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ABSTRAK 

 

 Tempat rehabilitasi merupakan tempat yang dikhususkan untuk menangani anak jalanan 

yang memiliki sejumlah permasalahan sosial serta tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan 

hidup mendasarnya. Sebagai sebuah pranata,  tempat rehabilitasi tersebut memiliki bentuk 

bangunan sosial yang terkandung didalamnya. Hal ini tentu menjadi sebuah pola kultural 

tersendiri bagi kehidupan sosial  dalam tempat rehabilitasi tersebut. Adalah tempat rehabilitasi 

Kampung Anak Negeri, yang terletak di jalan wonorejo, rungkut Kota Surabaya yang menjadi 

tempat tinggal bagi anak jalanan yang sedang menjalani masa rehabilitasi. Dalam proses 

rehabilitasi, anak jalanan dihadapkan dengan sejumlah aktivitas pemberdayaan dan proses 

pengenalan lingkungan tempat rehabilitasi sebagai media untuk mentransformasikan nilai dan 

norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Setiap harinya mereka selalu 

bersentuhan langsung dengan pola kultural yang berlaku dalam tempat rehabilitasi. Apa yang 

kemudian mereka hadapi tersebut merupakan sejumlah pengalaman yang dimiliki dan tentunya 

mengandung makna yang memiliki hasil interpretasi langsung terhadap tempat rehabilitasi.   

 Untuk menganalisa fenomena ini, maka penelitian kali ini menggunakan teori 

Fenomenologi Alfred Schutz yang membahas mengenai makna sosial yang dimiliki oleh 

individu atas dunia sosial kesehariannya. Teori fenomenologi merupakan ranah kajian dalam 

paradigma definisi sosial, dimana teori ini berpijak pada proses berfikir manusia itu sendiri 

sebagai individu yang bebas dalam mendefinisikan makna yang diterimanya. Proses 

pendefinisian makna tidak lepas dari proses tipikasi yang ada dalam teori fenomenologi. Maka 

untuk mendukung penelitian kali ini, digunakan metode kualitatif yang bertipe deskriptif yang 

tidak lain untuk menggambarkan atau menjelaskan tentang makna yang dimiliki oleh anak 

jalanan tentang tempat rehabilitasi Kampung Anak Negeri. Informan yang terdapat dalam 

penelitian ini sebanyak tujuh orang dengan menggunakan teknik penentuan informan secara 

purposive. Lima orang informan utama dan dua orang informan pendukung. 

Temuan data dilapangan ditemukan bahwa informan memiliki persamaan dan perbedaan 

dalam memaknai tempat rehabilitasi, diantara persamaan dan perbedaan tersebut terdapat sebab 

yang berbeda – beda dalam memaknainya. Hal ini dipengaruhi oleh konteks pengalaman yang 

dimiliki oleh para informan tersebut dalam mengkonstruksikan makna atas dunia kehidupan 

sehari - harinya. Sehingga terdapat varian makna diantara para informan yang ada dan 

menyebabkan data sedikit bervariasi yang kemudian membentuk realitas subjektive bagi 

informan atas hasil interpretasi dari dunia kesehariannya. 
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PENDAHULUAN 

 Kota Surabaya merupakan ibu kota provinsi jawa timur dan sebagai kota literasi bagi 

para generasi muda. Gagasan tersebut muncul karena pemerintah kota Surabaya ingin 

mensosialisasikan pentingnya pendidikan bagi anak – anak usia dini dan remaja dalam 

mengakses dunia pendidikan. Namun dibalik itu semua, Surabaya masih memiliki PR yang 

masih harus diselesaikan, yakni keberadaan anak jalanan yang sampai saat ini belum secara 

keseluruhan teratasi. Kebanyakan dari mereka adalah anak – anak yang putus sekolah karena 

kemiskinan yang diderita oleh keluarganya. Hal ini kemudian memunculkan sebuah kontradiksi 

atas realitas yang ada di kota Surabaya. Disamping itu, keberadaan anak jalanan di kota Surabaya 

tidak lepas dari pengaruh lingkungan sosial  yang dapat mempengarui anak lainnya untuk masuk 

kedalam dunia jalanan. Kuatnya pengaruh jalanan berdampak pada pola pikir yang dimiliki oleh 

anak jalanan tersebut yang nantinya akan membentuk karakter pada si anak. Problem seperti ini 

akan menambah polemik baru, apabila tidak ditangani secara serius oleh Pemerintah sebagai 

stake holder utama dalam menentukan arah kebijakan. Kehidupan anak jalanan yang rentan, 

marginal, dan eksploitatif akan sangat mengganggu proses tumbuh kembangnya terutama ketika 

menginjak usia remaja yang  cenderung memiliki rasa emosional yang tinggi. Apabila hal ini 

berlangsung dalam intensitas yang cukup lama, maka tidak heran jika anak – anak tersebut akan 

terjerumus dalam tindakan kriminal yang dapat berurusan dengan hukum pidana. 

 Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Estu Putri, 2013 (dalam Anak jalanan 

yang berkonflik dengan hukum di Rumah Tahanan Kelas 1 Medaeng Surabaya)  menemukan 

bahwa anak yang berusia di bawah umur telah melakukan tindakan yang melanggar hukum 

seperti pencurian, pengggunaan narkotika, pembunuhan, dan menjual pil koplo. Akibat dari 

perbuatannya itu membuat anak tersebut harus berurusan dengan hukum dan mendekam dalam 

sel tahanan medaeng. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa anak yang melakukan tindakan 



kriminal dilandasi oleh motif ketidaksengajaan dari luar dan melampiaskan perasaan 

emosionalnya akibat tidak dihargai oleh keluarga dan permasalahan yang ditimpa oleh anak 

tersebut. Hal seperti ini tentunya semakin menambah polemik baru bagi kehidupan anak jalanan 

di kota Surabaya jika fenomena tersebut menjadi hal yang berlangsung secara terus - menerus. 

