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SARI 

Puji Endah Wahyu Ningsih. 2013. “Penanganan Anak Jalanan di Rumah 

Perlindungan Sosial Anak Pelangi oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota 

Semarang”. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Prof. Dr. Suyahmo, M.Si. 

Pembimbing II: Prof. Dr. Maman Rachman, M.Sc. 

Kata Kunci: Penanganan Anak Jalanan, Rumah Perlindungan Sosial Anak, 

Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga. 

 

Jumlah anak jalanan di Kota Semarang setiap tahun semakin bertambah. 

Pola kehidupan anak jalanan di Kota Semarang juga sangat memprihatin, jauh 

dari pola kehidupan normal dan cenderung tidak sesuai dengan norma kehidupan 

masyarakat. Penyebabnya berbagai macam, mulai dari faktor ekonomi, keluarga, 

serta lingkungan pergaulan. Kondisi dan permasalahan mereka juga beragam 

mulai dari keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan yang 

buruk, partisipasi pendidikan rendah serta kondisi sosial, mental dan spiritual 

tidak kuat atau rapuh. Sehingga diperlukan penanganan yang lebih spesifik oleh 

Pemerintah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) 

Bagaimanakan penanganan pendidikan anak jalanan di Rumah Perlindungan 

Sosial Anak (RPSA) Pelangi oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga? (2) 

Bagaimanakah penanganan anak jalanan di RPSA Pelangi oleh Dinas Sosial, 

Pemuda dan Olahraga? 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian 

ini di Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang dan RPSA Pelangi. 

Fokus penelitian adalah penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan dan 

keterampilan, sikap, perilaku yang di lakukan oleh Dinas Sosial, Pemuda dan 

Olahraga terhadap anak jalanan yang di Rumah Singgah Perlindungan Sosial 

Anak Pelangi, dan penanganan kesehatan baik fisik maupun psikis yang di 

lakukan oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga terhadap anak jalanan di RPSA 

Pelangi. Sumber data dalam penelitian ini Kepala Seksi Bidang Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial, Staff Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial, Pimpinan RPSA Pelangi Semarang, Anak jalanan yang dijaring 

menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data 

diperoleh dengan menggunakan metode triangulasi. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penanganan yang dilakukan oleh 

Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang meliputi Penanganan 

Pendidikan dalam hal pengetahuan dan keterampilan berupa pengetahuan perilaku 

hidup bersih, keterampilan menjahit dan perbengkelan yang diadakan setahun 

sekali. Sedangkan Penanganan keterampilan oleh RPSA Pelangi berupa pelatihan 

perbengkelan. Penanganan pendidikan dalam hal sikap oleh Dinas Sosial Pemuda 

dan Olahraga baru berupa pendidikan mental disiplin dan pendidikan semi militer 

serta pendidikan karakter building di Balai Rehabilitasi Sosial. Sedangkan dari 

RPSA Pelangi penanganannya baru berupa terlaksananya program aksi dan kreasi 

anak jalanan, himbauan serta nasehat yang diberikan oleh pengurus panti. 

Penanganan perilaku yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 
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baru berupa pembinaan mental dan spiritual. Sedangkan dari pihak RPSA 

penanganannya pun baru berupa nasehat dan tutorial. Penanganan kesehatan anak 

jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang 

secara fisik belum ada, baru penanganan kesehatan secara psikis yang diberikan 

berupa pembinaan mental yang diadakan setahun sekali. Sedangkan dari pihak 

RPSA penanganan kesehatan secara fisik baru dilakukan secara insidental belum 

dilakukan secara rutin. Untuk penanganan kesehatan secara psikis baru berupa 

bimbingan konseling. 

Saran bagi Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga serta RPSA Pelangi untuk 

penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan agar dapat memberikan 

pengetahuan tentang seks bebas dan narkoba yang sangat beresiko untuk anak 

jalanan. Dalam hal keterampilan ada tindak lanjut setelah diberikan pelatihan. 

Dalam hal sikap pengawasan dilakukan secara rutin dua minggu sekali untuk 

mengontrol sikap mereka setelah dilakukan pembinaan. Dalam hal perilaku 

pendidikan mental spiritual perlu dimaksimalkan lagi pelaksanaannya menjadi 

dua atau tiga kali dalam setahun. Penanganan kesehatan secara fisik untuk Dinas 

Sosial, Pemuda dan Olahraga agar diadakan, secara psikis pembinaan mental yang 

sudah terlaksana agar dilaksanakan setahun tidak hanya sekali tapi dimaksimalkan 

menjadi dua atau tiga kali. Sedangkan untuk RPSA penanganan kesehatan fisik 

dilakukan secara rutin dua atau tiga kali sebulan, secara psikis agar dilakukan 

terjadwal seminggu sekali. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 

senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan 

hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak 

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-

Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-

Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa 

depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak 

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta 

berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil 

dan kebebasan (Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 2003: 34). 

Yang dimaksud anak dalam penelitian ini sesuai dengan Undang-

Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah 

seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. 

Menurut penjelasan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kesejahteraan Anak, 

batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan 

pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap anak dicapai pada 

umur tersebut (Baskoro 2012:4). 

Secara psikologis, anak selalu ingin merasa dimanja dan diperhatikan 

secara lebih. Anak mampu menangkap segala sesuatunya lebih cepat. Anak  
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cenderung mempunyai rasa ingin tahu, mencoba, dan belajar lebih 

cepat. Namun pada kenyataan yang saat ini dihadapi problematika tentang 

anak masih sering dihadapi, terutama permasalahan tentang anak jalanan. 

Permasalahan tentang anak jalanan di Indonesia memang bukanlah 

permasalahan yang baru di Indonesia. Permasalahan ini cenderung terjadi di 

kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan lain-

lain. Permasalahan ini tergolong sebagai permasalahan sosial. Permasalahan 

sosial ini timbul akibat adanya perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. 

Dilihat dari aspek kesejahteraan sosial, kondisi kehidupan sehari-hari anak 

jalanan sangat memprihatinkan. Pola kehidupannya cenderung tidak sesuai 

dengan norma kehidupan masyarakat (Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah). 

Penyebabnya berbagai macam, salah satu diantaranya adalah kemiskinan. 

Berbagai upaya telah banyak dilakukan pemerintah dalam menangani upaya 

permasalahan tentang anak jalanan. Namun seiring dengan kemajuan zaman 

dan perekonomian di Indonesia saat ini dengan naiknya harga kebutuhan  

barang-barang pokok, kasus anak jalanan juga semakin besar.  

Kondisi dan permasalahan mereka juga beragam mulai dari 

keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan yang buruk, 

partisipasi pendidikan rendah serta kondisi sosial, mental dan spiritual tidak 

kuat atau rapuh. Selain itu, dari tahun ke tahun jumlah anak jalanan bukan 

semakin berkurang akan tetapi justru semakin bertambah. Seperti yang sering 

peneliti lihat setiap pulang dari aktivitas kuliah, anak jalanan berkeliaran di 

jalan sekitar Tugu Muda, Kota lama, lampu merah Sampangan, lampu merah 
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RS.Karyadi, lampu merah Veteran, lampu merah pasar Gayamsari, dan di 

perempatan lampu merah Pedurungan di Kota Semarang. 

Melihat kondisi tersebut seharusnya ada penanganan yang lebih spesifik 

tentang anak jalanan. Sesuai dengan Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 

34 ayat (1) yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh 

negara”. Negara yang dalam arti pemerintah berkewajiban menjamin 

kehidupan yang layak bagi fakir miskin dan anak terlantar. Anak terlantar 

yang dimaksudkan adalah anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhan baik 

fisik, mental, spritual, maupun sosial (Undang-undang  perlindungan anak 

No.23 Tahun 2002). Anak terlantar yang dimaksudkan salah satu diantaranya 

adalah anak jalanan. 

Usaha pemerintah mengenai penanganan anak jalanan yang pertama 

adalah diadakannya Rumah Singgah yang sekarang lebih dikenal dengan 

Rumah Perlindungan Sosial Anak Jalanan (RPSA). Adanya Rumah Singgah 

atau Rumah Perlindungan Sosial Anak Jalanan (RPSA) merupakan bentuk 

kerjasama antara YSS (Yayasan Sosial Sogijopranoto) dan Departemen Sosial 

sebagai bagian dari pilot project yang didukung oleh UNDP dalam menangani 

kasus anak jalanan di Indonesia, yakni dengan cara mengajukan  suatu  model 

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) untuk mengentaskan anak jalanan 

di Indonesia. Model penanganan ini berlanjut dengan program penelitian anak 

jalanan yang dilangsungkan di 12 kota di Indonesia. Dari pendataan tersebut 

kemudian melahirkan sebuah program pendekatan rumah singgah yang 

pelaksanaannya di Semarang, melibatkan 7 Ornop (Organisasi Non 
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Pemerintahan) sebagai lembaga pelaksana  (Salahuddin 2004:170). Dari 7 

Ornop tersebut, Gratama merupakan salah satu diantaranya. Kota Semarang 

dipilih sebagai  salah  satu  kota  uji  coba  RPSA karena Semarang merupakan 

Ibukota dari Provinsi  Jawa  Tengah  dan  diperkirakan jumlah  anak  jalanan  

yang  relatif  banyak. 

Banyaknya anak jalanan di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana data 

dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, pada Tahun 2010 populasi anak 

jalanan di Jawa Tengah terdiri dari 14.778 jiwa anak jalanan. Di kota 

Semarang terdapat 233 anak jalanan. Sedangkan pada tahun 2011 ada sekitar 

6.084 jiwa anak jalanan di Provinsi Jawa Tengah, dan di Semarang terdapat 

216 anak jalanan terdiri dari 158 jiwa laki-laki dan 58 jiwa perempuan. Untuk 

wilayah Kabupaten Semarang terdapat 137 jiwa anak jalanan terdiri dari 104 

jiwa laki-laki dan 33 jiwa perempuan. Selain itu, menurut data dari Dinas 

Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang jumlah anak jalanan bisa dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 1 

Data Anak Jalanan Kota Semarang Tahun 2011 

No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1. Banyumanik - - - 

2. Candi Sari 18 19 37 

3. Gajah Mungkur - 1 1 

4. Gayam Sari 5 2 7 

5. Genuk 5 1 6 

6. Gunung Pati 12 3 15 

7. Mijen  - -  0 

8. Ngaliyan 19 1 20 

9. Pedurungan 13 - 13 

10. Semarang Tengah 1 1 2 

11. Semarang Barat 14 2 16 
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12. Semarang Selatan 7 1 8 

13. Semarang Timur 3 - 3 

14. Semarang Utara 20 16 36 

15. Tembalang 35 4 39 

16. Tugu  1 -  1 

  Jumlah 153 51 204 

Sumber : Dinsospora Kota Semarang Bidang PMKS 

Menurut penuturan bapak Sulistyo Budi Staf  Bagian  Penyandang 

Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS) Dinas Sosial  Pemuda  dan  

Olahraga  Kota Semarang yang peneliti temui di kantornya, “pendirian RPSA 

di  Provinsi  Jawa  Tengah  didasarkan pada surat Keputusan Kanwil Depsos 

Provinsi  Jawa  Tengah No.329/A.1.01/IV/1997. Rumah Perlindungan Sosial 

Anak (RPSA) di Kota Semarang yang masih aktif ada 4 yaitu, Anak Bangsa, 

Gratama, YKSS (Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata), dan 

Pelangi”. Sedangkan, dari keempat RPSA ini RPSA Pelangi dipilih sebagai 

lokasi penelitian oleh peneliti, karena selain lokasinya yang dekat, RPSA ini 

juga terlihat masih baru dan program-program yang dilaksanakan masih 

butuh perhatian dari pemerintah serta masyarakat. 

Selain penanganan yang pertama, yakni pengadaan Rumah 

Perlindungan Sosial Anak (RPSA), penanganan yang kedua dari 

Pemerintah Kota Semarang adalah membentuk pos penghalau anak 

jalanan di sejumlah titik di pusat kota. Langkah ini sengaja dilakukan 

untuk mengatasi keberadaan anak jalan yang dinilai meresahkan 

masyarakat. Menurut penuturan Kepala Dinas Sosial Pemuda dan 

Olah Raga Kota Semarang, Tri Supriyanto di kantornya, Jumat 4 

Januari 2013. “Sejumlah titik tersebut adalah kawasan Tugu Muda, 

Kalibanteng, Jalan Pemuda, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gajah Mada dan 

Kaliwiru. Keberadaan pos ini akan ditempati oleh petugas gabungan 

dari Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja. Tri mengaku 

selama ini pemerintah Kota Semarang kesulitan menangani anak 

jalanan. Apa lagi menurut Supriyanto, panti rehabilitasi Amongjiwo 

yang berada di kecamatan Ngalian, sudah tak mampu menampung 

anak jalanan. Panti itu kini dihuni 200 orang meski kapasitasnya 
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hanya untuk menampung 50 anak jalanan. Selain itu, kata Tri, 

kesulitan pemerintah bertambah karena belum ada regulasi yang 

mengatur tentang anak jalanan. Draft aturan tentang penanganan anak 

jalanan baru akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

tahun ini” (Tempo, 04 Januari 2013). 

