbuh rasa kesetikawanan sosial di 

antara sesama klien dengan pembina dan pendamping, serta dapat 

mengenal kondisi, pogram dan tata tertib yang ditetapkan panti sehingga 

klien termotivasi untuk mengikuti proses pembinaan dan bimbingan yang 

ada. Proses orientasi  terhadap anak hasil razia dibedakan dengan anak 

hasil penjangkauan karena adanya perbedaan waktu mulai mengikuti 

pembinaan. Bagi anak hasil razia yang tidak mengikuti dari awal proses 

pembinaan, maka diberikan pembinaan awal (adaptasi, dan akselerasi 

bimbingan) terlebih dahulu oleh pembina khusus sebelum mengikuti 

proses pembinaan lebih lanjut selama 1 (satu) hari. 

c. Intervensi 

Tahapan ini merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada klien 

selama mereka berada di dalam panti guna memenuhi kebutuhan fisiologis 

klien. Selain juga untuk pembentukan dan perubahan perilaku mental, 

sosial dan fisik klien agar memiliki sikap dan perilaku adaptif dan 

normative. Intervensi ini terdiri dari : 

1. Bimbingan mental, terutama yang meliputi bidang mental spiritual, 

budi pekerti, baik secara individual mupun sosial/kelompok, dan 

penyampaian motivasi diri untuk membentuk pembiasaan perilaku dan 

kepribadian sesuai dengan nilai, norma dan peraturan yang berlaku. 

Kegiatan bidang mental spiritual dilakukan secara rutin setiap hari 

yang meliputi : 

- Pembiasaan kegiatan ibadah harian (sholat lima waktu dan sholat 
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sunnah) 

- Pembiasaan kegiatan pelajaran agama (aqidah akhlak, ibadah, 

tarikh, qur’an hadits) 

Sedangkan penyampaian motivasi dilakukan oleh pembina maupun 

pendamping dalam bentuk penanaman mental disiplin dan contoh 

nyata (modelling), seperti : 

- Pelaksanaan apel dan pengucapan janji setiap akan memasuki kelas 

sebelum pelajaran dimulai    

- Pengisian absensi kelas 

- Penerapan tata tertib dengan pengawasan pendamping 

- Pembiasaan latihan baris berbaris (PBB) 

- Pembiasaan kebersihan diri dan lingkungan 

- Pembiasaan bercocok tanam dan pemeliharaan ikan 

- Achievement Motivation Training/ESQ 

2. Bimbingan jasmani, dimaksudkan untuk meningkatkan dan 

memilihara perkembangan fisik klien melalui kegiatan dalam bentuk : 

- Senam kesegaran jasmani  

- Kerja bakti 

- Olahraga prestasi (Balap Sepeda,Silat, futsal, tenis meja, catur) 

- Apel kebersihan diri setiap hari Jum’at 

- Pemeriksaan kesehatan    

3. Bimbingan sosial, diarahkan untuk membangun komunikasi dan 

berhubungan dengan orang lain melalui kegiatan : 

- Bimbingan hidup bermasyarakat 
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- Kunjungan keluarga (home visit) 

- Sosialisasi lingkungan sekitar 

4. Bimbingan minat, diarahkan pada peningkatan kemampuan diri dan 

pengembangan bakat yang dapat diterapkan untuk    kemandirian 

klien. Tujuannya agar diperoleh kecakapan dan keterampilan yang 

produktif sehingga dapat menjadi bekal dalam menempuh kehidupan 

dan tidak tergantung pada orang lain. Bimbingan ini meliputi : 

- Pelatihan hastakarya 

- Pembinaan di bidang seni musik  

- Seni Qori’ah (Seni Baca Alquran) 

- Seni Melukis 

- Mengikutsertakan dalam pelatihan ketrampilan yang 

diselenggarakan Dinas Sosial dan/atau instansi terkait 

5. Bimbingan kognitif, terutama diarahkan pada peningkatan aspek 

pengetahuan dan daya pikir guna bekal ilmu dalam mengatasi tugas-

tugas kehidupannya. Bentuk kegiatan bimbingan ini adalah : 