 Dalam kerasnya kehidupan jalanan mereka tidak memiliki bekal sedikitpun, baik itu 

berupa pengetahuan maupun keterampilan yang dapat menunjang masa depannya sehingga 

membuat mereka semakin termarjinalkan dari kehidupan masyarakat. Bekal pengetahuan dan 

keterampilan sangat diperlukan oleh anak jalanan guna meningkatkan kualitas hidup serta 

memampukan anak jalanan untuk lebih produktif. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal itu 

pemerintah kota Surabaya mendirikan tempat rehabilitasi Kampung Anak Negeri yang 

digunakan sebagai tempat tinggal bagi anak – anak jalanan serta sebagai sarana untuk 

memberdayakan kehidupan anak jalanan. Dalam lingkungan pemberdayaan atau shelter house 

mereka dapat belajar banyak hal mengenai hidup, bahwa untuk dapat menjalani kehidupan 

haruslah mempunyai bekal keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Dari proses 

pembinaan tersebut, mereka juga akan dibina secara sosial dan moral untuk merubah mindset 

yang salah dari pikiran anak jalanan tersebut. Hal ini memang sangat diperlukan, mengingat 

bahwa dulunya anak jalanan seringkali mengadopsi nilai yang keliru selama mereka hidup di 

jalanan. Untuk merubah mindset tersebut haruslah dilakukan secara berkelanjutan dan 

pendekatan secara persuasif terhadap anak jalanan guna mempengarui kondisi emosionalnya. 

Hal ini dilakukan supaya anak jalanan sadar betul akan peranannya dalam kehidupan 

bermasyarakat, sehingga dalam berperilaku mereka dapat menjadi anak yang taat pada aturan – 

aturan sosial dalam masyarakat. Dengan begitu, keberadaannya sebagai seorang anak dapat 

diterima kembali oleh masyarakat menjadi satu bagian dari kehidupan sosial. 



 Dari sekian pembina yang ada dibagi menjadi beberapa bagian, yakni : Pembina mental, 

Pembina wirausaha, Pembina pendidikan, Pembina olahraga, Pembina musik, Pembina agama, 

dan Pembina ketertiban atau kedisiplinan yang bertugas mengawasi aktifitas dalam lingkungan 

pemberdayaan. Dalam menjalankan perannya, para pembina tersebut saling berhubungan satu 

sama lain. Tidak bisa hanya satu pembina saja yang berperan, harus ada hal yang bersifat 

koordinatif diantara para pembina yang ada dalam memberdayakan dan membina para anak 

jalanan. Artinya setiap peran yang dimiliki oleh para Pembina menentukan keberhasilan dari 

serangkaian proses pembinaan dan pemberdayaan terhadap anak jalanan tersebut. Pada akhirnya 

hubungan yang terjalin diantara para pembina mencerminkan gambaran struktur sosial 

kehidupan yang ada dalam tempat rehabilitasi. Gambaran semacam ini mendeskripsikan adanya 

hubungan timbal – balik diantara peran dan fungsi yang dimiliki oleh para pembina tersebut. 

 Namun yang paling utama dari adanya program pemberdayaan adalah supaya anak 

jalanan yang ada dalam tempat rehabilitasi menjadi seoarang anak yang disiplin akan waktu, 

serta dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya. Setiap 

hari mereka disibukkan dengan berbagai macam aktivitas yang telah disusun oleh lembaga 

tersebut. Setiap aktivitas yang mereka lakukan tidak lain ditujukan agar anak jalanan dapat 

memanfaatkan waktu yang ada dalam tempat rehabilitasi dengan melakukan hal yang positif. 

Bentuk kegiatan semacam ini dilakukan agar dapat menstimulasi para anak jalanan supaya 

memiliki kesibukan atau aktivitas yang berguna dari pada harus berada di jalanan. Tentunya 

mereka juga mendapatkan bentuk pelayanan dari tempat rehabilitasi Kampung Anak Negeri 

berupa tempat tinggal layak dan asupan nutrisi bagi kebutuhan sehari – harinya. 

 Tempat rehabilitasi Kampung Anak Negeri juga memiliki fasilitas yang dapat menunjang 

minat dan bakat dari anak jalanan itu sendiri, seperti ruang studio musik, ruang kesenian, fasilitas 

kamar mandi, taman bermain, peralatan wirausaha, dan peralatan olahraga. Setiap anak jalanan 



yang dalam tempat rehabilitasi berhak menggunakan fasilitas yang ada untuk kepentingan 

mereka. Dan hal ini dimanfaatkan oleh pihak lembaga tersebut tidak lain supaya dapat menggali 

potensi yang dimiliki oleh para anak jalanan yang ada, dimana nantinya akan mengarahkan minat 

dan bakat yang dimiliki. Tetapi sebagai sebuah lembaga, tempat rehabilitasi Kampung Anak 

Negeri juga memiliki sistem aturan yang diberlakukan, supaya anak jalanan yang bina menjadi 

anak yang taat terhadap aturan. Aturan yang ada dirumuskan dalam berbagai anjuran dan 

larangan yang bertujuan untuk menertibkan perilaku anak jalanan selama menjalani masa 

rehabilitasi. Setiap harinya mereka juga harus berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku 

dalam tempat tersebut dan apabila aturan dan norma yang ada tidak dilakukan, maka mereka 

juga akan menerima konsekuensi logisnya. Mereka sadar betul kalau hidup dalam tempat 

rehabilitasi membuatnya tidak bisa bebas seperti yang dulu mereka lakukan selama berada di 

jalanan. Namun itu semua memang ditujukan supaya anak jalanan dapat menjadi anak yang lebih 

baik dari sebelumnya. 