 

Selain dari dua bentuk penanganan yang dilakukan pemerintah 

tersebut, peneliti juga mengetahui beberapa bentuk penanganan lainnya, yang 

selanjutnya ingin peneliti ketahui lebih dalam melalui penelitian ini. Seberapa 

efektifnya program penanganan tersebut dan hambatan apa saja yang  dilalui 

oleh pemerintah dalam menerapkan beberapa program dari penanganan 

terhadap anak jalanan. Berdasarkan dari permasalahan dan uraian di atas 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam 

bentuk skripsi yang berjudul: Penanganan Anak Jalanan di Rumah 

Perlindungan Sosial Anak Pelangi Oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga 

Kota Semarang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Agar  suatu  penelitian  yang  dilakukan  lebih  terfokus, lebih terarah  

dan tidak kabur sesuai dengan tujuan penelitian, maka perlu dirumuskan 

masalah-masalah yang  diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut 

di atas, untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka dikemukakan 

beberapa pokok permasalahan yaitu : 

1. Bagaimanakah penanganan pendidikan anak jalanan di RPSA Pelangi 

oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga? 
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2. Bagaimanakah penanganan kesehatan fisik dan psikis anak jalanan di 

RPSA Pelangi oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga? 

 

C. Batasan Penelitian 

Untuk menghindari timbulnya salah pengertian atau salah penafsiran 

terhadap istilah-istilah dalam judul, sehingga terjadi persepsi dan pemahaman 

yang jelas. Oleh karena itu, penulis menggunakan penegasan istilah agar 

ruang lingkupnya tidak terlalu luas, sehingga dapat dilakukan penegasan yang 

lebih mendalam sebagai berikut: 

1) Penanganan 

 Menurut kamus besar bahasa indonesia penanganan berarti proses, 

cara, perbuatan menangani, penggarapan (KBBI 2002:1137). Jadi, 

penanganan adalah cara yang dilakukan seseorang, badan hukum, atau 

suatu organisasi baik dari pemerintah maupun non pemerintah untuk 

menangani segala sesuatu atau kondisi yang menjadi permasalahan saat 

itu. Permasalahan saat itu dalam penelitian ini bisa dilihat dalam lingkup 

permasalahan pendidikan sikap dan perilaku, kesehatan, dan 

keterampilan anak jalanan. penanganan yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah penanganan oleh dinas sosial, pemuda dan olahraga kota 

semarang terhadap anak jalanan yang di tampung, didata, dan merupakan 

anak jalanan binaan Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi. 
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2) Anak Jalanan 

 Menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim Penjangkau 

Dialogis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (2011:5) mendefinisikan 

anak jalanan adalah anak yang karena suatu sebab terpaksa maupun 

sukarela menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan atau tempat 

keramaian umum lainnya untuk bekerja atau nafkah. 

3) Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) 

 Rumah Perlindungan Sosial Anak adalah suatu bentuk Program 

Rumah Singgah bagi anak terlantar serta anak jalanan dari pemerintah 

bekerja sama dengan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), yang difungsikan sebagai rumah penampungan dan 

perlindungan anak. Agar anak mendapatkan haknya berupa 

kesejahteraan, pendidikan, serta pembinaan. 

4) Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga (Disospora) 

 Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga adalah sebagai  instansi  atau  

organisasi  publik  yang  melaksanakan  tugas  urusan pemerintah  daerah  

di  bidang  sosial,  pemuda,  dan  olahraga  berdasarkan  asas otonomi  

dan  tugas  pembantuan. Melalui Bidang  Penyandang  Masalah  

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga 

menangani masalah anak jalanan di Kota Semarang. Bidang Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemuda, dan  Olahraga  

Kota  Semarang  mempunyai  tugas  merencanakan, mengkoordinasikan  

membina,  mengawasi,  dan  mengendalikan, serta mengevaluasi di 
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bidang pelayanan sosial, serta bidang-bidang bantuan sosial 

(Suryaningsih 2012: 8). 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab dari rumusan masalah 

yang disebut diatas yaitu : 

a. Mengetahui penanganan pendidikan anak jalanan di RPSA Pelangi oleh 

Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang. 

b. Mengetahui penanganan kesehatan baik fisik maupun psikis anak jalanan 

di RPSA Pelangi oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota 

Semarang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik 

secara teoretis maupun praktis: 

1. Manfaat teoretis: 

a. Hasil penelitian penangananan anak jalanan di RPSA Pelangi oleh 

Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga berguna untuk mengembangkan 

pengetahuan tentang Perlindungan Hukum, Demokrasi dan HAM 

sebagai salah satu objek kajian yang didapat selama di Prodi PPKn, 

FIS, UNNES. 
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b. Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang 

penanganan anak jalanan di RPSA Pelangi oleh Dinas Sosial, 

Pemuda dan Olahraga  

 

B. Manfaat praktis: 

a. Agar penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah 

atau swasta yang membutuhkan, baik sebagai pengetahuan atau 

sebagai dasar dalam mengambil suatu kebijakan. 

b. Bagi pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Sosial Pemuda 

dan Olahraga. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk melakukan 

penanganan yang lebih spesifik lagi mengingat bahwa mereka anak-

anak jalanan itu, berhak mendapatkan penghidupan serta pendidikan 

yang layak. 

c. Bagi Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi. Penelitian 

ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan program yang telah 

dilakukan sehingga ada evaluasi dan penambahan program yang 

berguna bagi anak jalanan binaan RPSA Pelangi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penanganan Anak Jalanan 

1. Anak Jalanan 

a. Anak 

Anak adalah aset bangsa yang amat berharga yang 

menentukan kelangsungan hidup, kualitas, dan kejayaan suatu 

bangsa di masa yang akan datang (Dinamika Sosial 2005: 3). 

Kriteria anak dalam penelitian ini sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan yaitu dalam pasal 330 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila 

belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. 

Pasal 1 ayat (2) UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum pernah 

kawin (Gultom 2010: 31). Hal ini dikarenakan responden anak 

jalanan dalam penelitian ini umurnya berkisar antara 16 sampai 

dengan 21 tahun dan belum pernah kawin. Batas umur 21 tahun 

ditetapkan oleh karena berdasarkan kepentingan usaha 

kesejahteraan sosial, tahap anak dicapai pada umur tersebut. Batas 

21 tahun tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan 

perundang-undangan lainnya dan tidak pula mengurangi 

kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai 
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kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku (Baskoro 

2012:4). 

b. Perlindungan Anak 

Membahas tentang anak dan tidak terlepas dari 

perlindungan terhadap anak dan hak-hak anak. Perlindungan anak 

adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi 

agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi 

perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, 

mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan 

adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian 

perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang bernegara 

dan bermasyarakat (Gultom 2010: 33). 

Perlindungan anak menurut Undang-undang Perlindungan 

Anak No.23 tahun 2002 pasal (1) angka 2 menentukan bahwa 

perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga 

diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, 

rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak 

perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar 

dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak 
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secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Dasar pelaksanaan 

perlindungan anak adalah: 

1) Dasar filosofisnya berasal dari Pancasila dimana adanya 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

2) Dasar etisnya merupakan pelaksanaan perlindungan anak 

yang harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk 

mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan 

kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan 

perlindungan anak. 

3) Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus 

didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan 

perundangan yang berlaku (Gultom 2010: 37). 

c. Hak Anak 

Undang-undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2002 

mendefinisikan hak-hak anak adalah hak asasi anak meliputi hak 

untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 

wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas 

suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, hak 

untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi 

sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan 

orang tua, hak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh 

oleh orang tuanya sendiri. Hak memperoleh pelayanan kesehatan, 
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hak memperoleh pendidikan, hak menyatakan pendapat, hak 

untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang dengan 

bermain,bergaul,dan berekreasi dengan teman sebayanya. Hak 

untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan 

taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat. 

(Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2002). 

Ada empat prinsip dasar di dalam KHA (Konvensi Hak-

hak Anak) yang akan menjiwai segenap pemenuhan hak-hak 

anak, yaitu bersifat non-diskriminasi, mengacu kepada 

kepentingan yang terbaik bagi anak, menjamin kelangsungan 

hidup dan perkembangan anak, serta menghargai pandangan-

pandangan anak (partisipasi). Komite Hak-hak Anak PBB, telah 

mengembangkan KHA menjadi delapan (8) kategori. Berdasarkan 

kategorisasi tersebut, secara substansial hak-hak anak meliputi: 

a) Hak sipil dan kemerdekaan, yang memberikan jaminan 

mencakup hak untuk mendapatkan dan dipertahankan 

identitas dan kewarganegaraannya, kebebasan berekpresi, 

berpikir, beragama dan berhati nurani, kebebasan berserikat, 

mendapatkan perlindungan dan kehidupan pribadi, 

memperoleh informasi yang layak serta perlindungan dari 

penganiyaan dan perenggutan atas kebebasan. 

b) Hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang 

memberikan jaminan mencakup tanggung jawab dan 
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bimbingan orangtua, hak anak yang terpisah dari 

keluarganya, hak berkumpul kembali dengan keluarganya, 

pemulihan dari pemeliharaan anak, anak yang terenggut dari 

lingkungan keluarganya, adopsi, dan peninjauan berkala atas 

penempetan anak serta jaminan perlindungan dari kekerasan 

serta penelantarananak dalam keluarga. 

c) Hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar yang 

memberikan jaminan, diantaranya mencakup akses kesehatan 

dan pelayanan kesehatan, jaminan sosial serta pelayanan dan 

fasilitas perawatan anak cacat dan standar kehidupan. 

d) Hak atas pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya. 

e) Hak atas perlindungan khusus, yang memberikan jaminan 

perlindungan terhadap anak dari situasi darurat (pengungsi 

anak-anak dalam konflik bersenjata), anak yang berkonflik 

dengan hukum, situasi eksploratif (eksploitasi ekonomi, drug 

abuse, eksploitasi seksual, penjualan dan perdagangan anak 

dan berbagai bentuk eksploitasi lainnya) dan perlindungan 

khusus untuk anak kelompok minoritas dan indigenous 

(Shalahuddin 2004: 9). 

d. Anak Jalanan 

Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar 

menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran 

di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya (Dinamika Sosial 
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2012: 64). Konvensi Nasional menyatakan, bahwa anak jalanan 

adalah istilah untuk menyebutkan anak-anak (Depsos; 6-15 tahun, 

UNICEF < 16 tahun), yang menggunakan sebagian besar 

waktunya untuk bekerja di jalanan dari kawasan urban. Mereka 

biasanya bekerja di sektor yang disebut informal atau penjual 

jasa. 

Konsorsium Anak Jalanan Indonesia pada tahun 1996 di 

Ambarita-Sumatera Utara, mengelompokkan anak jalanan ke 

dalam tiga kelompok, yaitu: 

1) Anak Perantauan (Mandiri) 

a) Biasanya kerja di jalanan. 

b) Hidup sendiri, jauh dari orang tua. 

c) Sengaja merantau untuk mencari kerja, tinggal di 

sembarang tempat atau menggontrak rumah. 

d) Waktu dimanfaatkan untuk mencari uang. 

2) Anak Bekerja di Jalanan 

a) Pulang kerumah. 

b) Tinggal bersama orang tua atau saudaranya. 

c) Waktu dimanfaatkan untuk mencari uang. 

d) Ada yang masih sekolah dan ada yang tidak 

3) Anak Jalanan Asli 

a) Anak yang sengaja lepas dari ikatan keluarga. 

b) Anak dari keluarga gelandangan. 
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c) Biasanya bekerja apa saja di jalanan. 

d) Bekerja dengan target penghasilan untuk makan dan 

merokok. 

e) Menetap di sembarang tempat. 

Dirjen bina kesejahteraan sosial Depsos RI secara esensi 

mengelompokkan anak jalanan ke dalam dua kelompok dengan 

memberikan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu: 

a) Anak jalanan yang hidup di jalanan 

a) Putus hubungan atau lama tidak bertemu orang tua. 

b) Meluangkan waktu sekitar 8-10 jam untuk kerja dan 

sisanya menggelandang. 

c) Pekerjaan mereka pengamen, pengemis, pemulung. 

d) Rata-rata usianya di bawah 14 tahun. 

e) Pada umumnya tidak ingin sekolah lagi. 

b) Anak jalanan yang bekerja di jalanan 

(1) Berhubungan tidak teratur dengan orang tua, pulang ke 

rumah setiap hari atau secara berkala 

(2) Berada di jalanan sekitar 4-12 jam untuk mencari uang 

(3) Menetap di rumah kontrakan, dengan cara bayar bersama 

teman-teman 

(4) Tidak sekolah lagi (Supartono 2004: 20). 
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Anak jalanan dalam pengertiannya juga dikelompokkan 

pada kategori yang berdasarkan pada hubungan mereka dengan 

keluarga, yaitu: 

1) Children on the street adalah anak-anak yang mempunyai 

kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan 

dengan keluarga. Ada dua kelompok anak dalam kategori ini, 

yaitu: 1) anak-anak yang tinggal bersama orangtuanya dan 

senantiasa pulang setiap hari, dan 2) anak-anak yang 

melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan namun 

masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan 

cara pulang baik secara berkala ataupun dengan jadwal yang 

tidak rutin. 

