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ABSTRACT 

The purpose of this study is to describe how the implementation of the Child Friendly City 

(KLA) policy in the street children handling program conducted in Sidoarjo and describe what factors 

inhibit and support the implementation of the Child Friendly City (KLA) plicy in street children handling 

programs in Sidoarjo is in accordance with the theory of Edward III and Grindle. 

This study uses qualitative research methods with descriptive research types. While data 

collection techniques are carried out by observation, document study, and in-depth interviews with 

informants. Determination of informants was done by purposive sampling technique, namely those who 

were considered to know more about the program of handling street children in Sidoarjo as Child 

Friendly City (KLA). Then, to ensure the validity of thhe data in this study, triangulation techniques 

were used. Furthermore, data analysis techniques are by data reduction, data presentation, and 

conclusion drawing. 

The results of this study are thhe Implementation of Child-Friendly City Policies in the Street 

Child Handling Program in Sidoarjo that have not run optimally because there are still street children 

who are still in Sidoarjo. This is because there are several factors that influence the implementation of 

the policy that is related to the bureaucratic structure there is still no SOP that is used in the 

implementation of policies in the field, the availabiliyy of inadequate resources where there are only 3 

staff, lack of disposition from executors, communication has not gone well, and the lack of participation 

of the target group. 

 

 

PENDAHULUAN 

Di Indonesia sendiri jumlah kategori 

penduduk yang disebut anak tahun 2015 

menurut Statistika Penduduk Indonesia yakni 

sebanyak 27,35 % dari total jumlah penduduk 

di Indonesia. Jumlah tersebut merupakan modal 

pembangunan dan awal kunci kemajuan 

bangsa, oleh karena itu anak merupakan 

penduduk usia muda yang memiliki potensi 

yang harus dikembangkan dan juga dipenuhi 

kebutuhan serta hak-haknya agar menjadi 

sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber 

daya manusia (SDM) yang berkualitas tidak 

tumbuh begitu saja, apabila anak tersebut 

dibiarkan tumbuh tanpa perlindungan maka 

akan menjadi beban pembangunan itu sendiri.  

Kondisi anak di Indonesia saat ini perlu 

menjadi pusat perhatian pemerintah karena 

kenyataan yang terjadi masih banyak anak yang 

mengalami berbagai masalah baik sosial 

maupun ekonomi. Seperti halnya kasus 

ekspolitasi, kekerasan, anak putus sekolah, 

anak terlantar, anak jalanan dan lain 

sebagainya. Berdasarkan data dari KPAI pada 

tahun 2017 di Indonesia kasus kekerasan yang 

dialami anak terdapat sebanyak 3. 849 kasus 

(www.KPAI.go.id Diakses tanggal 20 

desember 2017). Permasalahan tersebut tidak 

menutup kemungkinan menyebar diseluruh 

wilayah Indonesia termasuk Provinsi Jawa 

timur. Seperti halnya yang diungkapkan oleh 

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa 

Timur menyatakan bahwa Jawa Timur 

tergolong sebagai daerah rawan kekerasan 

terhadap anak. Dalam kurun Januari sampai Juli 

2015, terjadi 263 kasus kekerasan anak di Jawa 

Timur (www.liputan6.com. Diakses pada 

tanggal 20 desember 2017). Menambahkan 

pula berita yang dilansir oleh republika bahwa 

tahun 2016 kasus kekerasan seksual tertinggi 

ada di Jawa Timur. Hal ini diungkapkan oleh 

Kementrian Sosial yang mencatat kasus 

kekerasan seksual terhadap anak tertinggi 

http://www.kpai.go.id/
http://www.liputan6.com/
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diurutan pertama ada di Jawa timur 

(www.republika.co.id. Diakses pada tanggal 05 

januari 2018). Lebih lanjut, Menteri 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

anak (PPPA), Yohana Yembise menyebut di 

Jawa Timur sendiri berdasarkan data yang ada 

dari Dinas Sosial di Jawa Timur pada tahun 

2016 terdapat sekitar 600 kasus kekerasan 

terhadap anak (www.merdeka.com. Diakses 

pada tanggal 20 Desember 2017). 

Masalah tersebut tidak seharusnya 

dialami oleh anak-anak mengingat dalam 

World Fit for Children, konvensi hak anak, 

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang 

Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, UU No. 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UUD 

45 pasal 28 huruf B ayat 2 tentang Hak Asasi 

Manusia telah dijelaskan bahwa anak berhak 

untuk dijaga, dilindungi dari segala bentuk 

kekerasan dan diskriminasi. Sebagai wujud 

upaya pemenuhan hak anak, pemerintah 

memandang perlu mewujudkan kebijakan 

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang 

diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (Perment 

PPPA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kota Layak 

Anak yang kemudian diganti menjadi Perment 

PPPA No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan 

Pengembangan Kota Layak Anak. 

KLA merupakan kabupaten/kota yang 

mempunyai system pembangunan berbasis hak 

anak melalui pengintegrasian komitmen dan 

sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia 

usaha yang terencana secara menyeluruh dan 

berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan 

kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak 

anak. Untuk mengimplementasikan kebijakan 

KLA tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa 

Timur nomor 188/ 616 /KPTS/013/2011 

tentang Kebijakan Pengembangan KLA di 

Provinsi Jawa Timur. Di Jawa Timur sendiri 

terdapat 32 Kabupaten/Kota yang ikut 

melaksanakan kebijakan KLA dan beberapa 

telah mendapat penghargaan. Adapun data 

tersebut dapat dilihat dari tabel berikut. 