    Dari luar terlihat bahwa di dalam shelter house mereka dibina dan diberdayakan dengan 

berbagai program pemberdayaan. Segala bentuk kebutuhannya dapat tercukupi karena di tempat 

tersebut mereka mendapatkan bentuk pelayanan sosial yang mendukung proses tumbuh 

kembangnya. Maka orang lain melihatnya sebagai hal baik yang mampu merubah keadaan hidup 

dari anak jalanan itu sendiri. Namun fenomena yang tampak tersebut membutuhkan suatu 

penjelasan dari si aktor yang sedang mengalami proses pembinaan dan pemberdayaan untuk 

mendapatkan realitas yang sebenarnya. Artinya aktorlah yang menjadi subyek utama dalam 

menginterpretasikan dunia sosial kesehariannya, tanpa ada ikatan fakta sosial yang 

mempengaruinya. Maka realitas yang sesungguhnya adalah hasil interpretasi aktor atau subyek 

penelitian terhadap dunia sosial keseharian yang didefinisikan ke dalam berbagai makna. 

Selanjutnya penelitian kali ini berfokus pada bagaimana aktor (anak jalanan) mengungkapkan 



makna dari dunia sosial kesehariannya (shelter house). Dalam hal ini peneliti tertarik untuk 

melihat suatu fenomena sosial yang ada dalam lingkup birokrasi pemerintah, khususnya Dinas 

Sosial kota Surabaya. Apakah birokrasi pemerintah telah melakukan fungsinya sebagaimana 

yang diharapkan, yakni menjadikan anak jalanan dapat sejajar dengan anak – anak pada 

umumnya. Oleh karena itu untuk melihat realitas yang sebenarnya membutuhkan penjelasan 

tersendiri dari individu yang sedang menjalani masa pemberdayaan yakni anak jalanan itu 

sendiri. 

 Dari penjelasan yang ada, penelitian ini memfokuskan pada satu hal pokok tentang 

makna shelter house atau tempat rehabilitasi Kampung Anak Negeri di kota Surabaya bagi anak 

jalanan. Konteks ini berarti bahwa manusia selalu memaknai dunia sosial kesehariannya 

berdasarkan konteks kultural yang berlaku. Setiap manusia juga memiliki makna yang berbeda - 

beda dalam menginterpretasikan dunia kehidupan kesehariannya,  khususnya anak jalanan yang 

tinggal dan menjalani masa pemberdayaan dalam tempat rehabilitasi. Maka fokus dari penelitian 

kali ini adalah Bagaimana Anak Jalanan di kota Surabaya memaknai Tempat Rehabilitasi 

Kampung Anak Negeri.  

 

KAJIAN TEORI DAN METODE PENELITIAN 

Teori Fenomenologi Schutz 

 Teori fenomenologi merupakan salah satu bagian dari ranah paradigma definisi sosial 

yang berpijak pada proses berfikir manusia sebagai individu yang lebih bersifat subjektif 

(Wirawan, 2012: 133-134). Sama halnya dengan teori fenomenologi yang dikonsepsikan oleh 

Alfred Schutz. Jauh sebelum itu, teori fenomenologi telah dirumuskan terlebih dahulu oleh 

Edmund Hussrel seorang filsuf asal jerman yang mengartikan fenomenologi sebagai sebuah 



ranah bagi kesadaran subjective seseorang. Menurut Hussrel dalam Turner (2012: 362-363)  

bahwa manusia mengetahui dunianya secara langsung memiliki suatu akses kesadaran, dimana 

kesadaran yang dimilikinya tersebut memperantarai persepsi, pemikiran, sensasi, dan emosi yang 

muncul dalam diri seseorang.  

 Dalam tulisan Cambel (1994: 231-265) disebutkan bahwa metode Hussrel untuk 

menganalisa kehidupan batiniah individu yakni pengalamannya mengenai suatu fenomena yang 

sebagaimana terjadi dalam arus kesadaran yang mengutamakan suatu pendekatan intuitif.  

Namun oleh Schutz teori fenomenologi diperjelas lebih dalam lagi yakni dengan 

mengintegrasikan pemikiran Hussrel tentang kesadaran dan interpretasi Weber. Akan tetapi 

Schutz tidak meninggalkan metode yang diterapkan Weber yakni verstehen. Dalam konteks ini 

Schutz berusaha menggabungkan konseptual Hussrel dan metodologi Weber mengenai proses 

pemahaman terhadap suatu fenomena. 

 Dalam teori fenomenologi Schutz menekankan proses intersubjektivitas yang merubah 

kesadaran kedalam pengetahuan dan makna, dari intuisi mengenai esensi – esensi ke interpretasi 

dan tipifikasi. Menurut Schutz, dalam Tuner (2012:369) intersubjektivitas terbentuk melalui 

proses interaksi dan sosialisasi. Melalui bahasa individu dapat memahami dunia sosial 

kesehariannya untuk dikonsepsikan dalam sebuah makna subjektive. Hal ini terbentuk melalui 

pengalaman yang terbentuk secara temporal (temporally constitutive consciousness). Dalam 

fenomenologi terdapat klasifikasi pengalaman yang diterima oleh seseorang berdasarkan makna 

konteks (meaning context) yang ada. 