2) Children of the street adalah anak-anak yang menghabiskan 

seluruh atau sebagian besar hubungan dengan orangtua atau 

keluarganya lagi. 

3) Children in the street atau children from the families of the 

street adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya 

di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan 

(Shalahuddin 2004:15). 

Berdasarkan beberapa tipologi anak jalanan yang 

diuraikan dalam penelitian ini, tipologi anak jalanan yang 

digunakan adalah tipologi anak jalanan dalam kelompok anak 

bekerja di jalanan atau kelompok children on the street. Hal ini 



18 
 

 

 

dikarenakan anak jalanan dalam penelitian ini berada di jalanan 

dalam kurun waktu tertentu untuk mencari uang dan masih 

menjalin hubungan dengan orang tua. 

Selain itu ciri-ciri anak jalanan itu sendiri juga dapat 

dikenali dari penampilannya baik secara fisik maupun psikis. 

a) Secara fisik 

Warna kulit kusam, rambut berwarna kemerah-merahan, 

badannya kurus dan pakaian tidak terurus dan kotor. 

b) Secara psikis 

Mobilitas tinggi, bersikap acuh tak acuh, penuh kecurigaan, 

sangat sensitif, berwatak keras, kreatif, memiliki semangat 

hidup, berani bertanggung jawab dan mandiri (Dinamika 

Sosial 2012: 64). 

Faktor-faktor yang mendukung seorang anak memasuki 

dunia jalanan adalah sebagai berikut 

a) Faktor pembangunan, yang dimana mengakibatkan masyarakat 

pedesaan melakukan urbanisasi. Lemahnya ketrampilan 

menyebabkan mereka kalah dari persaingan memasuki sektor 

formal dan menyebabkan mereka bekerja apapun untuk 

mempertahankan hidup. 

b) Faktor kemiskinan, faktor yang dipandang dominan yang 

menyebabkan munculnya anak-anak jalanan. 
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c) Faktor kekerasan keluarga, anak selalu menjadi korban 

kekerasan baik fisik, mental dan seksual memiliki resiko tinggi 

menjadi anak jalanan. 

d) Faktor perceraian orang tua (broken home), perceraian orang 

tua yang diikuti dengan pernikahan baru telah membuat anak 

menjadi shock dan tertekan. Tidaklah mudah untuk memilih 

mengikuti ayah atau ibu. Ini merupakan salah satu faktor yang 

mendorong anak melarikan diri dari rumah dan hidup di 

jalanan. 

e) Faktor ikut-ikutan teman, sering anak yang telah memasuki 

dunia jalanan, menceritakan pengalamannya pada teman-

temannya. Nilai-nilai kebebasan dan kemudahan mendapatkan 

uang akan merangsang anak-anak yang lain untuk mengikuti 

jejaknya. 

f) Faktor kehilangan orang tua, banyak anak memasuki dunia 

jalanan karena kedua orang tuanya meninggal atau ditangkap 

kamtib-timbum, dan dikembalikan ke daerah asalnya atau 

dilepas begitu saja di suatu tempat. Akhirnya anak terpaksa 

hidup sendiri. Untuk mempertahankan hidupnya, mereka 

melakukan kegiatan di jalanan. 

g) Faktor budaya ada beberapa daerah yang menganjurkan anak 

laki-laki mengadu nasib ke daerah lain (Supartono 2004: 7). 
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e. Masalah yang dihadapi anak jalanan 

Anak jalanan berada dalam kondisi yang memprihatinkan. 

Mereka menghadapi berbagai masalah yaitu: 

1) Keterbatasan dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. 

Anak jalanan tidak mampu memenuhi kebutuhan makan, 

pakaian, dan tempat tinggal yang manusiawi. Umumnya 

mereka makan 2 kali sehari, dan jarang ada makanan 

tambahan. Selanjutnya, dilihat dari pemenuhan kebutuhan 

pakaian, umumnya mereka memiliki pakaian 2 stel. Kemudian 

dilihat dari kebutuhan tempat tinggal, sebagian mereka 

menempati “rumah” dengan kondisi semi permanen dan tidak 

permanen. Bahkan, sebagian menempati lorong-lorong pasar 

sebagai “rumah” mereka. 

Orang tua anak jalanan bekerja sebagai buruh, kuli 

bangunan, tukang becak, pedagang/sektor informal dan buruh 

serabutan. Di salah satu lokasi, ditemukan orang tua anak 

jalanan sebagian besar pengamen. Kondisi tersebut 

mengakibatkan tumbuh kembang anak jalanan (terutama 

mental dan sosial) tidak optimal. Hal ini akan berdampak pada 

kapasitas kecerdasan mereka yang rendah, sikap dan perilaku 

implusif, agresif serta mental mereka rapuh ketika mereka 

memasuki dunia dewasa. 
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2) Kesehatan buruk. 

Anak jalanan rentan terhadap penyakit kulit, ISPA, dan 

diare. Kehidupan yang tidak teratur dan akrab dengan sumber-

sumber polusi, merupakan faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap status kesehatan mereka. Selain itu, mereka rentan 

mengidap penyakit menular seksual, akibat dari pergaulan 

bebas dengan lawan jenis dan kelompok risiko tinggi 

menularkan penyakit menular seksual. 

3) Partisipasi pendidikan rendah 

Anak jalanan tidak mampu berpartisipasi dan mengakses 

sistem pendidikan. Karena itu, sebagian besar mereka 

berpendidikan rendah. DO pada jenjang SD dan tidak pernah 

sekolah. Sebenarnya mereka ingin sekali bersekolah, tapi 

kondisi ekonomi dan sosial keluarga tidak lagi memungkinkan 

mereka bersekolah. 

4) Kondisi sosial, mental dan spiritual tidak kuat/rapuh. 

a) Anak jalanan hidup di dalam komunitasnya sendiri. 

Mereka tinggal di wilayah yang kurang menyatu dengan 

wilayah lain. Jadi wilayah tinggal mereka relatif tertutup 

dari komunitas luar. Di dalam komunitas itu, anak jalanan 

bersosialisasi dan mengembangkan pola relasi sosial 

berdasarkan nilai dan norma sosial yang berlaku dalam 

komunitas mereka. Proses sosialisasi tersebut berlangsung 
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bertahun-tahun dan bahkan sebagian anak jalanan 

“mewarisi” orang tuanya. Pada beberapa kasus, orang tua 

anak jalanan pernah menjadi anak jalanan juga ketika 

seusia anaknya, yaitu melakukan kegiatan mengamen dan 

mengamis. Proses sosialisasi tersebut membentuk sikap 

mental dan spiritual mereka yang seringkali tidak sesuai 

dan bahkan bertentangan/melanggar aturan dan hukum 

yang berlaku. Oleh karena itu, berkata kasar, jorok, tidak 

santun yang menurut masyarakat umumnya tidak baik 

bagi mereka merupakan sesuatu yang baik. jadi, disini ada 

perbedaan pemahaman baik dan buruk antara masyarakat 

umum dan anak jalanan. hubungan anak dengan orang tua 

umumnya baik. mereka sebagian besar kembali ke orang 

tua setelah melakukan aktivitas di jalanan. sebagian besar 

anak merasa bangga dengan orang tuanya sebagai pekerja 

keras dan sayang kepada mereka. Orang tua anak 

mengetahui kegiatan anaknya dan memberikan dukungan 

dengan menyiapkan keperluan anak untuk melakukan 

aktivitas di jalanan. sebagian anak jalanan mengalami 

tekanan psikis akibat perlakuan dari orang tuanya dan 

orang dewasa lain. Mereka mendapatkan perlakuan salah, 

tindakan kekerasan, penelantaran dan eksploitasi secara 

ekonomi. Ditemukan kasus dimana anak jalanan 
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ditargetkan setiap hari membawa uang jumlah tertentu 

ketika kembali kerumah. Bila uang yang dibawa pulang 

kurang dari target, anak mendapatkan hukuman, seperti 

dimarahi, dipukul, tidak boleh tidur di rumah dan tidak 

diberi makan. Tekanan psikis dari orang tua tersebut 

makin bertambah, ketika mereka mendapatkan perlakuan 

dari orang-orang dewasa di jalanan dan oknum petugas. 

Sebagian anak jalanan mendapatkan perlakuan kurang 

bersahabat oleh oknum petugas trantib atau Satpol PP. 

b) Sebagian anak sudah menyalahgunakan NAPZA dan 

pergaulan bebas dengan lawan jenisnya. Kondisi ini juga 

menggambarkan rapuhnya mental dan spritual anak 

jalanan, baik karena tekanan ekonomi maupun hubungan 

sosial yang buruk di lingkungan keluarga maupun di 

dalam komunitas mereka (Dinamika Sosial 2012: 68). 

 Masalah anak jalanan adalah merupakan fenomena yang 

biasa terjadi di kota-kota besar. Untuk bertahan hidup di tengah 

kehidupan kota yang keras, anak-anak jalanan biasanya 

melakukan pekerjaan di sektor informal, baik legal maupun ilegal 

seperti pedagang asongan di kereta api dan bus kota, menjajakan 

koran, menyemir sepatu, mencari barang bekas atau sampah, 

mengamen di perempatan lampu merah, tukang lap mobil, dan 

tidak jarang pula anak-anak yang terlibat pada jenis pekerjaan 
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berbau kriminal seperti mengompas, mencuri, bahkan menjadi 

bagian dari komplotan perampok. Berikut tabel 2 merangkum 

permasalahan anak jalanan yang berkaitan dengan aspek dan 

berbagai macam permasalahan yang dihadapi: 

Tabel 2 

Kondisi Permasalahan Anak Jalanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Rochatun, 2011). 

 

Menurut Bagong dalam bukunya Rochatun 

mendefinisikan anak-anak yang hidup di jalan, mereka bukan saja 

rawan dari ancaman tertabrak kendaraan, tetapi acap kali juga 

rentan terhadap serangan penyakit akibat cuaca yang tidak 

bersahabat atau kondisi lingkungan yang buruk seperti tempat 

pembuangan sampah. Sekitar 90% lebih anak jalanan biasanya 

sudah lazim terkena penyakit pusing-pusing, batuk, pilek dan 

sesak nafas. Ironisnya, meskipun sebagian besar anak jalanan 

Aspek Permasalahan yang dihadapi 

Pendidikan Sebagian putus sekolah karena 

waktunya habis di jalan 

Intimidasi Menjadi sasaran tindak kekerasan anak 

jalanan yang  lebih dewasa, kelompok 

lain, petugas, dan razia 

Penyalahgunaan obat 

dan zat adiktif 

Ngelem minuman keras, pil dan 

sejenisnya 

Kesehatan Rentang penyakit kulit, paru-paru, dan 

gonorhoe 

Tempat tinggal Umumnya di sembarang tempat atau di 

tempat kumuh 

Resiko kerja Tertabrak alat-alat transportasi 

Hubungan dengan 

keluarga 

Umumnya renggang bahkan sama sekali 

tidak terhubung dengan keluarga 

Makanan Mengais dari tempat sampah dan 

terkadang beli 
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acap kali terserang penyakit, tetapi hanya sedikit yang tersentuh 

pelayanan kesehatan”. Sejumlah studi menemukan, anak-anak 

jalanan yang kecil biasanya sering dipalak oleh anak yang sudah 

besar. Selain itu para preman disekitarnya juga tak segan 

merampas barang dagangan atau meminta uang. Misalnya 

kalangan anak jalanan yang bekerja sebagai pengemis bis kota 

mereka biasanya diatur oleh seorang preman di jurusan mana 

mereka dibolehkan bekerja, dan jurusan mana pula yang tidak 

dibolehkan. Anak-anak jalanan yang bekerja sebagai pedagang 

koran, terkadang juga tidak luput sebagai objek pengompasan 

preman (Rochatun 2011:18-19). 

 

2. Penanganan Anak Jalanan  

Penanganan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

penanganan terhadap anak jalanan. Penanganan anak jalanan 

merupakan berbagai upaya pemerintah maupun non pemerintah dalam 

menangani masalah sosial tentang anak jalanan. masalah sosial 

tentang anak jalanan ini muncul akibat dari adanya perubahan sosial. 

Penanganan anak jalanan yang sedang dilaksanakan saat ini menurut 

Majalah tri wulan Dinamika Sosial yaitu melalui tiga pendekatan dan 

empat model penanganan. Tiga pendekatan penanganan anak jalanan 

adalah sebagai berikut: 

 



26 
 

 

 

a. Pendekatan berbasis jalanan (street based). 

Merupakan pendekatan di jalanan untuk menjangkau dan 

mendampingi anak di jalanan untuk mengenal, mendampingi anak 

dijalanan, memeperhatikan relasi dan komunikasi, serta melakukan 

penanganan di jalan seperti konseling, diskusi, permainan, literacy, 

dan pemberian informasi. 

b. Pendekatan berbasis Panti (center based). 

Merupakan pendekatan dimana anak jalanan sebagai penerima 

pelayanan ditempatkan pada suatu center atau pusat kegiatan dan 

tempet tinggal dalam jangka waktu tertentu. Selama berada di pusat 

kegiatan, ia akan memperoleh pelayanan sampai mencapai tujuan 

yang dikendaki. 

c. Pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat (family and comunity 

based). 