Tabel I.1.  

Daftar Kabupaten/Kota Di Jawa Timur  

 Yang Menginisiasi Pengembangan 

Kebijakan Kota Layak Anak (KLA)  

Dan Penerima Penghargaan Program 

Kabupaten/ Kota Layak Anak 

Tahun 2015 

No Kabupaten/ Kota 

Kategori 

penghargaan 

KLA 

1 Kota Surabaya Nindya 

2 Kota Malang Madya 

3 
Kabupaten 

Malang 
Madya 

4 
Kabupaten 

Jombang 
Madya 

5 
Kabupaten 

Ngawi 
Pratama 

6 
Kabupaten 

Pacitan 
Pratama 

7 
Kabupaten 

Sidoarjo 
Pratama 

8 
Kabupaten 

Trenggalek  
Pratama 

9 
Kabupaten 

Bojonegoro 
Pratama 

10 Kota Batu Pratama 

11 Kota Blitar Pratama 

12 Kota Kediri Pratama 

13 Kota Pasuruan Pratama 

14 
Kabupaten 

Banyuwangi 
- 

15 
Kabupaten 

Magetan 
- 

16 Kabupaten Blitar - 

17 
Kabupaten 

Tuban 
- 

18 
Kabupaten 

Lumajang 
- 

19 
Kabupaten 

Gresik 
- 

20 
Kabupaten 

Jember 
- 

21 
Kabupaten 

Lamongan 
- 

22 
Kabupaten 

Mojokerto 
- 

23 
Kabupaten 

Ponorogo 
- 

24 
Kabupaten 

Probolinggo 
- 

25 
Kabupaten 

Sumenep 
- 

http://www.merdeka.com/
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26 
Kabupaten 

Tulung Agung  
- 

27 
Kabupaten 

Situbondo 
- 

28 
Kabupaten 

Bondowoso 
- 

29 
Kabupaten 

Pasuruan 
- 

30 Kota Madiun - 

31 Kota Mojokerto - 

32 
Kota 

Probolinggo 
- 

Sumber: Kementrian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 

Indonesia 

Dari tabel I.1. Jika dilihat dari jumlah 

32 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang ikut 

dalam program ini tidak semua mendapatkan 

penghargaan kebijakan KLA. Penghargaan 

KLA sendiri terdiri dari 5 kategori yaitu, KLA, 

Utama, Nindya, Madya, dan Pratama. Dari 

jumlah tersebut hanya 14 Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan 

penghargaan salah satunya Kabupaten 

Sidoarjo.  

Dari 5 kabupaten/kota lainnya, 

Sidoarjo terpilih sebagai salah satu wilayah uji 

coba KLA sejak pertama kali KLA dilakukan 

tahun 2006. Saat itu Sidoarjo berhasil 

mendapatkan penghargaan sekaligus menjadi 

best practice KLA karena dianggap telah 

memenuhi beberapa indikator yang ditentukan 

dalam Perment PPPA No. 12 Tahun 2011 

tentang Indikator KLA, yang mana disebutkan 

indikator KLA terbagi menjadi lima bagian 

meliputi klaster hak sipil dan kebebasan, klaster 

lingkungan dan pengasuhan alternatif, klaster 

kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster 

pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan 

kegiatan budaya dan klaster perlindungan 

khusus. Salah satunya dalam indikator KLA 

tersebut juga harus terdapat instrumen hukum 

daerah yang menjamin pemenuhan hak-hak 

anak. Pada tataran Kabupaten Sidoarjo, 

Pemerintah Sidoarjo memiliki kebijakan 

berupa Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo 

No. 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban 

Kekerasan dan Instruksi Bupati Sidoarjo No. 3 

Tahun 2007 tentang Rencana Aksi Sidoarjo 

Kabupaten Ramah Anak.  

Pemerintah Sidoarjo juga 

mewujudkan kebijakan SiKaRA dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD). Sebenarnya untuk 

mengembangkan KLA, Pemerintah Sidoarjo 

dalam hal ini melakukan beberapa serangkaian 

tahapan pengembangan kebijakan dengan 

membentuk sistem organisasi seperti adanya 

gugus tugas KLA, adanya lembaga 

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

dan Gender and Child Sensitive Officer 

(GCSO). Pemerintah juga membangun 

infrastruktur dan membentuk program-program 

yang mendukung kebijakan SiKaRA seperti 

program penanganan anak jalanan. 

Namun saat ini, apabila mengacu pada 

indikator KLA Kabupaten Sidoarjo yang 

merintis dan mendapatkan predikat KLA sejak 

tahun 2006 itu masih belum memenuhi kriteria 

KLA karena hingga kini masih terdapat 

masalah anak jalanan yakni sebesar 128. Ini 

tentu menjadi pertanyaan bagi kita, Sebagai 

Kota percontohan KLA pertama kali, Sidoarjo 

seharusnya bebas dari masalah anak jalanan 

karena KLA merupakan kota yang diharapkan 

relatif tidak terdapat lagi anak-anak jalanan. 

Adapun jumlah anak jalanan di Sidoarjo dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.2 

Jumlah Anak jalanan di Kabupaten 

Sidoarjo 

No Tahun 

Anak Jalanan Jumlah 

Anak 

Jalanan 

Laki-

Laki 

Perempuan 

1 2011 60I 55 115 

2 2012 75 22 97 

3 2013 75  22 97 

4 2014 80  15 95 

5 2015 99 29 128 

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 

Sidoarjo 
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Dari tabel I.2 Jumlah anak jalanan di 

Sidoarjo dari tahun ke tahun cukup fluktuatif. 

