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BAB IV 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil temuan data di lapangan yang telah disajikan dan 

dianalisis serta diinterpretasi pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini dapat 

diuraikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini. Selain itu, setelah 

penyusunan kesimpulan, akan dirumuskan pula rekomendasi atau saran yang 

dapat bermanfaat kepada UPTD Kampung Anak Negeri dan Dinas Sosial Kota 

Surabaya dalam pemberdayaan anak jalanan serta memberikan feedback bagi 

perumus kebijakan dalam upaya melakukan perbaikan pada kebijakan yang akan 

datang 

IV.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pemaparan, penjelasan serta interpretasi data pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberdayaan 

anak jalanan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri 

Kota Surabaya berlangsung kurang efektif. Sebenarnya jumlah anak jalanan di 

Surabaya cukup banyak, UPTD hanya memiliki daya tamping 35 anak. Masih 

banyak anak jalanan di luar yang belum tertangani. UPTD Kampung Anak Negeri 

belum mampu mengcover anak jalanan di Surabaya. Kurang efektifnya 

pemberdayaan di UPTD dapat dilihat dari:  

IV.1.1 Pelaksanaan Pemberdayaan Anak Jalanan di UPTD Kampung 

Anak Negeri 

 Anak jalanan sesungguhnya adalah kelompok anak rawan yang 

membutuhkan perhatian khusus. Secara sosial-psikologis anak jalanan seringkali 
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berhadapan dengan situasi yang dilematis. Mereka harus bertahan hidup dijalanan, 

tak jarang dalam kesehariannya mereka berperilaku menyimpang sehingga dapat 

membahayakan diri sendiri, orang lain serta ketertiban umum. Stigma negatif 

terhadap anak jalanan sudah melekat di masyarakat. Maka dari itu, Pemerintah 

Kota Surabaya melalui Dinas Sosial pada Januari 2009 berdasarkan keputusan 

Kepala Dinas Nomor 467/   /436.6.15/2009 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. 

 UPTD Kampung Anak Negeri melaksanakan pemberdayaan terhadap 

anak-anak bermasalah sosial salah satunya adalah anak jalanan. Pelaksanaan 

permberdayaan mencakup dua proses yaitu proses rekruitmen dan proses 

pelayanan. Proses rekruitmen adalah proses masuknya anak jalanan dari calon 

klien menjadi klien UPTD Kampung Anak Negeri. Proses rekruitmen dilakukan 

dengan sejumlah tahapan yaitu 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 (pengungkapan masalah untuk mengetahui seluruh permasalahan 

klien), orientasi (pengenalan program dan lingkungan panti), intervensi 

(pembentukan dan perubahan perilaku melalui bimbingan mental, jasmani, 

sosial,minat dan kognitif), terminasi (pengakhiran program) dan evaluasi 

(penilaian kinerja program). 

 Dalam pelaksanaannya, program pemberdayaan telah dilakukan sesuai 

dengan tahapan, selain itu kegiatan-kegiatan yang di adakan berdasarkan minat 
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dan bakat anak-anak. Namun pada pelaksanaannya masih terkendala pada 

kurangnya motivasi anak-anak untuk semangat merubah hidup demi masa depan 

yang cerah dan rendahnya kedisiplinan anak-anak selama mengikuti kegiatan 

pemberdayaan di UPTD Kampung Anak Negeri. 

IV.1.2 Efektivitas Pemberdayaan Anak Jalanan di UPTD Kampung 

Anak Negeri 

  Berdasarkan analisis dan interpretasi data dengan menggunakan kriteria 

efektivitas menurut James L. Gibson maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Pemberdayaan Anak Jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri berlangsung 

kurang efektif. Hal ini di dasarkan pada: 

a. Kejelasan tujuan yang dicapai 

 Program Pemberdayaan di UPTD Kampung Negeri bertujuan untuk 

mewujudkan anak-anak yang bermasalah sosial berperilaku normatif dan mandiri. 