Merupakan pendekatan yang melibatkan keluarga dan 

masyarakat yang bertujuan mencegah anak-anak turun ke jalanan 

dan mendorong penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan anak. 

Family and comunity based mengarahkan pada upaya 

membangkitkan kesadaran, tanggung jawab dan partisipasi anggota 

keluarga dan masyarakat dalam mengatasi anak jalanan. 

Model-model penanganan anak jalanan : 

1) Rumah singgah adalah wahana perantara antara anak jalanan 

dengan pihak-pihak yang akan memberikan bantuan. 
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2) Mobil Sahabat Anak (MSA) adalah sebuah unit mobil keliling 

untuk mengunjungi/menjangkau dan memberikan pelayanan 

kepada anak jalanan ditempat-tempat mereka berkumpul dan 

berada di jalanan. 

3) Pendekatan keluarga adalah pelayanan sosial anak jalanan yang 

berbasiskan keluarga diarahkan pada pemberdayaan keluarga anak 

jalanan sehingga dapat membantu agar anak tidak melakukan 

kegiatan di jalanan. kegiatan pemberdayaan keluarga, misalnya, 

dapat berbentuk bimbingan pada keluarga, misalnya mengenai pola 

pengasuhan keluarga yang baik, pengembangan usaha keluarga, 

dan meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengakses sumber-

sumber yang ada dilingkungan. 

4) Lingkungan, pendekatan lingkungan ditujukan kepada masyarakat 

terutama kepada aparat keamanan dan ketertiban yang 

berhubungan dengan anak jalanan, lembaga sosial kemasyarakatan 

dan warga masyarakat mampu sebagai sistem sumber daya 

pelayanan sosial (Dinamika Sosial 2005: 4). 

Dalam penanganan anak jalanan, Lusk dalam bukunya 

Novrizal (2009:21-23), mengemukakan empat pendekatan atau 

strategi dalam mengintervensi kasus anak jalanan. strategi atau 

pendekatan tersebut sebagai berikut: 

1) Pendekatan koreksional (corectional). Fenomena anak 

jalanan dalam pandangan ini didominasi oleh pemikiraan 

sebagian besar aparat pemerintahan dan pengadilan anak 

yang berurusan dengan anak-anak jalanan. pemikiran 
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inilah yang mempengaruhi pandangan masyarakat untuk 

melihat anak jalanan sebagai perilaku kenakalan. Sebab itu 

intervensi yang cocok adalah dengan memindahkan anak 

dari jalanan dan memperbaiki perilaku mereka. 

Pendekatan ini menempatkan pentingnya mendidik 

kembali agar sesuai dengan norma yang berlaku di 

masyarakat. Kelemahan pendekatan ini adalah adanya 

kenyataan bahwa petugas dipandang oleh anak sebagai 

musuh ketimbang mitra, juga tindak kekerasan terhadap 

anak kerap terjadi. Penanganan yang dilaksanakan yang 

berpijak pada pendekatan ini adalah melaksanakan razia 

atau garukan oleh Satpol PP. 

2) Pendekatan rehabilitasi (rehabilitatif). Para pembela anak 

jalanan bukanlah perilaku menyimpang karena banyak 

dari mereka justru merupakan korban penganiayaan dan 

penelantaran, dampak kemiskinan, dan kondisi rumah 

yang tidak tetap. Anak jalanan dilihat sebagai anak yang 

dirugikan oleh lingkungan sehingga mengakibatkan 

banyak program-program untuk mereka muncul. 

Pendekatan rehabilitatif memandang anak jalanan sebagai 

anak yang berada dalam kondisi tidak mampu, 

membutuhkan, ditelantarkan, dirugikan, sehingga 

intervensi yang dilakukan adalah dengan melindungi dan 

merehabilitasi. Pada saat ini kegiatan dari pendekatan 

rehabilitatif ini lebih dikenal dengan centre based 

program. Penanganan yang berpijak pada pendekatan ini 

antara lain adalah penanganan melalui model panti atau 

RS atau sekarang dinamakan RPSA. 

3) Pendidikan yang dilakukan di jalan (street education). 

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa cara terbaik 

menanggulangi masalah anak jalanan adalah dengan 

mendidik dan memberdayakan anak. Para pendidik 

jalanan yakin kesenjangan struktur sosial merupakan 

penyebab dari masalah ini. Pandangan ini menganggap 

anak merupakan individu normal yang didorong oleh 

kesenjangan kondisi masyarakat yang hidup dibawah 

keadaan yang sulit. Dengan melibatkan partisipasi anak, 

maka dapat dipelajari tentang situasi mereka dan 

mengikutsertakan dalam aksi bersama. Bentuk kegiatan 

dari pandangan pendidikan jalanan saat ini lebih dikenal 

dengan nama program yang berpusat di jalanan atau street 

based program. Model yang mengacu pada pendekatan ini 

adalah dengan adanya para pekerja sosial yang terjun dan 

memberikan pelatihan di kantong-kantong di jalanan 

tempat anak jalanan biasa beraktifitas. 
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4) Pencegahan (preventif). Pendekatan ini memandang 

penyebab dari masalah anak jalanan adalah dorongan dari 

masyarakat. Strategi pencegahan berusaha memberikan 

pendidikan dan pembekalan serta mencoba menemukan 

penyelesaian dari apa yang diperkirakan menjadi 

penyebab permasalahan, yaitu dengan cara berusaha 

menghentikan kemunculan anak jalanan. mengatasi 

masalah anak jalanan, bukan hanya anak di jalanan yang 

dijadikan fokus untuk dapat menyesuaikan diri dalam 

masyarakat, mengingat masyarakat sendiri terus 

mengalami perubahan sesuai dengan pembanguanyang 

berlangsung. Bentuk kegiatan dari pandangan preventif 

dikenal dengan community based program. Berdasarkan 

metode ini, dilaksanakan penyuluhan kepada masyarakat, 

dan pernah pula diupayakan program pemberian modal 

kepada keluarga anak jalanan. 

 

Secara umum terdapat dua tujuan dalam penanganan anak 

jalanan yaitu yang pertama, adalah penanganan rehabilitatif yakni 

mengarahkan anak jalanan untuk dikembalikan kepada keluarga asli, 

keluarga pengganti, ataupun  panti. Yang kedua, yakni pembinaan 

anak dengan memberikan alternatif pekerjaan dan keterampilan. 

(Novrizal 2009: 21). 

 

3. Upaya penanganan anak jalanan dalam penelitian ini 

Upaya penanganan anak jalanan di dalam penelitian ini 

mencakup tiga hal yakni, upaya penanganan anak jalanan di lingkup 

pendidikan dalam hal pendidikan pengetahuan, keterampilan, sikap, 

dan perilaku, dan penanganan dalam hal kesehatan baik itu merupakan 

penanganan kesehatan secara fisik maupun psikis. 
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a. Penanganan pendidikan 

Upaya penanganan anak jalanan dalam hal pendidikan ini yang 

menjadi dasarnya adalah Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 

1 dan 2 yang berbunyi 1) setiap warga negara berhak mendapatkan 

pendidikan; 2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan 

dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-undang RI 

Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu terdapat 

pada BAB III tentang hak dan kewajiban anak tepatnya pada pasal 

9 yang berbunyi 1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan 

pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya; 2) selain hak 

anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, khusus bagi anak yang 

menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, 

sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak 

mendapatkan pendidikan khusus. 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 

2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat bangsa, dan negara (Hasbullah 2008: 4). 



31 
 

 

 

Menurut Dewey dalam Hasbullah, “pendidikan adalah proses 

pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual 

dan emosional ke arah alam dan sesama manusia” (Hasbullah 

2008: 2). Menurut pandangan Ki Hajar Dewantara dalam pengantar 

ilmu pendidikan, bahwa “pendidikan umumnya berarti daya upaya 

untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, 

karakter), pikiran (intelek), dan tubuh anak”. Sedangkan menurut 

Crow dan Crow menyatakan bahwa “pendidikan adalah proses 

yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu 

untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan 

budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi”. 

Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian 

informasi dan pembentukan keterampilan saja, namun diperluas 

sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan. 

Pendidikan bukan semata-mata sebagai sarana untuk persiapan 

kehidupan yang akan datang, tetapi untuk kehidupan anak sekarang 

yang sedang mengalami menuju ke tingkat kedewasaannya. 

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana dari seorang pendidik terhadap peserta didik yang 

bertujuan untuk memajukan kemampuan intelektual dan emosional 

seseorang yang berguna untuk berpartisipasi dalam aktivitas 

masyarakat baik di masa sekarang maupun di masa yang akan 

datang. Menurut sifatnya pendidikan dibedakan menjadi 3 macam: 
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1) Pendidikan informal, yaitu pendidikan yang diperoleh 

seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak 

sadar sepanjang hayat. Pendidikan ini berlangsung dalam 

keluarga, dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam 

pekerjaan, masyarakat, keluarga, dan organisasi. 

2) Pendidikan formal, yaitu pendidikan yang berlangsung secara 

teratur, bertingkat, dan mengikuti syarat-syarat tertentu secara 

ketat. Pendidikan ini berlangsung di sekolah. 

3) Pendidikan nonformal, yaitu pendidikan yang dilaksanakan 

secara tertentu dan sadar tetapi tidak mengikuti peraturan yang 

ketat (Ahmadi dan Nur Uhbiyati 1991: 97). 

Upaya penanganan dalam penelitian ini mencakup tiga hal 

yaitu penangangan pendidikan dalam hal pengetahuan 

keterampilan, sikap, dan perilaku. 

a) Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan 

Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan berupa 

memberikan suatu pendidikan atau pengetahuan bagi anak 

jalanan dalam lingkup pendidikan formal maupun informal, 

anak jalanan diharapkan mampu menyerap pengetahuan yang 

diberikan. Pengetahuan yang dimaksudkan adalah merupakan 

hasil dari tahu dan mengerti. Hal ini terjadi setelah orang 

tersebut melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Jadi 

yang dimaksud sebagai pengetahuan adalah proses seseorang 
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yang tadinya tidak tahu menjadi tahu setelah seseorang itu 

menjalani pendidikan, baik itu secara formal, informal, 

maupun non formal. Pengetahuan untuk anak jalanan di Kota 

Semarang dapat berupa pengetahuan tentang penularan 

penyakit HIV/AIDS, pengetahuan tentang perilaku hidup 

bersih, pengetahuan penggunaan komputer, dan lain-lain. Dari 

adanya pendidikan dalam hal pengetahuan anak jalanan yang 

tadinya tidak tahu, tidak mau tahu, menjadi mengerti dan tahu 

sehingga mereka memperoleh manfaat yang mereka rasakan 

dari pengetahuan yang mereka dapat setelah dilakukan 

penanganan. 

b) Penanganan pendidikan dalam hal keterampilan 

Pendidikan dalam hal keterampilan disini adalah 

pelatihan dalam menghasilkan suatu karya. Jadi pendidikan 

dalam lingkup keterampilan adalah suatu proses yang dimana 

seseorang dapat menghasilkan karya dari pendidikan yang dia 

dapatkan. 

Berbagai macam keterampilan/ kejuruan dibutuhkan oleh 

orang-orang dewasa sejalan dengan laju kebutuhan manusia 

dan kemajuan zaman, yang berbeda dengan keadaan tahun-

tahun sebelumnya. Keterampilan-keterampilan yang ada 

hubungannya dengan siap pakai, muthakhir dan dibutuhkan 

masyarakat, memperoleh prioritas utama bagi orang-orang 
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dewasa dalam rangka pencarian nafkah atau pekerjaan dengan 

lingkup besar seperti industri atau perusahaan. 

Inilah sebabnya, maka praktek penyelenggaraan 

pendidikan hendaknya melengkapi pelajar dengan 

keterampilan untuk merealisasi secara positif terhadap 

perubahan baik dalam segi meneruskan kemampuan yang 

secara kejuruan berguna bagi masyarakat maupun kemampuan 

untuk mempertahankan identitas dalam menghadapi jenis 

pekerjaan yang berbeda (Joesoef 1992: 24). 

Selain sebagai bekal sekaligus sandaran masa depan 

yang lebih baik, tepat sekali apabila anak memiliki 

keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat masing-

masing. Pengetahuan keterampilan sebagai salah satu upaya 

pengayaan kreatifitas anak agar dalam proses penanganan 

dapat berjalan dengan normal. Keterampilan tersebut 

berorientasi kepada kebutuhan masyarakat dan menengok 

kepada kekayaan alam sekitar dan lingkungan terpadu. 

Keterampilan saat ini mulai diajarkan dalam lingkup 

dunia pendidikan dari tingkat dasar sampai kepada tingkat 

perguruan tinggi. Mulai dari mempelajari cara 

memproduksinya sampai cara pemasarannya, contoh kecilnya 

adanya pelajaran kerajinan tangan pada tingkat Sekolah Dasar 

(SD). Sedangkan keterampilan yang dimaksudkan dalam 
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penanganan keterampilan terhadap anak jalanan ini adalah 

pemberian bekal keterampilan atau pendidikan vokasional 

yang tujuannya agar anak lebih mandiri, lebih produktif dan 

tidak kembali ke dunia jalanan. 