Menyadari hal itu setiap Satuan Kerja 

Pelaksana Pemerintah Daerah (SKPD) yang 

tergabung dalam gugus tugas KLA seharusnya 

bisa menangani hal tersebut. Dalam masalah 

anak jalanan SKPD yang diberi kewenangan 

secara teknis adalah Dinas Sosial.  Meski telah 

ada upaya penaganan anak jalanan dari 

Pemerintah Sidoarjo namun masih saja ditemui 

anak jalanan yang kembali lagi ke jalanan 

(www.dprd-sidoarjokab.go.id, diakses pada 

tanggal 20 desember 2017).  

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo terutama Dinas Sosial yang diberi 

kewenangan semestinya bisa menangani 

masalah- masalah anak jalanan. Dinas Sosial 

Sidoarjo memiliki peran penting dalam 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan KLA 

dalam perlindungan anak jalanan sebagaimana 

yang telah diatur dalam Peraturan daerah 

Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2013 tentang 

Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat yang berbunyi: “Pemerintah daerah 

melakukan penertiban terhadap anak jalanan 

yang mencari penghasilan dan meminta-minta 

dipersimpangan jalan dan lampu lalu lintas 

(traffic light) dan fasilitas umum lainnya”. 

Apalagi mengingat Sidoarjo mendapatkan 

penghargaan KLA dari Kementrian PPPA.  

Dari latar belakang permasalahan 

tersebut yang mendasari peneliti memilih untuk 

meneliti SiKaRA di Kabupaten Sidoarjo adalah 

jika dibandingkan dengan Surabaya saat itu 

Sidoarjo terpilih sebagai salah satu kota uji 

coba KLA pertama kali dimana KLA waktu itu 

baru pertama kali dilaksanakan tahun 2006 dan 

menjadi best practice dari pilot projects KLA. 

Namun hingga saat ini sudah berjalan selama 

12 tahun, Sidoarjo dapat dikatakan kalah jika 

dibandingkan dengan Surabaya karena Sidoarjo 

belum mendapatkan penghargaan pada kategori 

pertama yaitu KLA. Meskipun Sidoarjo 

mendapatkan penghargaan juga tahun 2015 

dalam kebijakan KLA, tapi Sidoarjo dapat  

pengharagaan pada tingkat pratama sedang 

Surabaya dapat penghargaan pada tingkat 

nindya. Mengapa hal ini dapat terjadi itu yang 

akan di teliti dalam penelitian ini oleh penulis.  

Dalam hal ini penulis memilih 

program penanganan anak jalanan sebagai 

fokus penelitian. Adapun alasan penulis 

memilih fokus peniltian ini karena dalam 

konteks implementasi SiKaRA, program ini 

sudah dijalankan sejak tahun 2006, dan dengan 

berjalannya Perment PPPA nomor 11 tahun 

2011 tentang Pengembangan Kebijakan KLA 

maka seharusnya kebijakan itu dapat 

dilaksanakan dengan baik, namun belum ada 

penelitian yang secara khusus mengevaluasi 

program tersebut. Selain itu pertimbangan 

substansi penelitian, bahwa program ini 

berkenaan dengan isu sosial dalam 

perkembangan jumlah penduduk di Indonesia 

dan cara menghasilkan penduduk Indonesia 

yang berkualitas serta negara yang bebas tindak 

kekerasan terhadap anak.  

Adapun beda penelitian ini dengan 

beberapa penelitian terdahulu oleh Muhammad 

Irawan Prasetyo yang berjudul Evaluasi 

Kebijakan Sidoarjo Kabupaten Ramah Anak di 

Kecamatan Krembung, Sidoarjo tahun 2013 

yakni penelitian terdahulu yang membahas 

tentang kebijakan SiKaRA, ruang lingkup 

penelitiannya terlalu luas. Sementara disini 

peneliti hanya fokus pada salah satu program 

dari SiKaRA yakni program penanganan anak 

jalanan, dengan begitu penelitian ini menjadi 

lebih spesifik dan mendalam. Melihat dari 

uraian diatas yang menggambarkan 

implementasi kebijakan SiKaRA di Kabupaten 

Sidoarjo memberikan dorongan pada peniliti 

untuk melakukan penelitian tentang Kebijakan 

SiKaRA. Kali ini peneliti ingin mengetahui 

lebih dalam Kebijakan SiKaRA khususnya 

mengenai penanganan anak jalanan dengan 

judul “Penanganan Anak Jalanan menuju 

Sidoarjo Kota Layak Anak”. 

Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut, 

maka rumusan masalah yang akan diteliti 

adalah: 

1. Bagaimana implementasi kebijakan 

KLA dalam program penanganan 

anak jalanan di Sidoarjo? 

2. Apa saja faktor-faktor penghambat 

dan pendukung dalam pelaksanaan 

kebijakan KLA dalam program 

penanganan anak jalanan di Sidoarjo? 

Tujuan Penelitian 
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Adapun tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana 

implementasi kebijakan KLA 

dalam program penanganan anak 

jalanan di Sidoarjo. 

2. Mendeskripsikan apa saja faktor-

faktor yang menghambat dan 

mendukung dalam implementasi 

kebijakan KLA dalam program 

penanganan anak jalanan di 

Sidoarjo. 

Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi yang obyektif 

dan dapat dipergunakan sebagai bahan 

pengembangan Ilmu Administrasi 

Negara terutama pada bidang 

implementasi kebijakan publik dan 

sebagai informasi bagi penelitian 

serupa di masa yang akan datang 

mengenai implementasi kebijakan 

publik khususnya dalam kebijakan 

KLA dalam program penanganan 

anak jalanan. 

2. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan pula 

dapat memberikan kontribusi yang 

bermanfaat bagi pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo, khususnya Dinas 

Sosial, UPTD Liposnsos dan instansi 

terkait lainnya seperti BPMPKB dan 

Satpol PP dalam usaha 

penyempurnaan implementasi 

kebijakan KLA khususnya dalam 

program penanganan anak jalanan 

serta dapat meningkatkan kemampuan 

peneliti dalam melakukan penelitian. 

Tinjauan Teori 

1.Kebijakan KLA dalam Program 

Penanganan Anak Jalanan 

1.1 Kebijakan Publik 

Carl Friedrich mendefinisikan 

kebijakan publik sebagai “Serangkaian 

tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam 

suatu lingkungan tertentu dimana terdapat 

hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan 

kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-

kesempatan) dimana kebijakan tersebut 

diusulkan agar berguna dalam mengatasinya 

untuk mencapai tujuan yang dimaksud” 

(Agustino, 2008:7). Selain itu Harold Laswell 

dan Abraham kaplam (dalam Nugroho, 

2008:53) mendefinisikan kebijakan publik 

sebagai suatu program yang diproyeksikan 

dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai 

tertentu dan praktik-praktik tertentu. 

Dari beberapa definisi kebijakan 

publik tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kebijakan publik adalah serangkaian 

dari proses suatu keputusan yang ditetapkan 

oleh pemerintah terhadap suatu permasalahan 

yang ada di masyarakat sebagai alat pedoman 

dalam bertindak untuk mencapai tujuan tertentu 

yang dirumuskan ke dalam suatu program 

kebijakan.  

1.2 Kebijakan KLA  

KLA adalah Kabupaten/Kota yang 

mempunyai sistem pembangunan berbasis hak 

anak melalui pengintegrasian komitmen dan 

sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia 

usaha yang terencana secara menyeluruh dan 

berkelanjutan dalam kebijakan, program dan 

kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak 

anak”. 

 

1.3 Kebijakan Program Penanganan Anak 

Jalanan  

Untuk memahami kebijakan program 

penanganan anak jalanan kita definisikan satu 

persatu.Program menurut Pasolong adalah 

kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, 

dan terpadu yang dilaksanakan satu atau 

beberapa organisasi pemerintah ataupun dalam 

rangka kerjasama dengan masyarakat, atau 

merupakan partisipasi aktif masyarakat guna 

mencapai sasaran, tujuan yang telah ditetapkan 

(Pasolong, 2011:92). Jadi program merupakan 

serangkaian tindakan atau aktivitas untuk dapat 

melaksanakan tujuan sesuai target yang 

ditetapkan. 

Adapun Suyanto (2010:185) 

mengartikan anak jalanan sebagai anak yang 

tersisih, marjinal, teralienasi dari perlakuan 

kasih sayang karena kebanyakan dalam usia 

yang relatif dini sudah harus berhadapan 
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dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan 

sangat tidak bersahabat. Jadi anak jalanan 

merupakan anak yang berusia dibawah 18 

tahun melewatkan sebagian besar waktunya 

dijalanan dalam rangka melakukan kegiatan 

ekonomi karena suatu sebab dan seringkali 

perilakunya dianggap mengganggu ketertiban 

sosial, anak yang tersisih, marginal dan 

teralienasi dari perlakuan kasih sayang. 

Jadi Program penanganan anak 

jalanan  merupakan program sosial yang di 

dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan secara terencana dan terorganisir 

untuk mencegah timbulnya anak jalanan di 

jalanan melalui pemantauan, pendataan 

penelitian sosialisasi, pengawasan dan 

pengendalian yang dilakukan oleh badan atau 

institusi pemerintah yang bertanggung jawab 

terhadap perlindungan anak jalanan untuk 

peningkatan taraf hidup anak jalanan dan 

mengurangi aktivitas anak di jalan. Lebih 

jelasnya, tujuan penanganan anak jalanan ini 

dilakukan untuk melepaskan anak jalanan 

untuk dikembalikan kepada keluarga asli, 

keluarga pengganti atau rumah singgah dan 

juga untuk penguatan anak di jalanan dengan 

memberikan alternatif pendidikan, pekerjaan 

dan keterampilan. 

1.4 Kebijakan KLA dalam program 

penanganan anak jalanan di Sidoarjo 

Kebijakan KLA dalam program 

penanganan anak jalanan di Sidoarjo 

merupakan kebijakan yang dibuat oleh 

Pemerintah Sidoarjo untuk menangani masalah 

anak jalanan demi mewujudkan lingkungan 

Kota Sidoarjo yang layak anak 

2.Implementasi Kebijakan 

Van Meter dan Van Horn (dalam 

Agustino, 2006:139) mendefinisikan 

implementasi kebijakan, sebagai “Tindakan-

tindakan yang dilakukan baik individu-individu 

atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok 

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan 

dalam keputusan kebijaksanaan”.  

Selain itu Mazmanian dan Paul 

Sabatier (dalam Agustino, 2006: 139) adalah 

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, 

biasanya dalam bentuk undang-undang, namun 

dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan-keputusan eksekutif yang penting 

atau keputusan-keputusan eksekutif yang 

penting atau keputusan badan peradilan. 

Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi 

masalah yang ingin diatasi, menyebutkan 

secara tegas tujuan dan sasaran yang igin 

dicapai, dan berbagai cara untuk 

menstrukturkan atau mengatur proses 

implementasi”. 