- Peningkatan kemampuan baca tulis hitung (calistung) yang 

dilaksanakan setiap hari 

- Pendampingan belajar yang dilaksanakan oleh pendamping klien 

setelah kegiatan pelajaran selesai 

- Akselerasi kegiatan program belajar kesetaraan menjelang Ujian 

Kejar Paket bekerjasama dengan instansi terkait 

- Kunjungan ke perpustakaan 
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Bimbingan kognitif dilaksanakan melalui sekolah formal di SD 

Kedungbaruk dan SMP Terbuka 19, dan sekolah nonformal dilakukan 

didalam panti terdiri dari tiga kelas, kelas baca tulis, kelas setara SD, 

dan kelas setara SMP. Tenaga pengajarnya adalah dari pendamping 

atau pembina. 

d. Terminasi 

Kegiatan ini berupa pengakhiran/pemutusan program pembinaan bagi 

klien setelah mengikuti kegiatan selama satu semester (6 bulan) dengan 

sistem panti. Pada prosesnya, kegiatan ini tidak harus diimplementasikan 

karena pembinaan selama 6 bulan belum mampu mengubah mental dan 

perilaku anak secara utuh. Proses pembinaan harus berkesinambungan dan 

menyeluruh membutuhkan waktu yang relatif lama. Kebanyakan anak 

yang mengakhiri program pembinaan adalah anak yang usianya memang 

sudah 18 tahun, dan mau tidak mau harus meninggalkan UPTD. 

e. Evaluasi 

Evaluasi adalah proses melihat sejauhmana kinerja program. Proses 

penilaian ini meliputi aspek-aspek  yang  memayungi pelaksanaan 

(regulasi), model pelayanan, pelaksanaan pelayanan dan aspek-aspek 

pendukung pelayanan lainnya. Hasil dari evaluasi tersebut menjadi data 

untuk melihat sampai sejauhmana proses pencapaian tujuan dan 

pengungkapan kinerja program/kegiatan di panti, serta menjadi umpan 

balik untuk peningkatan kualitas kinerja program/kegiatan selanjutnya. 

Tujuan evaluasi sendiri adalah untuk mengetahui keberhasilan/ kegagalan 

program dan kegiatan terhadap klien, guna membantu untuk dapat melihat 
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konteks dengan lebih luas serta implikasinya terhadap kinerja 

program/kegiatan di masa mendatang. Sedangkan untuk kebutuhan klien, 

evaluasi merupakan upaya  untuk melihat seberapa pengaruh tindakan 

intervensi yang telah diberikan terhadap pemecahan masalah yang 

dihadapi klien. Evaluasi ini menyangkut : 

1. Perkembangan pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh klien 

selama mengikuti kegiatan pembinaan 

2. Kondisi psikologis klien sebagai dampak dari proses pengakhiran 

(terminasi) kegiatan pembinaan  

3. Rencana kegiatan (Action planning) yang akan dilaksanakan oleh klien 

sesudah pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam rangka mewujudkan 

upaya lebih lanjut pengentasan masalah yang dialaminya.  

Berdasarkan pelaksanaan evaluasi terhadap klien, akan 

dihasilkan/diperoleh rekomendasi sebagai berikut : 

1. Klien dinyatakan telah selesai dan berhasil mengikuti kegiatan 

pembinaan dengan baik untuk kemudian dikembalikan kepada orang 

tua/keluarga guna memperoleh bimbingan lebih lanjut. Selanjutnya 

untuk membantu klien merealisasikan program kegiatan yang 

direncanakan, maka panti memberikan fasilitas atau akses untuk : 

a. Melanjutkan sekolah sesuai jenjang pendidikan yang ditempuhnya 

b. Klien diikutsertakan dalam pembinaan atau pelatihan ketrampilan 

lebih lanjut yang sesuai bakat dan minatnya bekerja sama dengan 

instansi terkait 
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2. Klien dinyatakan belum selesai atau tidak berhasil selama dalam 

mengikuti program kegiatan pembinaan di panti sehingga perlu 

diikutsertakan mengikuti kembali program serupa (Remedial Program) 

dengan di bawah pengawasan khusus dari psikolog dan pekerja sosial. 

Kriteria yang dijadikan pertimbangan klien untuk mengikuti kembali 

program serupa (Remedial Program) adalah : 

a. Klien masih usia anak-anak dan tidak memiliki keluarga/terlantar 

b. Hasil penilaian baik aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif klien 

di bawah standar minimal. 