Menurut Puskur Depdiknas (2007) dalam Tribun Jabar, 

keterampilan vokasional merupakan keterampilan membuat 

sebuah produk yang berkaitan dengan bidang pekerjaan 

tertentu yang terdapat di masyarakat. Bekal keterampilan 

vokasional seorang siswa diharapkan dapat digunakan untuk 

memperoleh pekerjaan sesuai bidang yang diminatinya. 

Misalnya kemampuan menservis mobil dapat digunakan 

sebagai modal kemampuan untuk bekerja di bidang otomotif, 

atau kemampuan meracik bumbu masakan dapat dijadikan 

modal kemampuan untuk bekerja pada industri tata boga. 

Keterampilan vokasional terdiri atas dua bagian, yaitu 

keterampilan vokasional dasar (basic vocational skill) dan 

keterampilan vokasional khusus (occupational skill). 

Keterampilan vokasional dasar mencakup antara lain 

melakukan gerak dasar, menggunakan alat sederhana, 

menghasilkan teknologi sederhana berdasarkan aspek taat asas, 

presisi, akurasi, dan tepat waktu yang mengarah pada perilaku 

produktif. Keterampilan vokasional khusus berkaitan dengan 
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bidang pekerjaan tertentu (http://www.klipingut.wordpress. 

com: 2009). 

c) Penanganan pendidikan dalam hal sikap 

Yang dimaksud sikap adalah pandangan atau perasaan 

yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan 

sikap yang objek tadi. Jadi sikap senantiasa terarah terhadap 

suatu hal, suatu objek, tidak ada sikap yang tanpa objek 

manusia dapat mempunyai sikap terhadap bermacam-macam 

hal. Sikap mungkin terarah terhadap benda-benda, orang-orang 

tetapi juga peristiwa-peristiwa, pandangan-pandangan, 

lembaga-lembaga, terhadap norma-norma, nilai-nilai dan lain-

lain. Ciri-ciri sikap adalah: 

a) Sikap bukan dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk atau 

dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam 

hubungan dengan objeknya. Sifat ini membedakannya 

dengan sifat motif-motif biogenetis seperti lapar, haus, 

kebutuhan akan istirahat. 

b) Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari 

dan karena itu pula sikap dapat berubah pada orang-orang 

bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu 

yang mempermudah sikap pada orang itu. 

c) Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai 

hubungan tertentu terhadap suatu objek. Dengan kata lain, 
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sikap itu terbentuk, dipelajari atau dirubah senantiasa 

berkenaan dengan suatu objek tertentu yang dapat 

dirumuskan dengan jelas. 

d) Objek sikap itu dapat merupakan satu hal tertentu, tetapi 

dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. 

e) Sikap mempunyai segi motivasi dan segi-segi perasaan. 

Sifat inilah yang membedakan sikap dari kecakapan-

kecakapan atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki 

orang. 

Sikap ini dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat 

negatif. Dalam sikap positif, kecenderungan tindakan adalah 

mendekati, menyenangi, mengharapkan objek tertentu, 

sedangkan dalam sikap negatif terdapat kecenderungan untuk 

menjauhi, menghindari, membenci, tidak menyukai obyek 

tertentu. Dalam kehidupan masyarakat, sikap ini penting 

sekali. Sikap dapat dibentuk atau berubah melalui 4 macam 

cara: 

1) Adopsi: kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang 

terjadi berulang dan terus-menerus, lama kelamaan secara 

bertahap diserap ke dalam diri individu dan 

mempengaruhi terbentuknya suatu sikap. 

2) Diferensiasi: dengan berkembangnya intelegensi, 

bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya 
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usia, maka ada hal-hal yang tadinya dianggap sejenis, 

sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya 

tersendiri pula. 

3) Integrasi: pembentukan sikap disini terjadi secara 

bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang 

berhubungan dengan satu hal tertentu. 

4) Trauma: adalah pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan, 

yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang 

bersangkutan. Pengalaman-pengalaman yang traumatis 

dapat juga menyebabkan terbentuknya sikap. 

Pembentukan sikap tidak terjadi demikian saja 

melainkan melalui suatu proses tertentu, melalui kontak sosial 

terus-menerus antara individu dengan individu yang lain di 

sekitarnya (Purwanto 1999: 62-66).  

Pendidikan dalam hal sikap bisa diamati melalui belajar 

menentukan sikap, sikap merupakan kondisi intern dalam diri 

individu yang berperan dalam tindakan-tindakan yang diambil, 

lebih-lebih apabila terdapat berbagai aspek yang paling penting 

adalah aspek kemauan dan kerelaan untuk bertindak, meskipun 

aspek kognitif dan aspek afektif tetap berperan pula. Adanya 

ketiga aspek dalam suatu sikap memungkinkan beberapa jalan 

untuk mengajarkan sikap yaitu menyajikan pengetahuan dan 

pemahaman (aspek kognitif), menimbulkan perasaan senang 
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dan perasaan tidak senang (aspek afektif), menanamkan 

kebiasaan untuk bertindak sesuai dengan yang diharapkan 

(aspek kerelaan) (Purwanto 1999: 86). 

d) Pendidikan dalam hal perilaku 

Yang dimaksud dengan perilaku adalah perilaku manusia 

berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia, sedang 

dorongan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang 

ada dalam diri manusia. Dalam kehidupan sehari-hari manusia 

selalu berperilaku dalam segala aktivitas, banyak hal yang 

mengharuskan berperilaku. Karakteristik perilaku ada yang 

terbuka dan ada yang tertutup. Perilaku terbuka adalah perilaku 

yang dapat diketahui oleh orang lain tanpa menggunakan alat 

bantu. Perilaku tertutup adalah perilaku yang hanya dapat 

dimengerti dengan menggunakan alat atau metode tertentu 

misalnya berpikir, sedih, berkhayal, bermimpi, takut. 

Ada tanggapan dasar bahwa manusia berperilaku karena 

dituntut oleh dorongan dari dalam sedangkan dorongan 

merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan yang harus 

terpuaskan. Jadi perilaku timbul karena dorongan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan. Berikut faktor yang 

mempengaruhi perilaku manusia: 

 

 



40 
 

 

 

a) Keturunan 

Keturunan diartikan sebagai pembawaan yang 

merupakan karunia dari tuhan yang maha esa. Keturunan 

sering disebut pula dengan pembawaan, heredity. Teori 

tentang keturunan disampaikan oleh Gregor Mendel yang 

dikenal dengan hipotesa genetika. Teori Mendel 

menyatakan bahwa: 

(1) Tiap sifat makhluk hidup dikendalikan oleh 

keturunan. 

(2) Tiap pasangan merupakan penentu alternatif bagi 

keturunannya. 

(3) Pada waktu pembentukan sel kelamin, pasangan 

keturunan memisah dan menerima pasangan faktor 

keturunan. 

b) Lingkungan 

Lingkungan sering disebut miliu, environment atau 

juga disebut nurture. Lingkungan dalam pengertian 

psikologi adalah segala apa yang berpengaruh pada diri 

individu dalam berperilaku. Lingkungan turut berpengaruh 

terhadap perkembangan pembawaan dan kehidupan 

manusia, lingkungan dapat digolongkan: 

(1) Lingkungan manusia. Yang termasuk ke dalam 

lingkungan ini adalah keluarga, sekolah dan 
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masyarakat, termasuk di dalamnya kebudayaan, 

agama, taraf kehidupan dan sebagainya. 

(2) Lingkungan benda yaitu benda yang terdapat di 

sekitar manusia yang turut memberi warna pada jiwa 

manusia yang berada di sekitarnya. 

(3) Lingkungan geografis. Latar geografis turut 

mempengaruhi corak kehidupan manusia. Masyarakat 

yang tinggal di daerah pantai mempunyai keahlian, 

kegemaran dan kebudayaan yang berbeda dengan 

manusia yang tinggal di daerah yang gersang. 

c) Pengaruh keturunan dan lingkungan terhadap ciri-ciri 

perilaku individu 

Yang dimaksud individu adalah manusia sebagai 

kesatuan yang terbatas yaitu manusia perorangan, yang 

sering juga disebut orang. Manusia waktu dilahirkan tidak 

dapat berdaya sama sekali, dan dalam ketidakberdayaan 

memerlukan orang lain, makin besar bayi tersebut makin 

berkembang sifat-sifat yang menunjukkan perbedaan 

dengan yang lain yang merupakan keunikan. Selain 

keunikan ini ternyata dalam kehidupannya manusia harus 

berusaha dan berjuang untuk mewujudkan apa yang 

diinginkan atau dicita-citakan. 
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Pembawaan dan lingkungan mempunyai pengaruh 

pada kehidupan manusia. Para sarjana psikologi 

mendebatkan hal tersebut. Ada yang berpendapat 

perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh 

pembawaan dari lahir. Pendapat ini disebut aliran 

nativisme dengan tokoh utamanya Schopenhauer. Aliran 

ini juga menyebabkan muncul pendapat bahwa sifat dan 

nasib seseorang sudah ditentukan sejak lahir. Oleh sebab 

itu aliran nativisme disebut juga aliran pesimisme. 

Di lain pihak ada pendapat bertentangan dengan 

aliran nativisme yang mengemukakan bahwa 

perkembangan semata-mata tergantung pada faktor 

lingkungan dan tidak mengakui adanya pembawaan yang 

dibawa lahir. John Locke tokoh empirisme 

mengemukakan teori yang disebutnya tabula rasa yaitu 

jiwa manusia yang baru lahir itu adalah seperti meja atau 

papan lilin yang belum tergores. Akan menjadi apa bayi 

itu kelak sepenuhnya tergantung pada pengalaman-

pengalaman apa yang memenuhi jiwa anak tersebut. 

Aliran ini disebut juga aliran optimisme. 

Kedua aliran ini ada benarnya, baik faktor 

pembawaan maupun faktor lingkungan keduanya ada 

pengaruhnya terhadap perkembangan manusia, yang tidak 
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dapat diterima adalah pembawaan atau faktor lingkungan 

jadi salah satu mutlak menentukan perkembangan hidup 

manusia. William Stern menengahi kedua aliran tersebut 

dengan teori konsvergensi. Teori tersebut mengemukakan 

bahwa faktor pembawaan dan faktor lingkungan kedua-

duanya turut menentukan perkembangan seseorang. 

Artinya perilaku, kepribadian seseorang dibentuk oleh 

kedua faktor tersebut. 

Perilaku manusia terdapat banyak macamnya yaitu 

perilaku refleks, perilaku refleks bersyarat dan yang 

mempunyai tujuan. Ada sejumlah perilaku refleks yang 

dilakukan oleh manusia secara otomatik. Perilaku refleks 

di luar lapangan kemampuan manusia serta terjadi tanpa 

dipikir atau keinginan. Kadang-kadang terjadi tanpa 

disadari sama sekali seperti mengecilkan kelopak mata. 

Secara umum perilaku refleks mempunyai tujuan 

menghindari ancaman yang merusak keberadaan individu, 

sehingga individu dapat berperilaku dan berkembang 

normal. 

Perilaku refleks bersyarat adalah merupakan 

perilaku yang muncul karena adanya perangsang tertentu. 

Reaksi ini wajar dan merupakan pembawaan manusia dan 

bisa dipelajari atau di dapat dari pengalaman. Aliran 
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behaviorisme berpendapat bahwa manusia belajar atas 

dasar perilaku refleks bersyarat yang berarti membuat 

penafsiran perilaku yang komplek atas dasar satuan-satuan 

masalah yang sederhana. Dengan demikian gerak refleks 

adalah kesatuan kelakuan dan berdasarkan kelakuan itu 

tersusunnya kelakuan manusia yang komplek dengan 

segala tingkatan. Apabila timbulnya perangsang berulang-

ulang maka perilaku refleks bersyarat akan lemah. 

Perilaku yang mempunyai tujuan disebut perilaku 

naluri. Menurut Spencer perilaku naluri adalah gerak 

refleks yang kompleks atau merupakan rangkaian tahap-

tahap yang banyak, masing-masing tahap merupakan 

perilaku refleks yang sederhana. Akan tetapi pendapat ini 

dibantah bahwa perilaku refleks tanpa perasaan sedangkan 

perilaku naluri disertai dengan perasaan. Ada tiga gejala 

yang menyertai perilaku bertujuan yaitu: pengenalan, 

perasaan atau emosi, dorongan, keinginan atau motif. 

Usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi 

perilaku negatif seseorang terutama bagi yang masih 

belum dewasa dapat dilakukan dengan: 

(1) Peningkatan peranan keluarga terhadap 

perkembangan dari kecil hingga dewasa. 

(2) Peningkatan status sosial ekonomi keluarga. 
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(3) Menjaga keutuhan keluarga. 

(4) Mempertahankan sikap dan kebiasaan orangtua sesuai 

dengan norma yang disepakati. 

(5) Pendidikan keluarga yang disesuaikan dengan status 

anak, anak tunggal, anak tiri, dll (Purwanto 1999: 10-

21). 

b. Penanganan kesehatan 

Tidak hanya hak untuk hidup dan mendapatkan pendidikan 

anak juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan baik fisik 

maupun psikis. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 23 tentang Perlindungan Anak Tahun 2002 yang 

terdapat dalam BAB III pasal 8, setiap anak berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan 

fisik, mental, spiritual, dan sosial. 