Dari beberapa pengertian 

implementasi kebijakan yang dikemukakan 

oleh para ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa implementasi kebijakan adalah aktivitas 

dan cara yang dilakukan oleh pelaksana 

kebijakan untuk mencapai hasil sebuah tujuan-

tujuan kebijakan publik yang telah ditetapkan. 

Implementasi harus ada pelaksana, program yg 

dilaksanakan dan kelompok sasaran. 

Implementasi juga bisa gagal juga bisa berhasil 

karena suatu sebab. 

2.1 Implementasi Kebijakan KLA dalam 

Program Penanganan Anak Jalanan 

Implementasi program penanganan 

anak jalanan menuju KLA di Sidoarjo 

merupakan serangkaian kegiatan tindak lanjut 

yang dilakukan pemerintah untuk menjalankan 

kebijakan dan keputusan yang telah dibuat 

dengan cara melaksanakan kebijakan KLA 

khususnya dalam program penanganan anak 

jalanan.  Hal ini bertujuan agar masalah anak 

jalanan di Sidoarjo relaif tidak ada dengan 

menempatkan dan memenuhi hak anak 

sebagaimana layaknya seorang anak yang 

seharusnya sehingga Sidoarjo menjadi wilayah 

yang layak anak. 

Dalam implementasi kebijakan ini 

terdapat beberapa aktor pelaksana kebijakan 

yang mana akan berpengaruh bagi keberhasilan 
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dan kegagalan pelaksanaan kebijakan antara 

lain yakni:  

Tabel I.3 

Pelaksana Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 

3 Tahun 2007 
No Intansi/Dinas Tugas/Wewenang 

1 

Badan Pemberdayaan 

Masyarakat 
Perempuan dan 

Keluarga Berencana 

(BPMPKB) 

Memfasilitasi dan 

mengkoordinasi instansi dan 
dinas-dinas dalam 

pelaksanaan kebijakan KLA 

di Sidoarjo 

2 

 

 

 

 

 

Dinas Sosial (Dinas 
Sosial) 

Sebagai leading sector 
dalam Melakukan 

pembinaan, penanganan, 

pendampingan kepada anak 
jalanan dan melakukan 

sosialisasi dan perlindungan 

terhadap anak akan hak 
asasi manusia 

3 

Unit Pelaksana 

Teknis Dinas 
Lingkungan Pondok 

Sosial (UPTD 

LIPONSOS) 

Melaksanakan sebagian 
tugas Dinas Sosial di 

lingkungan Pondok Sosial 

4 

Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol 

PP) 

Perangkat daerah yang 

membantu Pemerintah 
Daerah dalam pelaksanaan 

kebijakan penyelenggaraan 
ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat 

dengan melakukan tindakan 
penertiban pada masyarakat 

yang melanggar ketertiban 

umum dan ketentraman 
masyarakat lainnya 

Sumber: Data Primer 

2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Implementasi Kebijakan KLA Dalam 

Program Penanganan Anak Jalanan di 

Sidoarjo 

Dari beberapa model variabel yang 

mempengaruhi proses implementasi kebijakan 

publik, maka dalam penelitian ini peneliti 

melakukan elaborasi teori dari Edward III dan 

Grindle. Menurut Edward terdapat empat 

variable yang mempengaruhi implementasi 

yakni: Struktur birokrasi, Sumber daya, 

Disposisi, dan Komunikasi. Sedang menurut 

Grindle, kebijakan dipengaruhi dua variabel 

yakni variabel isi kebijakan dan lingkungan 

kebijakan. Yang mana dalam penelitian ini 

variable isi kebijakan yang menyangkut 

kelompok sasaran yang di elaborasi dengan 

teori Edward. Maka dalam penelitian ini faktor-

faktor yang mempengaruhi implementasi 

meliputi Struktur birokrasi, Sumber daya, 

Disposisi, Komunikasi dan Kelompok sasaran. 

Adapun penjelasan dari kelima faktor 

tersebut yakni: 

a. Struktur birokrasi 

Menurut Edward yang dapat 

mendongkrak kinerja struktur 

birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik 

adalah melakukan Standar Operating 

Prosedures (SPOs) dan melakukan 

fregmentasi. (Agustino, 2006:150-153) 

b. Sumber daya 

Sumber daya merupakan variabel 

penting lainnya dalam mengimplementasikan 

kebijakan. Adapun indikator sumberdaya 

terdiri dari; 1) staf, 2) Informasi, 3) Wewenang, 

4) Fasilitas 

c. Disposisi 

Merupakan kemauan, keinginan dan 

kecenderungan para pelaksana kebijakan untuk 

melaksanakan kebijakan secara sungguh-

sungguh (joko Widodo, 2007:104) 

d. Komunikasi 

Joko Widodo (2007:97) 

mengemukakan bahwa komunikasi kebijakan 

merupakan proses penyampaian informasi 

kebijakan dari pembuat kebijakan kepada 

pelaksana kebijakan. Menurut Edward ada tiga 

indikator yang dipakai dalam mengukur 

keberhasilan komunikasi yakni transmisi, 

kejelasan, dan konsistensi 

e. Kelompok Sasaran 
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Adanya manfaat yang diperoleh dan 

tingkat perubahan yang terjadi serta 

penerimaan kelompok sasaran. 

Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Tipe peneliitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

sedang pada analisa data penelitian ini 

menggunakan kualitatif. Penelitian kualitatif 

deskriptif ini berusaha menjelaskan tentang 

implementasi kebijakan KLA dalam 

penanganan anak jalanan di Sidoarjo. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di 

Kabupaten Sidoarjo. Penentuan lokasi 

penelitian ini dilakukan secara purposive yang 

ditentukan sesuai dengan permasalahan dalam 

penelitian ini. Lokasi penelitian ini dilakukan di 

instansi-instansi yang terkait dengan 

pengimplementasian KLA dalam program 

penanganan anak jalanan di Sidoarjo yakni  

Dinas Sosial, UPTD LIPONSOS dan Satpol PP 

serta BPMPKB.  

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten 

Sidoarjo karena mendapatkan penghargaan 

KLA. Sidoarjo juga terpilih sebagai wilayah uji 

coba pertama kali dan menjadi best practices 

pada tahun 2006 akan tetapi masih terdapat 

anak jalanan sehingga peneliti memilih fokus 

lingkup KLA dalam program penanganan anak 

jalanan. Oleh karena itu intansi yang terlibat 

yakni BPMPKB, Dinsos, UPTD LIPONSOS, 

dan Satpol PP. 

3. Teknik Penentuan Informan 

Di dalam penelitian kualitatif ini, 

teknik yang digunakan untuk menentukan 

informan adalah teknik Snowball dan 

Purposive Sampling. Snowball adalah teknik 

pengambilan sampel dengan bantuan key-

informan dan dari key-informan inilah akan 

berkembang sesuai petunjuknya. Dalam hal ini 

peneliti hanya mengungkapkan kriteria sebagai 

persyaratan untuk dijadikan sampel (Subagyo, 

2006:31). Sementara itu, teknik penentuan 

informan secara Purposive Sampling adalah 

teknik dimana informan yang akan dipilih 

adalah pihak-pihak yang dianggap paling 

mengetahui dan memahami tentang 

permasalahan dalam penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini cara untuk 

mendapatkan data dilakukan melalui: 

1. Wawancara 

Menurut Moleong (2012:186), 

wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu, dan dilakukan oleh 2 pihak yaitu 

pewawancara (Interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancara (responden) 

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. 

2. Observasi 

Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengadakan observasi yaitu 

metode pengumpulan data melalui pengamatan 

dan penginderaan. Hal tersebut dilakukan 

dalam usaha mengumpulkan potret fenomena 

empirik dan pengamatan langsung di lapangan 

untuk memperoleh data yang benar-benar 

akurat. Observasi dilakukan peneliti untuk 

mendapatkan gambaran tentang kondisi 

empirik yang ada di lapangan. 

3. Dokumentasi 

 

Selain menggunakan teknik 

wawancara dan observasi secara langsung, 

informasi juga dapat diperoleh dengan melihat 

fakta yang tersimpan, baik dalam bentuk surat, 

catatan, arsip, foto kegiatan, hasil rapat, jurnal 

kegiatan dan sebagainya. 

5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, kriteria derajat 

kepercayaan pemeriksaan data dilakukan 

dengan teknik triangulasi. Menurut Moleong 

(2012:330) triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

perbandingan terhadap data itu atau dapat 

dikatakan teknik triangulasi adalah pengecekan 

data dilihat dari berbagai sumber dengan data 

diluar data yang ada. 
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6. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini merujuk teknis 

analisis data Miles dan Huberman sebagaimana 

dikutip oleh Sugiyono (2010:246) yang 

mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Adapun 

langkah-langkah dalam analisis data yaitu data 

reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification, ketiga langkah tersebut 

saling berkaitan satu sama lainnya yaitu 

meliputi: 

1. Reduksi Data 

Menurut Sugiyono (2101:247) 

mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya.  

2. Penyajian Data 

Merupakan sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Pada tahap ini penyajian yang kerap 

digunakan biasanya dalam bentuk tulisan 

naratif, dapat pula matriks, grafik, jaringan, dan 

bagan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Setelah mereduksi data dan penyajian 

data, selanjutnya yang harus dilakukan adalah 

menarik kesimpulan.  

PEMBAHASAN 

1. Implementasi Kebijakan KLA Dalam 

Program Penanganan Anak Jalanan Di 

Sidoarjo 

Dalam pelaksanaan kebijakan Kota 

Layak Anak di Sidoarjo ini belum berjalan 

dengan baik. Meskipun Sidoarjo mendapat 

peghargaaan dan terpilih menjadi kota uji coba 

pertama kali KLA sekaligus menjadi best 

practices KLA. Jika merujuk pada teori 

implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Edward III mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi seperti sumber daya, struktur 

birokrasi, komunikasi, disposisi hal ini 

berpengaruh pada implementasi kebijakan 

KLA dalam program penanganan anak jalanan. 

Terdapat beberapa hal yang 

meyebabkan Sidoarjo belum menjadi Kota 

Layak Anak. Hal ini karena masih terdapat 

anak jalanan. Oleh karena itu peneliti memilih 

fokus pada program penanganan anak jalanan 

di Sidoarjo. Program ini bertujuan untuk 

mengatasi masalah anak jalanan sekaligus 

mendukung kebijakan Kota Layak Anak demi 

terwujudnya sidoarjo sebagai Kota Layak Anak 

yang bebas dari anak jalanan. Adapun dalam 

pelaksanaannya selain berpedoman pada 

Intruksi Bupati No. 3 tahun 2007 

pelaksanaanya juga berpedoman pada aturan 

provinsi yakni merehabilitasi anak jalanan yang 

dilakukan Dinsos dan UPTD Liponsos dan 

berpedoman juga pada Perda No. 10 tahun 2013 

tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Implementasi Kebijakan KLA Dalam 

Program Penanganan Anak Jalanan 

1. Sruktur Birokrasi 

Struktur birokrasi merupakan suatu 

aturan (SOP) meliputi tata aliran atau prosedur-

prosedur rutin yang mengatur mekanisme kerja 

pelaksanaan kebijakan serta keefisienan 

struktur organisasi, pembagian kewenangan, 

hubungan antar staf ataupun antar intansi yang 

terlibat. Adanya SOP tentu akan mempermudah 

pelaksanaan kebijakan.  