 Menurut Schutz cara mengkonstruksi makna diluar arus utama pengalaman adalah 

melalui proses tipikasi termasuk dalam membentuk penggolongan atau klasifikasi dari 

pengalaman. Hal tersebut yang akan menentukan hubungan – hubungan antar makna (meaning 

contexs). Hal tersebut merupakan serangkain kriteria yang mengorganisir pengalaman inderawi 



ke dalam suatu makna. Pada akhirnya akan membentuk kumpulan pengetahuan (stock of 

knowledge) yang diterima oleh individu yang terdiri dari semua fakta, kepercayaan, prasangka, 

dan aturan yang dipelajari dari pengalaman pribadi dan pengetahuan yang telah tersedia. 

Selanjutnya stock of knowledge tersebut akan membentuk sebuah makna bagi individu mengenai 

gambaran dunia kesehariannya (Wirawan, 2012: 139-141). 

 Stock of knowledge bagi Schutz memiliki arti bahwa pengetahuan yang diperoleh 

manusia sebenarnya merupakan dampak dari berbagai situasi atau keadaan yang terjadi 

sebelumnya, dimana situasi yang dihadapinya itu merupakan situasi yang benar – benar unik dan 

merupakan sesuatu yang berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh orang lain. Bisa juga 

dikatakan setiap orang akan memperoleh stock of knowledge yang berbeda – beda sesuai dengan 

pengalaman yang dipahaminya. Di dalam stock of knowledge merujuk pada beberapa hal 

mendasar yang mempengaruinya yakni : content (isi), meaning (makna), intensity (intensitas), 

dan duration (jangka waktu). Maka hal ini akan mendeskripsikan dunia sosial keseharian yang 

telah ditafsirkan maknanya oleh individu tersebut khususnya anak jalanan yang tinggal dalam 

tempat rehabilitasi. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian kali ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bertipe 

deskriptif yakni suatu metode yang berangkat dari adanya kumpulan beberapa data yang 

kemudian disajikan secara deskriptif untuk menggali informasi yang dibutuhkan dalam proses 

penelitian guna menggambarkan suatu rumusan masalah dalam penelitian. Dalam proses 

penelitian, setting sosial yang diambil bertempatan di kota Surabaya karena beberapa alasan 

yang tentunya berhubungan erat dengan rumusan masalah yang akan digali. Melihat kondisi 

sosial kemasyarakatan kota Surabaya, banyak polemik yang sebenarnya belum begitu tampak 



nyata kepermukaan. Apa yang tak tampak tersebut membutuhkan proses interpretasi lebih lanjut 

karena realitas yang tampak tersebut tidak berdiri sendiri khususnya mengenai keberadaan anak 

jalanan di kota Surabaya. 

 Berbicara mengenai anak jalanan tentunya tidak bisa lepas dari upaya pengentasannya 

dari sejumlah permasalahan sosial yang tengah dihadapinya yang salah satunya adalah proses 

pemberdayaan atau rehabilitasi mereka kedalam sebuah rumah singgah atau shelter house. 

Mengapa memilih UPTD Kampung Anak Negeri tidak lain adalah karena ditempat tersebut 

dilangsungkan proses pemberdayaan bagi anak jalanan dan merupakan sebagai tempat tinggal 

mereka dalam melangsungkan kehidupan yang baru setelah sekian lama terkatung – katung 

dijalanan. Untuk memilih informan yang diperlukan digunakan teknik purposive dengan 

ketentuan bahwa informan yang akan digali informansinya memang benar – benar representasi 

dari permasalahan yang akan dikaji. Selain itu karena anak jalanan yang telah lama tinggal dalam 

tempat rehabilitasi memiliki makna tersendiri mengenai tempat tersebut. Selanjutnya dalam 

proses analisa data melalui tiga proses analisa yakni tahap penyajian (display data), verifikasi, 

dan konklusi data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dari hasil yang ditemukan di lapangan mengungkapkan bahwa dalam proses 

interpretasinya anak jalanan memiliki persamaan dan perbedaan akan pemahamannya terhadap 

lingkungan pemberdayaan. Proses interpretasi yang mereka lakukan tidak lepas dari beberapa 

konteks pengalaman yang telah diterimanya selama menjalani masa pemberdayaan dan tentunya 

hal ini melibatkan unsur kesadaran dalam diri anak jalanan. Kesadaran tersebut turut serta 

memperantarai persepsi, emosi, sensai, dan pemikiran mereka terhadap dunia sosial 

kesehariannya.  



 Konteks ini akan membawa mereka kedalam proses tipikasi yang meliputi isi, konten, 

waktu, dan historisnya selama hidup dalam lingkungan pemberdayaan. Kemudian memunculkan 

stock of knowledge yang nantinya akan membentuk makna tentang tempat rehabilitasi sebagai 

dunia sosial kesehariannya. Dari lima informan utama, mereka memiliki makna yang berbeda 

terhadap tempat rehabilitasi. Informan pertama (AS) memaknai tempat rehabilitasi sebagai 

sebuah penjara. Konsep penjara muncul dalam dirinya dikarenakan dia (AS) tidak merasakan 

sebuah kebebasan dalam dirinya dalam hal berperilaku dan bertindak. Pengalaman yang pernah 

diterimanya tatkala ketika dia pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri ada temannya yang 

mencoba untuk kabur dari tempat tersebut menerima bogeman dari penegak kedisiplinan. Dia 

sangat menyadari tempat rehabilitasi adalah tempat yang digunakan untuk mengurung para anak 

jalanan supaya tidak lagi berkeliaran di jalanan. Akibat dari perbuatan temannya tersebut, maka 

anak jalanan yang mencoba kabur dipindahkan ke dalam Liponsos di mana tempat tersebut juga 

ada orang gila, gelandangan, dan para PSK. Dia menyadari kalau dirinya tinggal seperti dalam 

penjara karena AS melihat langsung bentuk bangunan fisik tempat rehabilitasi tersebut dipenuhi 

dengan cctv dan jeruji besi sehingga sangat sulit bagi dirinya untuk melarikan diri. Selain itu 

tempat rehabilitasi tersebut terdapat banyak aturan - aturan yang membelenggu dirinya. 

 Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh informan kedua (AR) memaknai tempat 

rehabilitasi seperti panti asuhan. Dia memiliki konsep sebuah panti asuhan untuk memaknai 

tempat rehabilitasi. Konsep itupun tidak muncul begitu saja, dalam dirinya (AR) tentu memiliki 

pengalaman dari serangkaian kejadian yang pernah dirasakannya. Secara sadar hal tersebut 

mempengarui situasi emosional, intuisi, dan persepsinya mengenai tempat rehabilitasi. Hidup 

yang serba diawasi dan diatur adalah suatu hal yang dinilai AR seperti berada dalam panti 

asuhan. Apa yang AR lakukan dalam tempat rehabilitasi, dapat diketahui oleh pembina dalam 

tempat rehabilitasi. Padahal dalam hal ini AR tidak bercerita sedikit kepada mereka. Hal ini 



ditengarai dengan adanya para pembina pemberdayaan yang ada seperti seorang pengawas yang 

selalu mengawasi dirinya selama 24 jam penuh. Selain itu AR seringkali di suruh – suruh. 

Tempat rehabilitasi diartikan sebagai panti asuhan oleh AR, dimana tempat tersebut tidak lepas 

dari pengawasan para pembina selama 24 jam penuh. Panti asuhan layaknya sebuah tempat yang 

digunakan untuk menampung anak yatim piatu yang notabennya tidak memiliki orang tua dan 

diasuh oleh pekerja sosial. Dalam hal ini AR merasa hidup dalam panti asuhan karena setiap hari 

dia tidak lepas dari pantauan para pembina yang ada. Apapun yang dilakukannya pasti akan 

diketahui oleh pembina tersebut. Pengalaman seperti ini membuat diri AR tidak bisa leluasa 

dalam menjalankan kehidupannya. Hal yang bersifat pribadi pun pasti akan diketahui oleh 

pembina tempat rehabilitasi. AR mengaku risih dengan hal tersebut dan merasa seperti anak 

yatim piatu yang tidak lepas dari para pembina yang ada. Para pembina tersebut bagi AR adalah 

seorang pengasuh bagi dirinya. 

 Bagi KP kenyataan kehidupan dalam shelter house adalah bentuk dari realitas kehidupan 

kesehariannya. Perhatian KP tertuju pada kenyataan hidup yang dialaminya dalam tempat 

rehabilitasi tersebut. Sebagai sebuah bentuk refleksi dari KP terhadap tempat rehabilitasi, KP 

menjelaskan pengalaman hidupnya selama tinggal dalam shelter house baik itu pengalaman yang 

menyenangkan maupun tidak menyenangkan turut serta mempengarui persepsinya mengenai 

tempat tersebut. Tidak hanya pengalaman buruk yang diterimanya, ada juga pengalaman manis 

pun pernah didapatkannya dulu tepat pada tahun 2016. Fakta tersebut menunjukkan KP 

mempunyai berbagai macam pengalaman yang terklasifikasi berdasarkan waktu yang dijalaninya 

tatkala ketika menjalani masa rehabilitasi. Apa yang dikatakan KP merupakan hasil 

interpretasinya terhadap tempat rehabilitasi tersebut sebagai dunia sosial kesehariannya. Bagi KP 

hidup didalam shelter house merupakan sebuah pilihan hidup yang harus dijalaninya. Tidak ada 

pilihan lain selain tinggal dalam tempat tersebut. Pengetahuan akan dunia kehidupan keseharian 



KP merupakan hasil pengalaman yang didapatkannya. KP berusaha untuk tetap hidup, walaupun 

dengan situasi yang demikian. Hal tersebut pada akhirnya membuat keputusan dalam diri KP, 

bahwa KP harus menyadari situasi kehidupan yang seperti itu. Ketidakberdayaan bagi diri KP 

adalah salah bentuk pengalaman yang telah didapatkannya selama dia menjadi anak jalanan. 

Menjadi anak jalanan adalah sebuah pilihan hidup bagi dirinya, tidak ada pilihan lain selain 

hidup di jalanan mengingat kondisi keluarga yang kurang harmonis dan berasal dari keluarga 

yang kurang mampu. Dia lebih memilih di jalanan dari pada hidup dalam shelter house karena 

dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Namun harus berhadapan dengan satpol PP yang 

kerapkali memukul dirinya sampai dia terluka. Dia juga mengakatan Kota Surabaya harus bersih 

dari gelandangan, pengemis, dan anak jalanan maka anak jalanan termasuk KP harus ditampung 

dalam Liponsos. Ketika KP menjelaskan apa yang terjadi di Liponsos, dia sangat tersiksa. 

Bagaimana tidak, tempat tersebut sangat melebihi kapasitas yang ada dan sangat tidak layak 

untuk dirtinggali dari mulai fasilitas makan dan tidur pun sangat jauh dari standart kehidupan. 