 Pelaksanaan pemberdayaan di UPTD Kampung Anak Negeri 

mengantarkan anak-anak binaannya hingga mendapatkan penghargaan. Misalnya 

saja seni lukis, lukisan anak jalanan dipamerkan di balai budaya bersama dengan 

lukisan dari anak berkebutuhan khusus. Melalui pameran tersebut, lukisan mereka 

terjual dan hasilnya masuk ke dalam tabungan masing-masing anak. Jadi setiap 

anak binaan Kampung Anak Negeri memiliki buku tabungan masing-masing, 

setiap ada hasil karya yang terjual masuk dimasukan dalam buku tabungan 

tersebut. Selain lukis, prestasi yang didapatkan anak jalanan binaan UPTD 

Kampung Anak Negeri adalah kejuaraan balap di tingkat provinsi. Yakni 

masuknya nama eko dan hendra menjadi atlet balap yang berhasil meraih juara 1 

Piala Koni di kelas MTB dan juara 2 Piala Koni di kelas Road Race. 

 Program dan kegiatan yang telah di rumuskan dapat berjalan jika di 

dukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Sumber daya manusia yang 

dimiliki UPTD Kampung Anak Negeri sudah cukup memadai, meliputi: 

a. Petugas administrasi berjumlah 3 orang 
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b. Satpam  berjumlah berjumlah 5 orang 

c. Petugas kebersihan berjumlah 3 orang 

d. Juru masak berjumlah 1 orang 

e. Pembina berjumlah 4 orang 

f. Pendamping berjumlah 6 orang 

g.  Pelatih ekstrakulikuler berjumlah 8 orang.  

 Dengan demikian, pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan di UPTD 

Kampung Anak Negeri harus melalui 2 proses, yaitu proses rekruitmen dan proses 

pelayanan. Proses rekruitmen adalah proses masuknya anak jalanan dari calon 

klien menjadi klien UPTD Kampung Anak Negeri. Dalam proses rekruitmen ini 

dilalui oleh sejumlah tahapan berupa razia, penjangkauan, identifikasi dan seleksi, 

registrasi, penerimaan dan pengasramaan. Setelah resmi menjadi klien UPTD 

Kampung Anak Negeri, selanjutnya anak mengikuti proses pelayanan yang terdiri 

dari assesmen, orientasi, intervensi, terminasi dan evaluasi.  

III.2.2 Efektivitas Pemberdayaan Anak Jalanan di UPTD Kampung Anak 

Negeri 

 Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa 

jauh target dapat dicapai. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai derajat 

keberhasilan suatu program dalam usahanya untuk mencapai tujuan program 

tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh berkaitan efektivitas dalam program 

pemberdayaan anak jalanan yang dilaksanakan di UPTD Kampung Anak Negeri 

Surabaya selanjutnya akan dianalisis dan diintrepretasikan sejauhmana efektivitas 

atau derajat keberhasilan program dalam mencapai tujuan program tersebut.  
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Kriteria yang digunakan untuk mengetahui sejauhmana efektivitas pelaksanaan 

pemberdayaan di UPTD Kampung Anak Negeri adalah: 

III.2.2.1 Kejelasan Tujuan yang Dicapai 

 Program pemberdayaan anak jalanan merupakan program dari Dinas Sosial 

Kota Surabaya. Program ini bertujuan untuk mengembalikan jati diri anak jalanan 

agar mereka tidak melakukan aktivitas dijalanan lagi. Dinas Sosial membentuk 

UPTD Kampung Anak Negeri untuk melaksanakan pemberdayaan anak yang 

bermasalah sosial di Surabaya dengan sistem panti. Secara khusus, segala 

program dan kegiatan yang di UPTD Kampung Negeri bertujuan untuk 

mewujudkan anak-anak yang bermasalah sosial berperilaku normatif dan mandiri 

agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai dalam kehidupan 

bermasyarakat serta memberikan bekal bagi anak jalanan untuk masa depan 

mereka. 