Dalam Undang-undang No 23 tahun 1992 dijelaskan bahwa 

pengertian kesehatan adalah keadaan sehat sejahtera dari badan, 

jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif 

secara sosial dan ekonomis. Dalam pengertian ini maka kesehatan 

harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh terdiri dari unsur-

unsur fisik, mental dan sosial dan di dalamnya kesehatan jiwa 

merupakan bagian integral kesehatan. Dalam pengertian yang 

paling luas sehat merupakan suatu keadaan yang dinamis dimana 

individu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan 
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lingkungan internal (psikologis, intelektual, spiritual, dan penyakit) 

dan eksternal (lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi) dalam 

mempertahankan kesehatannya (Marimbi 2009: 54). 

Fisik dan psikis adalah kesatuan dalam eksistensi manusia. 

Yang menyangkut kesehatannya juga terdapat saling berhubungan 

antara kesehatan fisik dan mental. Keadaaan fisik manusia 

mempengaruhi psikis, sebaliknya psikis mempengaruhi keadaan 

fisik (Notosoedirdjo, dan Latipun 2005: 9). 

Konsep “sehat”, World Health Organization (WHO) 

merumuskan dalam cakupan yang sangat luas, yaitu “keadaan yang 

sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas 

dari penyakit atau kelemahan/cacat”. Dalam definisi ini, sehat 

bukan sekedar terbebas dari penyakit atau cacat. Orang yang tidak 

berpenyakit pun tentunya belum tentu dikatakan sehat. Dia 

semestinya dalam keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, 

maupun sosial. 

Sebagai kebalikan dari keadaan sehat adalah sakit. Menurut 

Calhoun, dkk Konsep “sakit” dalam bahasa kita terkait dengan tiga 

konsep dalam bahasa inggris, yaitu disease, illness dan sickness. 

Ketiga istilah ini mencerminkan bahwa kata “sakit” mengandung 

tiga pengertian yang berdimensi biopsikososial. Secara khusus, 

disease biologis, illness berdimensi psikologis, dan sickness 

berdimensi sosiologis. 
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Disease penyakit berarti suatu penyimpangan yang 

simptomnya diketahui melalui diagnosis. Penyakit berdimensi 

biologis dan objektif. Penyakit ini bersifat independen terhadap 

pertimbangan-pertimbangan psikososial, dia tetap ada tanpa 

dipengaruhi keyakinan orang atau masyarakat terhadapnya. Tumor, 

influenza, dan AIDS adalah suatu penyakit. Simptomnya dapat 

dikenali dari suatu diagnosis, baik dengan menggunakan indera 

atau menggunakan alat-alat bantu tertentu dalam suatu diagnosis. 

Illness adalah konsep psikologis yang menunjuk pada 

perasaan, persepsi, atau pengalaman subjektif seseorang tentang 

ketidaksehatannya atau keadaan tubuh yang dirasa tidak enak. 

Sebagai pengalaman subjekti, maka illness ini bersifat individual. 

Seseorang yang memiliki atau terjangkit suatu penyakit belum 

tentu dipersepsi atau dirasakan sakit oleh seseorang tetapi oleh 

orang lain hal itu dapat dirasakan sakit. 

Sedangkan sickness merupakan konsep sosiologis yang 

bermakna sebagai penerimaan sosial terhadap seseorang sebagai 

orang yang sedang mengalami kesakitan (illness atau disease). 

Dalam keadaan sickness ini orang dibenarkan melepaskan 

tanggung jawab, peran, atau kebiasaan-kebiasaan tertentu yang 

dilakukan saat sehat karena adanya ketidaksehatannya. Kesakitan 

dalam konsep sosiologis ini berkenaan dengan peran khusus yang 

dilakukan sehubungan dengan perasaan kesakitannya dan sekaligus 
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memiliki tanggung jawab baru yaitu mencari kesembuhan 

(Notosoedirdjo, dan Latipun 2005: 4). 

Penanganan Kesehatan dapat berupa pelayanan kesehatan 

yang mencakup upaya peningkatan (promotif) yaitu berupa 

kegiatan penyuluhan kesehatan dan pendidikan kesehatan, 

pencegahan (preventif) yaitu berupa kegiatan peningkatan daya 

tahan tubuh, seperti pemberian imunisasi. Dan yang terakhir 

kegiatan pengobatan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif) yang 

berupa rujukan ke rumah sakit guna mendapatkan pengobatan atau 

pemulihan terhadap penyakit. Seperti yang peneliti ketahui pada 

sebuah artikel di media online Harian Semarang tahun 2013 ini 

Kota Semarang sedang mempersiapkan diri sebagai kota universal 

coverage (jaminan kesehatan). 

Diantara berbagai macam bentuk penanganan yang diuraikan 

dalam penelitian ini dilihat dari dari proses pelaksanaan secara sifat 

penanganan anak jalanan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) sifat, yaitu 

pertama penanganan yang bersifat yuridis dan kedua penanganan yang   

bersifat   non-yuridis, yaitu: 

1. Penanganan yang Bersifat Yuridis 

Dalam kategori penanganan yang bersifat   yuridis   ini,   adanya 

keterkaitan lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian. Pertama,   

penanganan   yang bersifat   pembimbingan   dan   penyuluhan 

terhadap   anak   jalanan   yang   melakukan delinkuensi yang 
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sebatas masih bersifat non kriminal (kenakalan biasa dan 

pelanggaran). Adapun pembimbingan dan penyuluhan ini 

dilakukan oleh satuan BIMAS (Bimbingan Masyarakat), Kedua, 

Penanganan hukum yang dilakukan oleh Satuan SAMAPTA dan 

Satuan   RESKRIM. Satuan   SAMAPTA bertugas menangani 

delinkuensi (perilaku anak jalanan) yang bersifat kenakalan biasa, 

pelanggaran dan juga perilaku anak jalanan yang   berupa   tindak 

pidana   ringan. Sedangkan   Satuan RESKRIM   bertugas 

menangani delinkuensi anak jalanan yang sudah bersifat kriminal 

(kejahatan). Adapun   Satuan   BIMAS,   pada prinsipnya   

melakukan   tugas-tugas   yang bersifat   preventif   yakni   

mengkondisikan perilaku anak jalanan agar tidak cenderung 

kriminal dan fenomenanya tidak semakin meluas. Misalnya   

dengan   memberikan penyuluhan   /peperangan   mengenai   ada 

dan pentingnya norma-norma sosial beserta sanksi bagi siapa saja 

yang melanggarnya. Penyuluhan tersebut diselenggarakan secara 

berkala   baik   langsung   di   tempat-tempat mereka 

mangkal/menggelandang ataupun melalui   pengumpulan   di   

suatu   rumah singgah. 

2. Penanganan yang bersifat non-yuridis 

a. Melakukan   pendataan   sekaligus pemetaaan secara berkala / 

periodik terhadap   jumlah   dan  keberadaan anak jalanan; 
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b. Memberikan   penyuluhan   tentang urgensi dan eksistensi 

norma-norma yang   harus   diikuti   oleh   setiap manusia   

sebagai   anggota masyarakat; 

c. Memberikan   berbagai   macam latihan   keterampilan   guna 

membekali   skill   kepada   anak jalanan;  

d. Memberikan   modal   untuk berwiraswasta kepada anak 

jalanan yang   benar-benar   menginginkan untuk   melakukan   

suatu   kegiatan usaha   sebagai   kerja.   Seperti berternak 

ayam, jualan koran dan lain sebagainya (Juita dkk:121). 

 

C. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). 

Rumah singgah didefinisikan sebagai suatu wahana yang 

dipersiapkan sebagai perantara antara anak jalanan dengan pihak-pihak 

yang akan membantu mereka (Dinamika Sosial 2005: 8). 

Menurut Yayasan Duta Awam (1997) RPSA dulunya lebih dikenal 

dengan sebutan rumah singgah adalah suatu wahana yang disipkan sebagai 

perantara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu anak 

jalanan. Ciri-ciri rumah singgah adalah sebagai berikut : 

1. Lokasi rumah singgah berada dekat dengan lokasi anak-anak jalanan. 

2. Rumah singgah terbuka 24 jam bagi anak jalanan, namun mungkin ada 

aturan yang membatasi jam buka tersebut. 

3. Rumah singgah bukan tempat/menetap, namun hanya merupakan 

tempat persinggahan (Zuliyani, 2011: 15). 
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Fungsi dari rumah singgah adalah untuk Tempat penjangkauan 

pertama kali dan pertemuan pekerja sosial dengan anak jalanan untuk 

menciptakan persahabatan, kekeluargaan, dan mencari jalan keluar dari 

kesulitan mereka. Tempat membangun kepercayaan antara anak dengan 

pekerja sosial dan latihan meningkatkan kepercayaan diri berhubungan 

dengan orang lain. Perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seks, 

ekonomi dan bentuk lainnya yang terjadi di jalanan. Tempat menanamkan 

kembali dan memperkuat sikap, perilaku dan fungsi sosial anak sejalan 

dengan norma masyarakat. Tempat memahami masalah yang dihadapi 

anak jalanan dan menemukan penyaluran kepada lembaga-lembaga lain 

sebagai rujukan. Sebagai media perantara antara anak jalanan dengan 

keluarga/lembaga lain, seperti panti, keluarga pengganti, dan lembaga 

pelayanan sosial lainnya. Tempat informasi berbagai hal yang berkaitan 

dengan kepentingan anak jalanan seperti data dan informasi tentang anak 

jalanan, bursa kerja, pendidikan, kursus keterampilan, dan lain-lain. 

Prinsip-prinsip rumah singgah mendasari fungsi-fungsi dan proses 

pelaksanaan kegiatan, yang meliputi: 

a. Semi institusional, dalam bentuk semi institusional ini anak jalanan 

sebagai penerima pelayanan boleh bebas keluar masuk baik untuk 

tinggal sementara maupun hanya mengikuti kegiatan.  

b. Terbuka 24 jam. Rumah singgah terbuka 24 jam bagi anak. Mereka 

boleh datang kapan saja, siang hari maupun malam hari terutama bagi 

anak jalanan yang baru mengenal rumah singgah. 
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c. Hubungan informal (kekeluargaan). Hubungan-hubungan yang terjadi 

di rumah singgah bersifat informal seperti di rumah singgah bersifat 

informal seperti perkawanan atau kekeluargaan. 

d. Bebas terbatas untuk apa saja bagi anak. Dirumah singgah anak 

dibebaskan untuk melakukan apa saja seperti tidur, bermain, bercanda, 

bercengkrama, mandi, dan sebagainya. Tetapi anak dilarang untuk 

perilaku yang negatif seperti perjudian, merokok, minuman keras, dan 

sejenisnya. 

e. Persinggahan dari jalanan ke rumah atau alternatif lain. Rumah singgah 

merupakan persinggahan anak jalanan dari situasi lain yang dipilih dan 

ditentukan oleh anak, misalnya kembali ke rumah, mengikuti saudara, 

masuk panti, kembali bersekolah, alih kerja di tempat lain, dan 

sebagainya (Dinamika sosial 2005: 8-9). 

Rumah singgah yang ada di Indonesia sebenarnya dapat 

diklasifikasikan ke dalam dua tipe yaitu rumah singgah yang memiliki 

keswadaya-an/kemandirian dan rumah singgah yang masih 

menggantungkan pendanaan pada sumber daya pemerintah. Namun tipe 

rumah singgah yang kedua ini sangat rentan untuk terus eksis. Sesuai 

dengan hasil evaluasi yang pernah dilakukan oleh Direktorat Pelayanan 

Sosial Anak, Kementerian Sosial Republik Indonesia menunjukkan bahwa 

dari sekitar 500 rumah singgah yang ada di Indonesia ternyata tahun 2010 

hanya 30-40 persen yang masih eksis di setiap propinsinya. Kecilnya 
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subsidi anggaran dari pemerintah memang menjadi penyebab banyak 

rumah singgah yang harus gulung tikar dan menurun aktivitasnya.  

Pada saat krisis ekonomi tahun 1998 memang banyak rumah 

singgah yang eksis karena ada jaring pengaman sosial yang diperuntukkan 

untuk anak jalanan akan tetapi setelah jaring pengaman sosial dihapuskan, 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di rumah singgah menjadi berkurang, 

bahkan sebagian besar rumah singgah tidak memiliki kegiatan. Hal 

tersebut juga dapat dilihat di Propinsi DKI Jakarta. Dari 31 rumah singgah 

yang ada di DKI Jakarta hanya 10 rumah singgah yang mendapatkan 

subsidi dari pemerintah sebesar Rp 5 juta per tahun, padahal kebutuhan 

dana operasional rumah singgah mencapai Rp 150 juta per tahun. Kondisi 

ini sangat ironis, sebab pada tahun 1998-2002, pemerintah memberikan 

bantuan sebesar Rp 80 juta setahun kepada setiap rumah singgah.  

Keterbatasan dana ini menyebabkan banyak program penanga-nan 

anak jalanan yang sudah dirancang oleh pengelola rumah singgah akhirnya 

tidak dapat terealisir. Untuk mengantisipasi keterbatasan dana, beberapa 

rumah singgah berinisiatif mencari sponsorship/pendanaan dari berbagai 

pihak baik dari pihak swasta maupun donatur. Hal ini justru menye-babkan 

pengelola rumah singgah akhirnya sibuk dalam proses penggalangan dana 

dan kemudian mengabaikan fungsi substansial-nya dalam menangani anak 

jalanan. Selain keterbatasan dana, rumah singgah juga seringkali terbentur 

oleh persoalan sumber daya manusia. Dikarenakan menjadi pekerja di 
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rumah singgah lebih banyak unsur kerelawanan menyebabkan sumber 

daya manusia yang mengelola rumah singgah pun menjadi terbatas.  