Namun dari hasil penelitian ini untuk 

Dinsos dan UPTD Liponsos khusus mengenai 

implementasi KLA dalam masalah anak jalanan 

belum ada SOP nya sehingga tata aturan 

kerjanya atau SOP nya masih menggunakan 

aturan Perda No. 10 Tahun 2013 tentang 

Ketertiban Umum, Instruksi Bupati Sidoarjo 

No.3 Tahun 2007 tentang Rencana Aksi 

Sidoarjo Kabupaten Ramah Anak, Perda No. 11 

Tahun 2012 tentang Organisasi Perangakat 

Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dari paparan 

tersebut menunjukkan adanya struktur birokrasi 

yang hilang. Dari hal tersebut menunjukkan 

bahwa dalam Implementasi KLA di Sidoarjo 

pada Program Penanganan Anak Jalanan sesuai 
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dengan teori Edward struktur birokrasi yang 

jelek akan mempengaruhi kegagalan 

pelaksanaan kebijakan.  

2. Sumber Daya 

a. Staf 

Edward III dalam Widodo (2007:98) 

mengemukakan bahwa sumberdaya manusia 

merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kebijakan. Secara kualitas, staf 

yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan UPTD 

Liponsos belum cukup memadai karena 

kewalahan menangani anak jalanan. Ini sesuai 

pendapat Edward III. Selain itu dari kuantitas 

(jumlah) staf terutama staf yang dimiliki oleh 

Dinsos dan UPTD dirasa sangat kurang 

memadai karena dari hasil penelitian staf hanya 

berjumlah 3 orang. 

b. Kewenangan 

Secara keseluruhan kewenangan yang 

dimiliki oleh masing-masing pelaksana dalam 

kebijakan pengananan anak jalanan dalam hal 

memberi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak 

jalanan sudah memadai sesuai dengan 

peraturan yang ditetapkan. Namun ini terbatas, 

jika melakukan penjangkauan harus kerjasama 

dulu dengan Satpol PP tentu ini merupakan 

kurangnya wewenang dalam mengambil 

keputusan melalui kerjasama dengan SKPD 

terkait. Hal ini sesuai dengan apa yang 

disampaikan oleh Eward III dalam Widodo 

(2007:103) bahwa sumberdaya wewenang yang 

belum cukup membuat keputusan sendiri yang 

dimiliki oleh suatu lembaga akan mempersulit 

pelaksana suatu kebijakan di lapangan. 

c. Fasilitas Fisik 

Dari hasil penelitian fasilitas fisik 

untuk kegiatan belum memadai kareana masih 

kurang gedung untuk rehabilitasi perlu renovasi 

dan perlu adanya shelter khusus anak jalanan. 

Hal ini bisa mempengaruhi implementasi 

berjalan kurang baik kareana fasilitas gedung 

Liponsos rusak seperti plafon yang dijebol anak 

jalanan untuk melarikan diri tentu harus 

diperbaiki. Sementara di Satpol PP cukup 

memadai. 

d. Informasi 

Dari hasil penilitian Dinsos dan UPTD 

Liponsosserta Satpol PP tidak menemukan 

kesulitan dalam mendapatkan informasi. Hal 

ini dapat mendukung kelancaran pelaksanaaan 

kebijakan penanganan anak jalanan sesuai 

dengan teori Edward III. 

e. Sumber Dana 

Negara telah memberikan anggaran 

melalui APBD yang dialokasikan ke semua 

instansi yang terkait, namun kenyataanya di 

lapangan tidak semua tercukupi misalnya 

dalam tahap penjangkauan apabila Satpol PP 

tidak greget Dinas Sosial perlu melakukan 

operasi simpatik sendiri. 

3. Disposisi 

Disposisi pelaksana kebijakan 

penanganan anak jalanan dalam memberi 

pelayanan dan rehabilitasi sosial khususnya 

Dinsos dan UPTD Liponsos dan Satpol PP 

belum  berjalan baik begitu juga terkait respon 

positif adanya kebijakan penanganan anak 

jalanan untuk melindungi hak nya sebagai 

seorang anak. Meski dalam wawancara mereka 

mengatakan berkomitmen namun secara umum 

ataupun khusus belum ada bukti nyata untuk 

membuat peraturan KLA dan Anak Jalanan. 

Seperti Pemeritah Sidoarjo belum serius bentuk 

Perda atau Perbup khusus KLA dan Anak 

Jalanan. 

4. Komunikasi 

Dalam pelaksanaan kebijakan 

penanganan anak jalanan komunikasi antar 

SKPD terkait belum berjalan dengan baik. 