 Dalam pelaksanaannya, tujuan tersebut belum sepenuhnya mencapai sasaran 

yang telah ditentukan. UPTD Kampung Anak Negeri menemui beberapa kendala 

yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Kendala tersebut antara lain: 

a. Karakteristik anak yang terbiasa hidup bebas dan tanpa aturan. Kehidupan 

di jalanan yang bebas terbawa saat mereka masuk dan mengikuti 

pemberdayaan di UPTD. Mereka sulit untuk diarahkan ke perilaku-

perilaku yang sesuai dengan norma. Butuh pendamping dan Pembina yang 

ekstra sabar untuk mendisiplinkan mereka agar dapat berperilaku sesuai 

aturan. 

b. kendala lainnya adalah bukan hanya dari anak-anaknya saja tetapi juga 

dari pendamping. Anak-anak yang susah diatur membutuhkan keahlian 
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khusus dari pendamping untuk membuat mereka disiplin. Kalau 

pendamping tidak telaten, anak-anak akan kabur. Tidak semua 

pendamping memiliki watak yang sabar, terkadang mereka tersinggung, 

marah dan memukul anak-anak.  

c. Motivasi anak-anak untuk mengikuti setiap kegiatan yang sudah 

dijadwalkan rendah. Mindset yang tertanam semenjak mereka hidup di 

jalanan membuat mereka kehilangan motivasi untuk meraih masa depan 

yang lebih baik. Karena itu, semua actor di UPTD selalu menekankan 

kepada anak-anak bahwa disini bukan untuk makan dan tidur, Tetapi 

untuk masa depan anak-anak sendiri. 

 Selain untuk mewujudkan anak yang berperilaku normatif, Pemberdayaan di 

UPTD Kampung Anak Negeri  juga bertujuan untuk membentuk mereka menjadi 

mandiri sehingga dapat hidup secara memadai dalam kehidupan bermasyarakat. 

Terkait dengan kemandirian ini, UPTD Kampung Anak Negeri telah membuat 

program-program baik dari segi keilmuan maupun ketrampilan yang dapat 

menjadi bekal untuk mereka. Secara keilmuan, anak-anak diberi pendidikan di 

sekolah formal maupun pendidikan nonformal dengan pembinaan baca tulis. 

Selain itu, anak-anak juga mendapatkan pembelajaran ketrampilan sesuai dengan 

minat dan bakat mereka.  

 Segala bekal yang diperoleh selama mengikuti pemberdayaan anak jalanan di 

UPTD Kampung Anak Negeri belum menghasilkan output yang sesuai dengan 

harapan. Mereka yang telah berumur 18 tahun harus keluar dan mengakhiri 

program pembinaan. Mereka yang telah selesai tersebut, jika yang masih memiliki 

keluarga akan dikembalikan ke keluarganya, jika tidak mereka akan dicarikan 
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pekerjaan. Proses pembinaan yang baik selama di UPTD apabila tidak dilanjutkan 

oleh pihak keluarga hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan. Keluarga 

merupakan faktor kunci kesuksesan atau kegagalan seorang anak. Tidak semua 

keluarga mampu melanjutkan proses pemberdayaan yang telah dilaksanakan di 

UPTD. 

 UPTD Kampung Anak Negeri tidak memiliki kerjasama secara resmi dengan 

perusahaan-perusahan yang dapat memberikan pekerjaan kepada anak-anak yang 

telah menyelesaikan pembinaan. Selama ini, UPTD membantu dengan cara 

menitipkan mereka ke pihak-pihak tertentu yang mau mempekerjakan mereka 

misalnya menjadi penjual atau kuli bangunan. UPTD juga membantu mencarikan 

pekerjaan, namun terkendala pada tidak adanya kerjasama dengan perusahan-

perusahan. Kurangnya kerjasama ini membuat anak-anak yang telah memiliki 

bekal ketrampilan yang didapat di UPTD kurang diberdayakan. 

III.2.2.2 Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan 

 Strategi merupakan jalan yang harus diikuti dalam melakukan berbagai 

upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan agar para pelaksana 

tidak tersesat dalam mencapai tujuan kebijakan atau program. Strategi dari UPTD 

Kampung Anak Negeri agar pelaksanaan kegiatan mendapatkan hasil yang 

maksimal yaitu dengan cara membuat kegiatan yang sesuai dengan minat dan 

bakat masing-masing anak. Sebelum memperoleh intervensi melalui sejumlah 

bimbingan mental, masing-masing anak dilihat apa minat dan bakatnya. Sehingga 

kegiatan-kegiatan yang disusun telah sesuai dengan minat dan bakat anak. 

Misalnya, jika anak pintar secara akademis, akan disekolahkan di sekolah formal. 