 Makna Konsep penjara bagi Y berbeda dengan apa yang diartikan oleh AS informan 

pertama dalam penelitian kali ini. Penjara tidak hanya diidentikan dengan belenggu aturan dan 

ketidakbebasan dalam menjalani hidup. Akan tetapi adanya sebuah perpeloncoan atau eksploitasi 

seorang terhadap lainnya. Arti tersebut dirasakan oleh Y ketika dia tinggal dalam tempat 

rehabilitasi. Sebuah kondisi hidup yang dirasakan oleh Y mempengarui pengetahuan yang 

dimilikinya tentang tempat rehabilitasi. Pengetahuan yang ada pada dirinya tersebut didapatkan 

melalui pengalaman hidup yang pernah dirasakannya. Y sering kali menjadi bahan ejekan bagi 

anak jalanan Y karena kondisi fisik Y sangat kurus dan pendek. Makna penjara bagi adalah 

manifestasi langsung atas pengalaman yang telah didapatkannya. Dia kerapkali disuruh – suruh 

oleh para pembina hanya untuk membelikan rokok dan kopi. Selain itu, teman – teman Y juga 

tidak jarang mengganggu hidupnya. Walaupun tinggal dalam satu tempat rehabilitasi, mereka 



kerapkali mengusik kehidupa Y. Makna penjara bagi Y adalah sebuah arti mengenai bentuk 

ekploitasi. Sama halnya hal ini berlaku kepada NAPI yan terlemah dialah yang menjadi bulan – 

bulanan NAPI lain. 

 Bagi F dunia kesehariannya dalam tempat pemberdayaan membuat dirinya merasa tidak 

nyaman. Kondisi yang seperti ini terpaksa harus dijalani F tatkala ketika harus menjalani masa 

pemberdayaan dalam shelter house. Selama kurang lebih satu tahun F sudah menempati tempat 

rehabilitasi ini. Artinya tempat rehabilitasi itu merupakan tempat hidup yang baru bagi dirinya, 

setelah sekian lama hidup dan menghabiskan waktu dijalanan. Dulunya jalanan merupakan dunia 

sehari – hari F, namun setelah satu tahun belakangan ini F tidak bisa lagi berkeliaran di jalanan.   

Apa yang di rasakan F adalah suatu bentuk ketidakbebasan bagi dirinya. Ketidakbebasan 

hidup yang dirasakan oleh F adalah hasil dari persepsinya atas apa yang di interpretasikan atas 

hidup dalam tempat rehabilitasi. Bagi F tempat rehabilitasi yang ditinggalinya selama ini, tidak 

lain merupakan sebuah tempat yang membuatnya tidak bisa merasakan kebebasan seperti dulu 

ketika hidup di jalanan. Pada dasarnya setiap anak jalanan ingin merasakan udara bebas atau 

dengan kata lain ingin bersosialisasi dengan teman sebanya khususnya F. Tetapi, di dalam 

tempat rehabilitasi, F harus membuang jauh – jauh keinginannya itu. Realitas yang terbentuk 

dalam diri F merupakan hasil interpretasi F atas dunia kehidupan sehari – harinya. Pada akhirnya 

hasil interpretasi tersebut merupakan makna yang terbangun dalam dirinya, bahwa di dalam 

tempat rehabilitasi F seperti di kurung. Kondisi seperti ini sudah dirasakannya selama satu tahun 

semenjak F tinggal dalam tempat rehabilitasi. F merupakan informan termuda yang berusia 

sekitar 10 tahun. Tidak seperti anak pada umumnya yang bisa bermain dan bersosialisasi dengan 

teman sebayanya. Selama hidup dalam tempat rehabilitasi, F hanya bisa menghabiskan waktu 

bermainnya dalam tempat rehabilitasi. Pemaknaan ini muncul karena kebebasan bermain dalam 

dirinya sirna begitu saja selama F tinggal dalam lingkungan rehabilitasi. 



Dengan keberadaannya dalam tempat rehabilitasi tersebut, mereka berada dalam proses 

berfikir atas apa yang mereka lihat dan rasakan. Hal ini tentunya melibatkan kesadaran dalam 

dirinya serta proses interpretasi atas apa yang menjadi penglihatannya mengenai dunia 

kesehariannya. Kesadaran pada dirinya tentunya akan melibatkan intuisi yang dimilikinya 

sehingga akan memunculkan kesadaran subjektiv pada informan tersebut. Para informan tersebut 

memahami dunia sosial kesehariannya berdasarkan interpretasinya masing – masing dan hal ini 

tentunya dipengarui oleh kesadaran mereka masing – masing. Kesadaran disini mempengarui 

segala bentuk persepsi, emosi, pemikiran, dan perasaan dari para informan sehingga membentuk 

konsep subjektivitas pada diri masing – masing informan. 

Namun dengan intensitas waktu yang dijalaninya itu, mereka memiliki kesadaran yang 

terbentuk secara temporal (selfconciousness temporaly) sehingga dalam hal ini setiap informan 

memiliki pengalaman – pengalaman hidup yang dimilikinya sesuai dengan konteks sosial yang 

mempengaruinya. Setiap pengalaman yang dimilikinya itu pada akhirnya akan mempengarui 

bentuk persepsi informan terhadap dunia kesehariannya. Hal ini akan memunculkan (meaning 

contexs) yang menjadi landasan awal untuk memunculkan stock of knowledge mengenai dunia 

sosial keseharian para informan tersebut. 

Stock of knowledge tersebut merupakan sekumpulan pengetahuan yang diperoleh dari 

pengalaman – pengalaman terdahulu dengan konteks makna yang ada pada diri seseorang 

sehingga membentuk makna tentang sesuatu. Seperti halnya AS, dia adalah anak jalanan yang 

tinggal dalam tempat rehabilitasi Kampung Anak Negeri Surabaya dan sekaligus informan 

pertama yang ditemui peneliti. Dia (AS) memiliki pengalaman – pengalaman yang terbentuk 

secara temporal selama kurang lebih 2 tahun. Dalam pengalaman tersebut AS memiliki 

pemahaman atau pandangan tentang situasi dan kondisi yang ada pada dunia kesehariannya. 