Dalam pelaksanaannya, tujuan tersebut belum sepenuhnya mencapai sasaran yang 

telah ditentukan. UPTD Kampung Anak Negeri menemui beberapa kendala yang 

dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut yaitu karakteristik anak yang 

terbiasa hidup bebas dan tanpa aturan membuat anak-anak sulit untuk diarahkan, 

tidak semua pendamping memiliki telaten dan sabar dalam mendampingi dan 

membina anak-anak binaan, serta kurangnya motivasi anak dalam mengikuti 

kegiatan. 

 Selain itu, terkait dengan pencapaian tujuan kemandirian, UPTD telah 

memberikan bekal secara keilmuan maupun ketrampilan namun belum 

menghasilkan output yang sesuai dengan harapan. UPTD Kampung Anak Negeri 

tidak memiliki kerjasama perusahaan-perusahan yang dapat memberikan 
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pekerjaan kepada anak-anak yang telah menyelesaikan pembinaan. Kurangnya 

kerjasama ini membuat anak-anak yang telah memiliki bekal ketrampilan yang 

didapat di UPTD kurang diberdayakan. 

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan 

 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, 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. 

c. Perencanaan yang matang 

 Telah ada perencanaan yang matang dan berlangsung secara bottom up 

dengan melibatkan seluruh aktor yang telibat dalam proses pemberdayaan di 

UPTD Kampung Anak Negeri. Perencanaan program disusun oleh Pembina dan 

pendamping berdasarkan minat dan baka masing-masing anak. Setelah itu, 

rencana program dibahas pada rapat koordinasi bersama Kepala UPTD dan 

seluruh staff UPTD kemudian diajukan kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan 

persetujuan. 

d. Penyusunan program yang tepat 

 Program dan kegiatan telah disesuaikan dengan minat dan bakat masing-

masing anak. Secara formulasi, program memang telah disusun secara 
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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 mengikuti program dan kegiatan yang telah dijadwalkan. 

e. Tersedianya sarana dan prasarana 

 Sarana dan prasarana di UPTD Kampung Anak Negeri tergolong masih 

kurang. Ruangan untuk pemberdayaan anak binaan UPTD masih terbatas. Tidak 

ada ruang kelas untuk kegiatan belajar nonformal seperti kelas baca tulis, kelas 

setara SD dan kelas setara SMP, ruang musik, dan ruang ketrampilan. Ruang 

dipakai multifungsi mengganggu kondusifitas pelaksanaan kegiatan, misalnya 

ruang pembina yang dipakai untuk kelas baca tulis dan aula yang dipakai sebagai 

ruang makan dan kegiatan pembelajaran ketrampilan. 

f. Pelaksanaan yang efektif dan efisien 

 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. 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. 

g. Sistem pengawasan dan pengendalian 
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 UPTD Kampung Anak Negeri hanya melaksanakan pengawasan ketika anak 

mengikuti pemberdayaan, diawasi oleh pendamping selama 24 jam. Namun tidak 

ada pengawasan yang berkelanjutan setelah anak menyelesaikan proses 

pemberdayaan atau keluar dari 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. 

IV.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, merujuk pada kesimpulan 

sebelumnya, maka untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan anak jalanan di 

UPTD Kampung Anak Negeri maka diajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Memperbanyak daya tampung UPTD Kampung Anak Negeri agar menjangkau 

sebagian besar anak jalanan di Kota Surabaya sehingga jumlah anak jalanan di 

Kota Surabaya dapat direduksi. 

2. Pemberdayaan tidak hanya ditujukan kepada anak jalanan laki-laki saja, namun 

anak jalanan perempuan juga memperoleh pemberdayaan di UPTD Kampung 

Anak Negeri dengan cara membangun asrama khusus perempuan di lingkungan 

UPTD Kampung Anak Negeri. 

3. Anggaran bagi UPTD Kampung Anak Negeri di tingkatkan guna untuk 

membangun sarana dan prasarana serta menambah fasilitas UPTD. 

4. Menjalin kerjasama antara UPTD Kampung Anak Negeri dengan perusahaan-

perusahaan yang dapat memberdayakan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki 

anak binaan setelah keluar dari UPTD Kampung Anak Negeri. 
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5. Diharapkan masyarakat lebih proaktif terhadap anak jalanan di lingkungan 

mereka dengan cara memberi laporan kepada UPTD atau Dinas Sosial agar 

ditindaklanjuti dengan proses penjangkauan. 
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