Jika mereka berbakat di bidang balap sepeda, diikutkan kegiatan olahraga. Jika 
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berbakat di bidang musik, disediakan fasilitas alat musik. Harapannya adalah bila 

kegiatan telah sesuai minat, anak-anak akan lebih semangat untuk mengikuti 

kegiatan tersebut 

 Tujuan dari pemberdayaan anak jalanan di UPTD Anak Negeri adalah 

membentuk anak menjadi berperilaku sesuai norma dan mandiri. Terkait dengan 

pencapaian tujuan tersebut, strategi yang di gunakan masih kurang komprehensif 

dan menyeluruh. Strategi masih sebatas pada pelaksanaan kegiatan saat berada di 

UPTD Kampung Anak Negeri saja. Tidak ada strategi khusus kepada keluarga 

anak jalanan dengan pemberdayaan keluarga, sehingga ketika nanti anak telah 

selesai mengikuti pemberdayaan di UPTD dan dikembalikan ke keluarga, 

keluarga telah mampu dan siap untuk meneruskan proses pemberdayaan yang ada 

di UPTD.  

 Dalam pelaksanaan pemberdayaan, anak jalanan diberikan bekal melalui 

pendidikan dan ketrampilan melalui sejumlah kegiatan. Segala bekal tersebut 

kurang terberdayakan karena tidak ada strategi untuk melakukan kerjasama 

dengan perusahan-perusahaan yang mampu mempekerjakan alumni anak binaan 

sesuai dengan bekal yang telah mereka miliki. Selain itu, tidak ada strategi UPTD 

untuk memberikan modal usaha, bagi mereka yang tertarik untuk berwira usaha 

mengembangkan bekal keahlian yang diperoleh sewaktu mengikuti kegiatan 

pemberdayaan. 

III.2.2.3 Perencanaan yang Matang 

 Perencanaan sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu 

kebijakan atau program. Perencanaan yang matang membantu implementor 
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menjalankan kebijakan atau program sesuai yang telah direncanakan. UPTD 

Kampung Anak Negeri sebagai unit pelaksana pemberdayaan anak jalanan di 

Kota Surabaya telah membuat perencanaan program dan kegiatan selama kurun 

waktu satu tahun. Perencanaan program dan kegiatan dirancang oleh pembina 

yang membuat kurikulum dan pendamping yang membuat agenda kegiatan. 

Rencana ini didasarkan pada kebutuhan anak-anak. Rancangan program dan 

kegiatan kemudian dibahas dalam rapat bersama kepala UPTD, staff, pembina dan 

pendamping. Rancangan program hasil pembahasan pada rapat bersama kepala 

UPTD, staff, pembina dan pendamping di usulkan kepada Dinas Sosial untuk 

mendapat persetujuan. 

 Perencanaan yang dilaksanakan oleh UPTD Kampung Anak Negeri 

berlangsung secara Bottom up dan melibatkan segala aktor yang berperan dalam 

proses pemberdayaan. Pendamping yang selama 24 jam mendampingi anak-anak 

binaan dan Pembina yang memberikan pengajaran kepada anak-anak binaan 

menyusun perencanaan program yang telah mereka sesuaikan dengan melihat 

karakteristik, minat dan bakat anak-anak. Kemudian, hasil rancangan tersebut 

dibahas dengan Kepala UPTD, untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Sosial agar 

disetujui. Proses perencanaan yang Bottom up diharapkan dapat memberikan hasil 

yang maksimal. 

 Perencanaan program yang matang dibuat di awal tahun. Sehingga dalam 

kurun waktu satu tahun, telah ada susunan kegiatan yang telah disetujui oleh 

Dinas Sosial. Pelaksanaan kegiatan secara operasional berpedoman pada program 

dan kegiatan yang telah dirancang dan disetujui. Hal ini membantu para 
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implementor agar dalam menjalankan program dan kegiatan tidak jauh dari 

pedoman yang telah dibuat. 