Pengalaman yang dimili oleh AS turut serta mempengarui interpretasi yang dilakukannya 



tentang dunia sehari – harinya. Dalam pandangannya tersebut AS lebih memaknai tempat 

rehabilitasi tersebut sebagai sebuah penjara. Dia menyadari kalau dirinya tinggal seperti dalam 

penjara karena AS melihat langsung bentuk bangunan fisik tempat rehabilitasi tersebut dipenuhi 

dengan cctv dan jeruji besi sehingga sangat sulit bagi dirinya untuk melarikan diri. Selain itu 

tempat rehabilitasi tersebut terdapat banyak aturan yang membelenggu dirinya. 

Berbeda dengan AR yang lebih memaknai tempat rehabilitasi tersebut sebagai sebuah 

tempat panti asuhan. Hal ini ditengarai dengan adanya para pembina pemberdayaan yang ada 

seperti seorang pengawas yang selalu mengawasi dirinya selama 24 jam penuh. Selain itu AR 

seringkali di suruh – suruh. Namun hal ini berbeda dengan apa yang dimaknai oleh KP dalam 

memaknai tempat rehabilitasi, KP memaknai tinggal dalam tempat rehabilitasi sebagai sebuah 

proses untuk beradaptasi dengan kondisi kehidupan yang sedang di jalaninya. Kondisi kehidupan 

yang dialami KP membuatnya belajar tentang suatu kepasraan dan dia lebih memilih menjalani 

hidupnya dalam shelter house ini dengan mengikuti prosedur yang ada. 

Sama halnya dengan AS, Y dalam memaknai shelter house sebagai sebuah tempat seperti 

penjara. Namun persepsi yang dimiliki Y berbeda dengan persepsi yang dimiliki oleh AS. 

Persepsi Y tentang shelter house tidak lain tempat yang penuh dengan aturan dan hukuman 

sehingga Y tidak bisa berbuat apa – apa. Hal ini yang membuat Y harus tunduk pada prosedur 

yang berlaku dalam tempat tersebut. Sedangkan F dalam memaknai shelter house adalah tempat 

kurungan yang membuat dirinya tidak bisa keluar kemana – mana apalagi untuk bermain diluar 

dan mengamen mencari uang. 

Shelter house atau tempat rehabilitasi memiliki kultur tersendiri, dimana kultur yang ada 

tersebut merupakan bentuk bangunan sosial dari tempat rehabilitasi. Hal ini tentunya melibatkan 

struktur sosial yang ada didalamnya sebagai dasar dalam menggambarkan bentuk bangunan 

sosial di dalamnya. Struktur sosial tersebut merupakan bagian – bagian yang saling berhubungan 



dalam menjalankan peran dan fungsinya. Hal tersebut tentunya melibatkan interaksi dan 

sosialisasi di dalam tempat rehabilitasi anak jalanan. Para informan ini tentunya secara langsung 

maupun tidak langsung akan bersentuhan dengan struktur sosial yang ada dan mereka juga 

terlibat dalam proses sosial tersebut. Dalam proses yang mereka jalani, para informan juga sadar 

bahwa dia sedang menginterpretasikan proses – proses yang ada sehingga pada akhirnya akan 

membentuk makna pada dirinya masing – masing. Makna tersebut diperoleh dari seperangkat 

pengetahuan yang mereka dapatkan dari pengalaman – pengalaman yang mereka dapatkan. 

Seperti halnya AS yang memaknai struktur sosial yang ada di dalam shelter house seperti 

hidup dalam suasana wajib militer. Hal ini ditengarai oleh pengalaman yang diterimanya selama 

dia menjalani masa rehabilitasi. Perpsepsi yang demikian turut serta mempengarui perasaan dan 

emosi yang dimiliki oleh AS atas dunia sosial kesehariannya. Dia memperolehnya dari 

pengalaman – pengalaman yang didapatkannya atas serangkaian proses pemberdayaan. Pada 

akhirnya AS memaknai pengalamannya tersebut sebagai wujud interpretasinya atas struktur 

sosial yang ada dalam tempat rehabilitasi. Dia (AS) didik secara militer oleh para pembinanya 

dengan berbagai tuntutan dan kewajiban supaya AS bisa menjadi anak yang memiliki rasa 

tanggung jawab dan disiplin atas dirinya sendiri. Dalam lingkungan yang ditempatinya, AS 

memiliki teman – teman yang selalu ditemuinya setiap hari. Hal ini yang membuat AS selalu 

aktif dalam melakukan interaksi dengan teman – temannya. Dalam interaksinya tersebut, AS 

selalu bercerita atau meluapkan emosinya kepada teman – temannya itu dengan cara sharing 

untuk bertukar pendapat. Hal ini dimaknai AS sebagai bentuk solidaritas diantara sesama anak 

jalanan yang memiliki nasib yang sama. 

Sedangkan AR lebih memaknai struktur sosial yang ada sebagai bentuk ketertindasan 

dirinya atas dunia kesehariannya. Dalam menjalani proses pemberdayaan AR seringkali 

mendapat perlakuan yang semena – mena dari para pembinanya khususnya pembina kedisiplinan 



dan pembina mental. Selain itu, AR mendapatkan bentuk perlakuan yang tidak menyenangkan 

dalam tempat rehabilitasi. Sama halnya dengan AS yang memiliki bentuk solidaritas diantara 

sesama anak jalanan yang ada dalam tempat rehabilitasi tersebut. AS dan AR merupakan teman 

dekat yang saling mengenal. Keduanya sama – sama memiliki kedekatan secara emosional, 

sehingga AR memaknai hubungannya tersebut sebagai bentuk solidaritas. 