Penanganan anak jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak atau 

Rumah singgah dilakukan dengan tahapan input yang didalamnya berupa 

rekruitmen, assesment, dan planning, proses yang didalamnya berupa 

metode pendekatan, implementasi, monitoring dan evaluasi, dan tahap 

terminasi yang dilakukan apabila anak jalanan sudah mandiri. (Suyatna 

2011:43) 

 

D. Profil Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga (Disospora) 

Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga  Kota Semarang adalah 

Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas  Daerah Kota Semarang. Dalam Perda disebutkan 

bahwa kedudukan Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga  merupakan unsur 

pelaksana otonomi daerah  yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah. Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga membawahi 2 Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dibentuk berdasarkan Perda No. 

60/2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja UPTD Panti 

Rehabilitasi Among Jiwo dan Perda No. 61/2008 tentang Pembentukan 

UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga (http://www.Disospora-

Semarang.com). 

http://www.disospora-semarang.com/
http://www.disospora-semarang.com/
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Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga adalah sebagai  instansi  atau  

organisasi  publik  yang  melaksanakan  tugas  urusan pemerintah  daerah  

di  bidang  sosial,  pemuda,  dan  olahraga  berdasarkan  asas otonomi  dan  

tugas  pembantuan. Melalui Bidang  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan 

Sosial (PMKS). Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga menangani masalah 

anak jalanan di kota Semarang. Bidang Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemuda, dan  Olahraga  Kota  

Semarang  mempunyai  tugas  merencanakan, mengkoordinasikan  

membina,  mengawasi,  dan  mengendalikan,  serta mengevaluasi di 

bidang pelayanan sosial, serta bidang-bidang bantuan sosial (Suryaningsih 

2012: 8). Tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Bidang 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ini dimuat dalam Peraturan 

Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan 

fungsi Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang Bab III Bagian 

ke 5 Pasal 18 dan 19. 
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E. Kerangka Berpikir 

Atas dasar landasan teori dan beberapa definisi yang telah 

dijelaskan maka muncul desain penelitian yang akan disajikan dengan 

bagan sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Bagan Kerangka Berpikir 

 

Anak jalanan di Kota Semarang setiap tahunnya semakin 

bertambah dan pola kehidupannya cenderung memperhatinkan. 

Penyebabnya mulai dari faktor ekonomi, keluarga, serta lingkungan 

pergaulan. Kondisi dan permasalahan mereka beragam mulai dari 

RPSA Pelangi 
Anak jalanan 

yang sudah 

dibina 

Anak jalanan 

yang belum  

dibina 

Dinas Sosial 

Pemuda dan 

Olahraga Kota 

Semarang 

Jumlah anak jalanan 

yang terus 

bertambah setiap 

tahunnya 

Penanganan Anak 

Jalanan di Kota 

Semarang 



57 
 

 

 

keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan yang buruk, 

partisipasi pendidikan rendah serta kondisi sosial, mental dan spiritual 

tidak kuat atau rapuh. Anak jalanan di Kota Semarang sebagian besar 

termasuk kedalam kelompok anak bekerja di jalanan atau kelompok anak 

jalanan yang bekerja di jalanan, atau kelompok children on the street.  

Hal ini dikarenakan sebagian besar anak jalanan berada di jalanan 

dalam kurun waktu tertentu untuk mencari uang dan masih menjalin 

hubungan dengan orang tua. Penanganan anak jalanan yang dilakukan di 

Kota Semarang dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan 

berbasis jalanan (street based), pendekatan berbasis panti (center based), 

pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat (family and comunity 

based). Selain itu juga dilakukan dengan empat model penanganan yaitu  

rumah singgah atau yang lebih dikenal dengan RPSA, mobil sahabat anak, 

pendekatan keluarga, lingkungan. 

Penelitian sebelumnya oleh Novrizal yang mengambil tema 

Peranan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dalam penanganan 

anak jalanan di Kota Semarang menyebutkan secara umum terdapat dua 

tujuan dalam penanganan anak jalanan yang pertama penanganan 

rehabilitatif yakni mengarahkan anak jalanan untuk dikembalikan kepada 

keluarga asli, yang kedua yakni pembinaan anak dengan memberikan 

alternatif pekerjaan dan keterampilan. Sedangkan dalam penelitian ini 

memfokuskan penanganan anak jalanan di Kota Semarang terutama anak 

jalanan yang dibina di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi 
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dengan dua bentuk penanganan yaitu penanganan pendidikan anak jalanan 

dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku dan penanganan 

kesehatan anak jalanan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota 

Semarang. Anak jalanan yang menjadi sasaran penanganan sesuai 

Peraturan Perundang-undangan yaitu dalam pasal 330 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata seseorang yang berumur dibawah 21 tahun dan 

belum pernah kawin.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam sebuah penelitian tahapan dalam menentukan metode penelitian 

haruslah tepat sesuai dengan objek studi ilmu-ilmu yang bersangkutan. 

Penggunaan metode yang tepat mempermudah peneliti dalam melakukan 

penelitian, serta dari hasil pemilihan metode yang tepat peneliti dapat 

mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Ditinjau dari objek studi ilmu-ilmu 

yang bersangkutan serta dari permasalahan penelitian yang ada mengenai 

penanganan anak jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi oleh 

Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga maka penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif yang datanya berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. 

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 

2007:4) adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Sejalan dengan definisi tersebut Kirk dan Miller dalam bukunya 

Moleong juga mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung 

dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam 

peristilahannya. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan 

penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan ilmu pengetahuan 

sosial sebagai obyek studi ilmu yang bersangkutan, selain itu sumber datanya 
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diperoleh melalui suatu proses pengamatan atau observasi dan pengumpulan 

data berupa dokumen yang dimiliki baik dari surat kabar, dokumen 

pemerintah yang dalam hal ini Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota 

Semarang, non pemerintah, maupun dokumen-dokumen yang terdapat di 

Rumah Perlindungan Sosial Anak jalanan (RPSA) Pelangi. Data yang 

diperoleh dalam penelitian ini lebih banyak berupa kata-kata yang merupakan 

penggambaran dari kondisi yang sebenar-benarnya dan berupa gambar yang 

merupakan hasil dari proses pengamatan dan pelaksanaan penanganan. 

 

A.  Lokasi Penelitian 

Penelitian dengan judul Penanganan Anak Jalanan di RPSA 

Pelangi oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang ini 

dilaksanakan di dua tempat yaitu, di Kantor Dinas Sosial, Pemuda dan 

Olahraga (Dinsospora) Kota Semarang dan Di Yayasan Is Shofa, Rumah 

Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi Semarang. 

Dua lokasi penelitian ini beralamatkan di jalan Pemuda No. 148 

Semarang dan di jalan Unta III No. 146 Kel. Pandean Lamper Kecamatan 

Gayamsari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.  

 

B. Fokus Penelitian 

Di dalam penelitian kualitatif peneliti menghendaki di 

tetapkannya batas atas dasar fokus penelitian. Salah satu tujuan 

penetapan fokus adalah untuk membatasi  studi dan memasukkan kriteria 
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yang peneliti temui di lapangan dengan cara memilih mana yang  dibahas 

secara lebih dalam penelitian sebagai pokok persoalan yang menjadi 

pusat perhatian, dan mana yang dibuang. Sesuai dengan rumusan 

permasalahan dan tujuan diadakannya penelitian maka yang menjadi 

fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu  

1. Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap, 

dan perilaku yang di lakukan oleh Dinas Sosial, Pemuda dan 

Olahraga terhadap anak jalanan yang di Rumah Singgah 

Perlindungan Sosial Anak Pelangi. 

2. Penanganan kesehatan baik fisik maupun psikis yang di lakukan oleh 

Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Terhadap Anak Jalanan yang di 

Rumah Singgah Perlindungan Sosial Anak Pelangi. 

 

C. Sumber Data Penelitian 

Menurut Lofland (dalam Moleong 2007:157) sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan 

hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan 

tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Sumber data penelitian 

adalah subyek dimana data dapat diperoleh  (Arikunto 2006:129). 

Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan menjadi dua, yaitu 

sebagai berikut : 
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1. Data primer 

Sumber data primer yaitu kata-kata atau tindakan orang yang 

diamati atau diwawancarai. Sumber data primer diperoleh peneliti 

melalui wawancara dengan responden. Responden adalah orang 

yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau 

pendapat (Arikunto 2006:145). Dalam penelitian ini yang menjadi 

informan atau responden adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Seksi bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 

b. Staf bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 

c. Pimpinan Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi Semarang. 

d. Anak jalanan. 

2. Data sekunder 

Sumber data sekunder dari penelitian ini berupa data-data 

jumlah anak jalanan di kota Semarang, data-data anak jalanan yang 

mengikuti pelatihan keterampilan, dokumentasi pelaksanaan 

penanganan di Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang 

serta yang terdapat di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) 

Pelangi. Selain itu, data dari sumber lainnya yang ada di surat kabar 

serta bahan studi lainnya yang dapat digunakan untuk studi 

kelayakan. 
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D. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

1. Metode observasi (pengamatan) 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan 

terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran (Fathoni 2006:104). 

Metode observasi atau pengamatan dalam penelitian ini oleh peneliti 

sudah dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama. Peneliti mulai 

tertarik terhadap penelitian ini sejak awal tahun 2011 yang kemudian 

berlanjut sampai saat ini. Pengamatan awal peneliti dimulai dari 

lingkungan anak jalanan di lampu merah Sampangan, lampu merah 

Pasar Gayamsari, dan lampu merah Pedurungan. Pengamatan ini 

berlangsung antara sore hari sekitar jam 4 sore. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu 

(Moleong 2007: 186). Wawancara adalah teknik pengumpulan data 

melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya 

pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban 

diberikan oleh yang diwawancara (Fathoni 2006: 105). Selain itu 

menurut Paul (dalam Koentjaraningrat 1986 :129) wawancara dalam 

suatu penelitian bertujuan mengumpulkan keterangan tentang 

kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendiri-pendiri 

mereka itu, merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi. 
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Metode wawancara dalam penelitian ini secara khusus 

dilakukan di dua tempat yaitu di Kantor Dinas sosial, pemuda dan 

olahraga dan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi. 

Dalam penelitian ini yang menjadi informan atau responden dalam 

kegiatan wawancara oleh peneliti yaitu Kepala bidang Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial, Staff bidang Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial, Kepala Pimpinan Rumah Perlindungan Sosial 

Anak Pelangi Kota Semarang, dan lima responden anak jalanan yang 

berlokasi di lampu merah Gayamsari dan lampu merah Pedurungan. 

Hal ini dilakukan peneliti untuk mengumpulkan keterangan tentang 

penanganan anak jalanan yang nantinya dari hasil wawancara ini 

dapat memperkuat hasil penelitian. 

3. Dokumentasi 

Studi dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan 

mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, 

seperti yang dilakukan seorang psikolog dalam meneliti 

perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya (Fathoni 

2006: 112). Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen-

dokumen dalam bentuk gambar pelaksanaan penanganan anak 

jalanan dan data-data jumlah anak jalanan di kota Semarang dan 

data-data anak jalanan yang mendapatkan penanganan yang dimiliki 

oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang dan Rumah 

Perlindungan Sosial Anak Jalanan (RPSA) Pelangi. Dalam metode 
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dokumentasi ini peneliti juga akan menyisipkan gambar proses 

pelaksanaan penanganan untuk memperkuat hasil penelitian. 

 

E. Validitas Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik 

triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Di luar data itu, untuk keperluan pengecekan data 

sebagai pembanding data itu, untuk keperluan pengecekan data sebagai 

pembanding data itu. Teknik trianggulasi yang paling banyak di gunakan 

ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong 2007:330). 

Metode pengukuran data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan teknik trianggulasi sumber dan teknik trianggulasi 

teknik. Disini peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu, sumber dan 

alat yang berbeda, dengan dua jalan yang pertama membandingkan data 

hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan responden yaitu 

Kepala bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Staff bidang 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Kepala Pimpinan Rumah 

Perlindungan Sosial Anak Pelangi Kota Semarang, dan Anak jalanan 

yang berlokasi di lampu merah Gayamsari dan lampu merah Pedurungan, 

kedua membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang 

berkaitan tentang penanganan anak jalanan. Dokumen yang dimaksud 
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berupa data anjal dan gambar baik dari Dinas Sosial Pemuda dan 

Olahraga maupun RPSA Pelangi. 