III.2.2.4 Penyusunan Program yang Tepat 

 Organisasi pelaksana dalam pemberdayaan anak jalanan adalah UPTD 

Kampung Anak Negeri. Sebagai organisasi pelaksana UPTD Kampung Anak 

Negeri telah membuat dan menjabarkan program-program pelaksanaan 

pemberdayaan anak-anak binaan termasuk di dalamnya anak jalanan. Program 

dan kegiatannya meliputi: 

a. Bimbingan Mental dan Spiritual : 

- Ibadah harian (sholat lima waktu dan sholat sunnah) 

- Pelajaran agama (aqidah akhlak, ibadah, tarikh, qur’an hadits) 

- Pembiasaan latian baris berbaris (PBB) 

- ESQ 

b. Bimbingan Jasmani :  

- Senam kesegaran jasmani  

- Kerja bakti 

- Olahraga prestasi (Balap Sepeda,Silat, futsal, tenis meja, catur) 

- Pemeriksaan kesehatan 

c. Bimbingan Sosial : 

- Bimbingan hidup bermasyarakat 

- Kunjungan keluarga (home visit) 

- Sosialisasi lingkungan sekitar 

d. Bimbingan minat dan bakat 

- Pelatihan Handycraft 
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- Seni Musik 

- Seni Lukis 

- Seni Baca Al Quran 

- Tata Boga 

e. Bimbingan kognitif 

- Pendidikan formal ke sekolah umum 

- Pendidikan nonformal (kelas baca tulis, kelas setara SD, kelas setara 

SMP) 

- Pendampingan belajar 

- Kunjungan Perpustakaan 

 Penyusunan program dan kegiatan tersebut dibuat oleh seluruh aktor yang 

terlibat dalam proses pemberdayaan di UPTD Kampung Anak Negeri. Program 

dan kegiatan telah disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing anak. 

Secara formulasi, program memang telah disusun secara komprehensif namun 

dalam tataran implementasinya, program tersebut mengalami beberapa kendala. 

Yaitu kurangnya motivasi anak-anak untuk mengikuti program dan kegiatan. 

Anak-anak binaan UPTD terkesan kurang antusias. Kegiatan yang dilaksanakan 

setiap minggunya hanya itu-itu saja kurang adanya kreatifitas dalam menjalankan 

program dan kegiatan yang ada sehingga semangat anak-anak mengikuti kegiatan 

menjadi berkurang. Selain itu, kedisiplinan anak-anak yang rendah membuat para 

pembina dan pendamping perlu ekstra tenaga untuk mendorong serta mengajak 

anak-anak untuk mengikuti kegiatan yang ada. 

 Dengan demikian, penyusunan program telah sesuai dengan karakteristik, 

minat dan bakat anak-anak binaan UPTD Kampung Anak Negeri. Namun dalam 
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pelaksanaannya belum berjalan sesuai harapan karena terkendala oleh kurangnya 

motivasi anak-anak dalam mengikuti kegiatan yang telah di jadwalkan.  

 

 III.2.2.5 Tersedianya Sarana dan Prasarana 

 Ketersediaan sarana dan prasarana cukup penting dalam menentukan 

keberhasilan suatu kegiatan atau program. Dalam pelaksanaan pemberdayaan 

anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri, sarana dan prasarananya tergolong 

masih kurang. Sekolah nonformal dibagi kedalam tiga kelas, tetapi tidak ada 

bangunan khusus untuk masing-masing kelas. Kelas baca tulis dilaksanakan di 

ruang pembina, sedangkan kelas setara SD dan SMP di adakan di aula. Aula yang 

semestinya hanya dipakai untuk acara-acara tertentu seperti bakti sosial, juga 

dipakai sebagai ruang makan dan ruang pembelajaran ketrampilan seperti seni 

musik dan seni lukis. Pemakaian ruangan yang multifungsi membuat proses 

pelaksanaan kegiatan menjadi kurang kondusif. Misalnya saja ruang Pembina 

yang semestinya dipakai sebagai tempat berkumpulnya para Pembina dan 

pendamping, justu di pakai sebagai tempat mengajar kelas baca tulis. Ruang 

tersebut berukuran tidak cukup luas. Akibatnya anak-anak kurang maksimal 

dalam menerima materi yang diajarkan. Namun saat ini UPTD Kampung Anak 

Negeri sedang menambah ruangan dengan membangun ruang olahraga dan ruang 

pembinaan musik dan lukis. 

 Sarana dan prasarana lain yang diberikan UPTD kepada anak-anak binaannya 

adalah pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang. Saat ini fasilitas sandang 

sudah mencukupi kebutuhan yakni setiap anak menerima seragam, baju olahraga, 

dan pakaian untuk ibadah. Fasilitas makanan juga sudah mencukupi kebutuhan 
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anak-anak binaan yaitu dengan pemenuhan makanan yang bergizi tiga kali dalam 

sehari. Anak-anak merasa kebutuhan mereka lebih tercukupi disbanding saat 

mereka harus menjadi anak jalanan. 