Komunikasi yang terjalin antar pelaksana ini 

sudah mengandung unsur kejelasan namun 

kurang baik dari pihak Dinas Sosial maupun 

UPTD Liponsos. Hal ini bisa dilihat dari 

adanya miskomunikasi antara Dinsos dengan 

Satpol PP yang mana dalam pernyataan Pak 

Agus menyatakan kinerja Satpol PP yang 

kurang greget dalam menangani anak jalanan 
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khusunya dalam tahap penertiban. Terkait 

dengan konsistensi arahan, hingga saat ini 

perintah dan arahan terkait kebijakan 

penanganan anak jalanan masih tetap konsisten 

sehingga para pelaksana kebijakan di lapangan 

tidak menemukan hambatan. 

5. Kelompok Sasaran 

Dalam implementasi kebijakan Kota 

Layak Anak dalam Program Penanganan Anak 

Jalanan, kelompok sasaran merupakan 

komponen yang kepentinganya dapat 

mempengaruhi keberhasilan pelaksanaanya. 

Kebijakan ini memiliki beberapa manfaat bagi 

masyarakat namun kurangnya partisipasi 

masyarakat yang terlibat. 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Secara umum Implementasi 

Kebijakan Kota Layak Anak Dalam Program 

Penanganan Anak Jalanan belum berjalan 

maksimal karena masih terdapat  anak jalanan 

yang masih ada di Sidoarjo. Hal ini disebabkan 

karena terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yakni 

terkait struktur birokrasi masih belum ada SOP 

yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan 

di lapangan, ketersediaan sumberdaya yang 

kurang memadai dimana staf hanya ada 3 

Orang, kurangnya disposisi  dari pelaksana, 

komunikasi belum berjalan baik, serta 

kurangnya partisipasi dari kelompok sasaran. 

Adapun lebih jelas sebagai berikut: 

1. Struktur birokrasi 

Secara umum hasil penelitian ini yang 

berkaitan dengan struktur birokrasi dalam 

Implementasi kebijakan Kota Layak Anak Pada 

Program Penanganan Anak Jalanan kurang 

berjalan lancar karena belum ada SOP yang 

khusus untuk penanganan anak jalanan. Dalam 

penelitian ini ditemukan hasil yakni struktur 

organisasi yang hilang, belum ada struktur 

organisasi dan profil dinas serta belum adanya 

Perda yang mengatur khusus tentang 

penanganan anak jalanan. 

2. Sumberdaya 

Secara umum sumberdaya dalam 

implementasi kebijakan KLA dalam program 

penanganan anak jalanan masih kurang 

mendukung pelaksanaannya. Hal ini dilihat dari 

sumberdaya fasilitas fisik dan dana finansial 

yang belum cukup memadai serta sumberdaya 

staf dalam jumlah yang kurang memadai. 

3. Disposisi 

Secara umum  hasil penelitian ini 

dapat dikatakan bahwa Aparat pelaksana baik 

Dinas Sosial maupun UPTD Liponsos dan 

Satpol PP belum memiliki tingkat pemahaman 

dan pengetahuan yang baik terhadap Kebijakan 

Kota Layak Anak pada Program Penanganan 

Anak Jalanan di Sidoarjo. Para pelaksana 

kebijakan penanganan anak jalanan juga 

memiliki respon yang cukup positif terhadap 

kebijakan ini. Para pelaksana juga mendukung 

dilaksanakannya kebijakan ini. Namun pada 

kenyataan belum terilhat sungguh-sungguh, hal 

ini dapat dilihat belun adanya Perda yang 

mengatur KLA maupun khusus anak jalanan. 

4. Komunikasi 

Dalam penelitian ini ditemukan hasil 

mengenai komunikasi erat dengan transmisi, 

kejelasan dan konsistensi. Hal itu semua belum 

berjalan dengan baik antar instansi antara 

Dinsos dengan Satpol karena ada 

miskomunikasi yakni dilihat dari Dinsos yang 

menilai Satpol PP kurang greget dalam 

penertiban anak jalanan. Namun dalam 

pelaksanaan masing-masing mengetahui akan 

pembagian tugas dan wewenangya seperti 

penertiban satpol PP sedang Dinsos dan UPTD 

Liponsos melakukan Pembinaan. Komunikasi 

dalam program penanganan anak jalanan 

dilakukan melalui forum rapat dan apel. 

5. Kelompok Sasaran 

Hasil dari penelitian ini mengenai 

kelompok sasaran kurang memadai karena 

kurangnya partisipasi dari masyarakat. 

2. Saran 
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1. Disarankan kepada Dinas Sosial dan 

UPTD Liponsos untuk lebih inovatif 

dalam melaksanakan kebijakan 

penaganan anak jalanan dengan 

melakukan kerjasama dengan 

BPMPKB dan instansi terkait lainnya 

dalam bentuk yang riil bukan hanya 

melaporkan saja. Kemudian Dinas 

Sosial dan UPTD Liponsos perlu 

untuk menambah jumlah staf yang 

mencukupi untuk pelaksanaan 

kebijakan Kota Layak Anak dalam 

program Penanganan Anak Jalanan 

serta meningkatkan kemampuan para 

staf dalam melaksanakan kebijakan. 

Selain itu perlu adanya komitmen dari 

para pelaksana dan komunikasi yang 

baik antar pelaksana dan perlu adanya 

keterlibatan partisipasi masyarakat 

dan kelompok sasaran, orang tua anak 

jalanan dalam penanganan anak 

jalanan. 

2. Disarankan kepada Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo dengan 

menambah jumlah anggaran intansi 

yang terkait dalam penanganan anak 

jalanan menuju Sidoarjo Kota Layak 

Anak serta membentuk Peraturan 

Daerah khusus yang mengatur tentang 

pengembangan Kebijakan KLA dan 

Kebijakan penanganan anak jalanan. 
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