Sedangkan KP lebih memaknainya sebagai proses untuk membuat dirinya semakin 

mengerti akan peran orang lain terutama dalam menjalani kehidupan di lingkungan rehabilitasi. 

KP menyadari keberadaan dirinya di tempat rehabilitasi adalah proses untuk menjadi orang yang 

lebih baik dari sebelumnya sehingga dia (KP) harus bisa berdaptasi dengan kondisi lingkungan 

sosial kesehariannya. KP merasa tidak bisa menyambung hidup tanpa peran dari para pembina 

tempat rehabilitasi tersebut. Lain halnya dengan Y dengan pemaknaan yang berbeda dengan AS, 

AR, dan KP. Dia (Y) memaknai struktur sosial yang ada sebagai bentuk pengalaman hidup yang 

tidak menyenangkan karena Y seringkali menjadi bahan bullying bagi teman sejawatnya 

sehingga Y mendapatkan pengalaman yang pahit atas lingkungan sosialnya. Sedangkan F lebih 

memaknainya sebagai sesuatu hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Hal ini ditengarai 

karena F tidak bisa bermain keluar, harus bermain dan beraktivitas di dalam tempat rehabilitasi 

tersebut sehingga F merasakan suatu bentuk ketidaknyamanan dalam dirinya. 

Tempat rehabilitasi tersebut tentunya memiliki bentuk pranata yang terdapat di dalamnya 

yang digunakan sebagai pijakan dasar dalam mengatur kehidupan masyarakat di dalamnya dan 

sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.  AS memaknai hal tersebut sebagai suatu 

hal yang membuat dirinya tidak nyaman, terkengkang, dan memiliki tekanan batin. Sedangkan 

AR memaknai hal tersebut sebagai suatu bentuk ketidakberdayaan bagi dirinya karena 

banyaknya aturan dan tuntutan yang harus dijalaninya. Bagi KP hal ini dimaknai berbeda, dia 

(KP) memaknainya sebagai suatu bentuk tekanan batin karena tertekan dengan aturan yang 



berlaku dalam tempat rehabilitasi tersebut. Sedangkan bagi Y merasa stres dengan pranata yang 

ada. Hal ini disebabkan di dalam tempat rehabilitasi tersebut karena banyaknya aturan – aturan 

yang harus dijalaninya. Bagi F hal tersebut dimaknai berbeda karena pranata yang berlaku 

sebagai suatu hal yang ribet. F memiliki persepsi yang demikian, karena F harus menjalani dan 

mentaati banyaknya aturan tersebut. 

Dalam kesehariannya mereka selalu menjalankan kesibukkannya secara rutin. 

Kesebukkan tersebut merupakan serangkaian aktivitas yang harus dijalaninya. Hampir semua 

informan memaknai hal tersebut sama, yakni rasa kebosanan. Hal ini disebabkan karena setiap 

harinya aktivitas yang dilakukannya cenderung sama dan tidak ada perubahan. Selain itu, mereka 

juga jarang untuk bermain diluar. Apa yang mereka persepsikan adalah bentuk nyata dari 

pengalaman yang telah diterimanya bahwa persepsi tersebut membentuk sekumpulan 

pengetahuan bagi mereka dalam memaknai suatu hal yang terdapat dalam dunia kesehariannya,  

Program pemberdayaan menjadi fungsi sentral dalam lembaga tersebut, yakni berusaha 

untuk membuat anak jalanan lebih berdaya dalam menata kehidupannya. Namun program 

pemberdayaan yang ada dimaknai berbeda oleh setiap informan. Selain program pemberdayaan 

terdapat juga bentuk pelayanan yang diberikan sehingga akan membantu para anak jalanan ini 

dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, seperti bantuan kebutuhan hidup dari segi ekonomi dan 

membuatnya merasa betah karena bisa mengikuti program latian musik. Hal tersebut dimaknai 

sebagai sarana yang menunjang dan dapat mengaktualisasikan dirinya. Berbeda dengan AR 

dalam memaknai bentuk pelayanan dan program pemberdayaan yang ada, yakni hal yang dapat 

membantunya dalam mendapatkan kebutuhan pangan dan tempat tinggal layak, sedangkan 

program pemberdayaannya dimaknai sebagai suatu hal yang bisa mendapatkan pengalaman 

positif serta ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Hal yang berbeda juga dimaknai KP, dimana KP 

menerima pengalaman berbeda setelah mengikuti program pemberdayaan. Pengalaman tersebut 



KP bisa mengikuti lomba balap sepeda tingkat nasional dan menjadi juara. Pengalaman tersebut 

dimaknai KP sebagai hal yang paling mengesankan bagi dirinya. 

Sedangkan bagi Y, hal tersebut dimaknai sebagai hal yang positif karena Y mempunyai 

bekal pengetahuan yang bermanfaat bagi dirinya, khususnya bekal pengetahuan untuk 

berwirausaha. Y selalu aktif dalam kegiatan wirausaha, oleh sebab itu Y sangat menyukai 

program wirausaha tersebut. Namun bagi F dia memaknainya sebagai bantuan dalam 

melanjutkan pendidikannya karena F bisa merasakan sekolah gratis. Dari kelima informan 

tersebut, terdapat varian makna yang terkonstruk pada diri mereka masing – masing dalam 

menginterpretasikan dunia sosial kesehariannya. Hal ini disebabkan karena mereka menerima 

bentuk pengalaman yang berbeda sehingga konteks makna yang dimunculkan membedakan 

sekumpulan pengetahuan yang dimiliki tentang objek yang menjadi perhatiannya.    

 

 

 

   

  

  

 

 

 