 

 III.2.2.6 Pelaksanaan yang Efektif dan Efisien 

 Pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien akan mendekatkan 

organisasi dengan tujuannya. Selama ini, jika dilihat dari progam-program UPTD 

Kampung Anak Negeri memang sudah efektif karena telah disesuaikan dengan 

kebutuhan masing-masing anak. Namun pelaksanaannya masih belum berjalan 

efektif karena kesadaran anak-anak mengikuti kegiatan masih kurang. Anak-anak 

inginnya bebas dan santai. Oleh karena itu, Pembina dan pendamping berusaha 

keras untuk mendorong mereka mengikuti kegiatan ada di UPTD. 

 Selain itu, program pemberdayaan yang dilaksanakan di UPTD Kampung 

Anak Negeri belum mampu mengcover anak jalanan di Surabaya, karena daya 

tampung UPTD tersebut hanya 35 anak. Kesemua anak-anak yang dibina adalah 

anak yang berjenis kelamin laki-laki saja. Tidak ada tempat khusus untuk 

merehabilitasi anak-anak jalanan yang berjenis kelamin perempuan, padahal anak 

jalanan perempuan lebih rentan daripada anak laki-laki. Anak jalanan perempuan 

rentan terhadap bahaya seks bebas dan prostitusi. Hal ini belum diatasi oleh Dinas 

Sosial maupun UPTD Kampung Anak Negeri. 

 Pelaksanaan pemberdayaan melalui beberapa tahapan. Pertama, tahap 

assesment sudah cukup efektif mengingat ada keterlibatan psikolog dan dokter 

dalam mengungkap permasalahan anak, mendianosanya untuk menentukan 

langkah-langkah rehabilitasi yang tepat bagi masing-masing individu anak 
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jalanan. Kedua, tahap orientasi untuk mengenalkan lingkungan UPTD dan 

program-programnya juga berjalan efektif. Ketiga, intervensi dengan cara 

memberikan bimbingan mental, bimbingan jasmani, bimbingan sosial, bimbingan 

minat dan bimbingan kognitif belum berjalan efektif karena sifat atau karakter 

anak yang sulit ditata dan motivasi mereka yang rendah sehingga para pembina 

dan pendamping harus ekstra tenaga untuk mendorong mengikuti kegiatan-

kegiatan. Keempat, terminasi belum dilaksanakan secara efektif dan efisien 

mengingat pembinaan selama 6 bulan belum mampu mengubah mental dan 

perilaku anak secara utuh.  Sehingga proses pemberdayaan dilakukan dalam 

waktu relatif lama. Kebanyakan anak mengakhiri program pada usia 18 tahun.  

Kelima, tahap evaluasi sudah berjalan efektif karena melibatkan semua aktor dan 

diadakan rapat evaluasi tiap bulan untuk mengetahui kinerja progam dan kegiatan 

yang berjalan. 

 

 III.2.2.7 Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik 

 Pengawasan terhadap anak-anak selama mengikuti proses pemberdayaan 

dilakukan selama 24 jam melalui pendamping. Pendamping selalu aktif dalam 

melihat tumbuh kembang masing-masing anak. UPTD Kampung Anak Negeri 

memiliki tim pendamping berjumlah 6 orang, dimana tugas pendamping adalah 

pendampingan kepada setiap individu sehingga pendamping mengetahui setiap 

permasalahan yang dihadapi oleh tiap individu anak yang menjadi binaannya. Tak 

hanya pendamping, semua pegawai UPTD turut membantu dan terlibat dalam 

mengawasi anak-anak selama mengikuti kegiatan di dalam UPTD. 

 UPTD Kampung Anak Negeri hanya melaksanakan pengawasan di dalam 

UPTD yaitu selama anak mengikuti pemberdayaan. Namun tidak ada pengawasan 
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yang berkelanjutan setelah anak menyelesaikan proses pemberdayaan di UPTD. 

Sehingga pihak UPTD tidak mengetahui bagaimana keadaan anak di luar, apakah 

sudah mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapat perawatan yang layak dari 

keluarga, ataukah anak justru kembali lagi ke jalanan. 
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