 

F. Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Bliklen (dalam Moleong 2007:248) 

mendefinisikan analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, 

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Tahapan 

yang akan dilakukan di lapangan adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data pada penelitian ini oleh peneliti 

menggunakan tiga metode yaitu observasi atau pengamatan yang 

dilaksanakan di RPSA Pelangi dan kawasan lampu merah Pedurungan 

dan Gayamsari, wawancara dengan responden Kepala bidang 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Staff bidang Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial, Kepala Pimpinan Rumah Perlindungan 

Sosial Anak Pelangi Kota Semarang, dan Anak jalanan, dan 

dokumentasi berupa gambar dan data anak jalanan yang pernah 

mendapatkan penanganan. 
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2. Reduksi data (Data Reduction) 

Data yang terkumpul dari hasil pengumpulan data kemudian 

oleh peneliti direduksi data. Data-data yang peneliti dapatkan dipilah 

kembali mana yang digunakan mana yang dibuang. Pada tahap ini 

peneliti memfokuskan ke rumusan masalah dan fokus penelitian yaitu 

tentang penanganan anak jalanan yang mencakup penanganan 

pendidikan dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku dan 

penanganan kesehatan. 

3. Penyajian data (Data Display) 

Setelah data direduksi kemudian data melalui tahap penyajian 

data. Data yang sudah terkumpul diorganisir untuk mendapatkan 

kesimpulan data. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk 

uraian naratif tentang penanganan anak jalanan yang dilengkapi tabel 

dan gambar. 

4. Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir yang dilakukan 

oleh peneliti untuk memberi gagasan terhadap penelitiannya. 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berupa hasil dari penelitian 

tentang penanganan anak jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak 

Pelangi oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga. Menurut Miles dan 

Huberman (1992:20) gambarkan siklus data interaktif sebagai berikut: 
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  Bagan 2. Bagan Teknik Analisis Data 

5. Prosedur atau Tahapan Penelitian 

a. Tahap Persiapan 

 Pada tahap persiapan penelitian, peneliti melakukan 

persiapan dalam bentuk pengajuan judul, pembuatan proposal, 

pengajuan perizinan, dan pembuatan instrument. Hal ini 

dilakukan agar mempermudah proses penelitian sehingga hasil 

dari penelitian nantinya tidak menyimpang dari tema. 

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahap ini peneliti melaksanakan penelitian, dengan 

melaksanakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, 

dan pencatatan. Data-data yang diperoleh melalui pengumpulan 

data di klasifikasikan. Setelah itu data dideskripsikan dan 

dilakukan analisis data. Dalam melaksanakan analisis data semua 

data yang diperoleh di lapangan dianalisis dan diperiksa 

kebenarannya menggunakan teknik triangulasi. 

 

Penyajian Data Pengumpulan Data 

Penarikan 

Kesimpulan/Saran 
Reduksi Data 
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c. Tahap Penyusunan Laporan 

Tahap ketiga yaitu tahap penyusunan laporan. Tahap 

penyusunan laporan ini berupa kegiatan penyusunan atau 

pembuatan laporan dari hasil penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai Juni, metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi, metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi 

dari berbagai arsip yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 

Kota Semarang, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan Rumah 

Perlindungan Sosial Anak Pelangi. Observasi atau pengamatan ini dilakukan 

di lokasi anak jalanan beraktivitas. Sedangkan wawancara dilakukan dengan 

beberapa orang yang terkait dalam masing-masing instansi yaitu dari Kepala 

bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Staf bidang Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial, Pimpinan Rumah Perlindungan Sosial Anak 

Pelangi, dan Anak Jalanan binaan Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi. 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Pada penelitian penanganan anak jalanan di Rumah Perlindungan 

Sosial Anak Pelangi oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota 

Semarang peneliti mengambil dua lokasi penelitian, yaitu di kantor Dinas 

Sosial Pemuda dan Olahraga yang lokasinya berada di Jalan Pemuda No. 

148 dan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi yang 

lokasinya berada di Jalan Unta III No.146 Kota Semarang yang 

selanjutnya akan dibahas secara umum berikut ini: 
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a. Profil Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang Bidang 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang adalah 

instansi  atau  organisasi  publik  yang  melaksanakan  tugas  urusan 

pemerintah  daerah  di  bidang  sosial,  pemuda,  dan  olahraga  

berdasarkan  asas otonomi  dan  tugas  pembantuan. Kantor Dinas 

Sosial, Pemuda dan Olahraga (DISOSPORA) Kota Semarang ini 

berada di Jalan Pemuda No. 148 Kota Semarang. 

Visi dari Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang 

adalah terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat, kepemudaan dan 

keolahragaan yang berdaya saing. Sedangkan Misi dari Dinas Sosial 

Pemuda dan Olahraga Kota Semarang adalah yang pertama 

mengurangi penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota 

Semarang dengan mendayagunakan potensi sumber kesejahteraan 

sosial dan yang kedua mengembangkan peran pemuda dan organisasi 

kepemudaan dalam pembangunan serta  membudayakan olahraga 

prestasi dan rekreasi yang memiliki daya saing yang didukung sarana 

prasarana olahraga yang memadahi.  

Tujuan dari Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang 

adalah pengembangan peran pemuda dan organisasi kepemudaan 

dalam mendukung sikap dan perilaku kepeloporan, kemandirian, 

inovasi, dan kreativititas serta wawasan kebangsaan dan cinta tanah air 

guna meningkatkan partisipasi dalam pembangunan serta 
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pengembangan pembudayaan olahraga masyarakat dan fasilitasi 

olahraga prestasi unggulan yang didukung sarana prasarana olahraga 

yang memadahi.  

Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang melalui 

Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, 

mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang 

pelayanan sosial, serta bidang bantuan sosial. Bidang Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial, terdiri dari: 

1) Seksi Pelayanan Sosial. 

2) Seksi Rehabilitasi Sosial. 

3) Seksi Bantuan Sosial. 

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial. 

b. Fungsi dan tugas Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial 

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi: 

1) Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan 

sosial, bidang rehabilitasi sosial, serta bidang bantuan sosial 
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2) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di 

bidang pelayanan sosial, bidang rehabilitasi sosial, serta bidang 

bantuan sosial. 

3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelayanan sosial, 

bidang rehabilitasi sosial, serta bidang bantuan sosial. 

4) Pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial di bidang sosial dan 

bidang rehabilitasi sosial. 

5) Pelaksanaan seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk 

penetapan akreditasi dan sertifikasi 

6) Pelaksanaan pemberian rekomendasi pengangkatan anak 

7) Pelaksanaan identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial. 

8) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang 

cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang 

berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu (termasuk 

perempuan yang bukan korban kekerasan). 

9) Pelaksanan korban bencana 

10) Penyelenggaraan kajian teknis pemberian perijinan dan/atau 

rekomendasi pengendalian dan pelaksanaan undian. 

11) Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang pelayanan 

sosial, rehabilitasi sosial, serta bantuan sosial. 

12) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan 

pengendalian, di bidang pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, serta 

bantuan sosial. 
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13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pelayanan sosisl, rehabilitasi sosial, serta bantuan sosial. 

14) Penyusunan laporan realisasi anggaran bidang penyandang 

masalah kesejahteraan sosial. 

15) Penyusunan bahan laporan kinerja program bidang penyandang 

masalah kesejahteraan sosial. 

16) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Sedangkan tiap Seksi juga memiliki tugas yang berbeda-beda 

sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

1) Seksi Pelayanan Sosial mempunyai tugas: 

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pelayanan sosial. 

b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana 

kerja anggaran di bidang pelayanan sosial. 

c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di 

bidang pelayanan sosial. 

d) Menyiapkan bahan pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja 

Sosial di bidang Pelayanan Sosial. 

e) Menyiapkan bahan seleksi dan kelengkapan bahan usulan 

untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 

f) Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan 

anak. 
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g) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang 

pelayanan sosial. 

h) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan, 

dan pengendalian di bidang pelayanan sosial. 

i) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pelayanan sosial 

j) Menyiapkan bahan penyusuanan laporan realisasi anggaran 

seksi pelayanan sosial 

k) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja seksi 

pelayanan sosial 

l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang 

penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

2) Seksi Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas: 

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

rehabilitasi sosial. 

b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana 

kerja anggaran di bidang rehabilitasi sosial 

c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di 

bidang rehabilitasi sosial. 

d) Menyiapkan bahan pembinaan tenaga fungsional pekerja 

sosial di bidang rehabilitasi sosial. 
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e) Menyiapkan bahan identifikasi sasaran penanggulangan 

masalah sosial. 

f) Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengembangan jaminan 

sosial bagi penyandang caacat fisik dan mental, lanjut usia 

tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan 

dan tidak mampu (termasuk perempuan yang bukan korban 

kekerasan). 

g) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang 

rehabilitasi sosial. 

h) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan, 

dan pengendalian di bidang rehabilitasi sosial. 

i) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di 

bidang rehabilitasi sosial. 

j) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran 

seksi rehabilitasi rehabilitasi sosial 

k) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program 

seksi rehabilitasi sosial. 

l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang 

penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

3) Seksi Bantuan Sosial, mempunyai tugas: 

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

bantuan sosial 
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b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana 

kerja anggaran di bidang bantuan sosial 

c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di 

bidang bantuan sosial. 

d) Menyiapkan bahan penanggulangan korban bencana. 

e) Menyiapkan bahan pemberian izin dan pengendalian 

pengumpulan uang atau barang (bantuan sosial). 

f) Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin, 

pengendalian dan pelaksanaan undian 

g) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang 

bantuan sosial. 

h) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan 

pengendalian di bidang bantuan sosial. 

i) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di 

bidang bantuan sosial. 

j) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran 

seksi bantuan sosial. 

k) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program 

seksi bantuan sosial. 

l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang 

penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
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c. Profil Yayasan Is Shofa, Rumah Perlindungan Sosial Anak 

(RPSA) Pelangi 

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi ini berdiri 

di bawah naungan yayasan Is Shofa pada tahun 2008 yang merupakan 

sebuah Yayasan/LSM nirlaba yang menitik beratkan pada kegiatan 

sosial, penelitian, pendidikan, pendampingan dan pemberdayaan 

masyarakat, yakni memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat yang 

membutuhkan. Pada awalnya Yayasan Is Shofa  lahir dari kumpulan  

berbagai pengurus dari LSM dan binaan yang menghendaki untuk 

melanjutkan kegiatan ini terdorong atas kepedulian terhadap 

kesenjangan-kesenjangan pada masyarakat yang ada di Semarang. Hal 

ini dilatarbelakangi akibat adanya krisis moneter yang bekepanjangan, 

banyaknya korban PHK, pengangguran semakin meningkatnya anak-

anak terlantar/anak jalanan dan putus sekolah terus kian bertambah. 

Kegiatan ini terus dikembangkan dan diperjuangkan biarpun 

dengan kondisi seadanya  sehingga lahirlah suatu wadah yang 

bernama Yayasan Is Shofa yang bergerak dalam bidang kegiatan 

sosial. Penanganan masalah-masalah sosial terus dilakukan baik yang 

menyangkut masalah eksploitasi anak dan keluarga , masalah narkoba, 

korban PHK perdagangan anak/trafikking,  anak jalanan,  korban 

tindak kekerasan dan lain sebagainya. Dari hasil berbagai kajian, 

disimpulkan bahwa anak dan keluarga merupakan kelompok 

masyarakat yang sangat mendasar dan pokok yang harus dibenahi, 
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sehingga tidak terjadi tindak kekerasan baik fisik maupun mental, 

tindak kriminal, narkoba, dan lainnya. Hasil kajian ini kemudian 

dibuat suatu program yang secara khusus memberikan pelayanan 

kepada anak dan keluarga. Rekomendasi ini diwujudkan dalam bentuk 

Yayasan  Is Shofa yang kemudian akan dikembangkan melalui 

pembinaan dalam wadah Rumah Perlindungan Sosial Anak “RPSA 

Pelangi”. 

Dalam hal ini Yayasan Is Shofa melalui Rumah Perlindungan 

Sosial Anak (RPSA)  Pelangi memfokuskan anak jalanan sebagai 

masalah yang serius karena didalamnya banyak permasalahan yang 

jarang disentuh dan kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak 

diantaranya adalah hak anak, eksploitasi, traffiking, perlakuan yang 

dipandang sebelah mata dan masih banyak lagi yang perlu 

penanganan dengan segera. Berdasarkan catatan pada lembaga ini, 

terjerumusnya anak-anak tersebut menjadi anak jalanan banyak sekali 

faktornya, tetapi yang paling dominan ada 4 (empat) yaitu ekonomi 

keluarga, disharmoni keluarga, faktor lingkungan dan pergaulan. 

Melalui Rumah Perlindungan Soaial Anak (RPSA) Pelangi 

memfokuskan anak jalanan sebagai masalah yang serius karena 

didalamnya banyak permasalahan yang jarang disentuh dan kurang 

mendapat perhatian dari berbagai pihak diantaranya adalah hak anak, 

eksploitasi, traffiking, perlakuan yang dipandang sebelah mata dan 

masih banyak lagi yang perlu penanganan dengan segera.  
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Ada sekitar 163 anak binaan Rumah Perlindungan Sosial Anak 

(RPSA) Pelangi, terdiri dari anak jalanan, anak putus sekolah, anak 

yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang terpisah dari orang 

tuanya karena suatu sebab dan anak-anak yang rentan turun ke jalan. 

Yang tersebar diberbagai lokasi atau wilayah yaitu, Peterongan, jalan 

Dr. Cipto, Simpang Lima, jalan Raden Patah (pertigaan posis), jalan 

Barito, Pintu Tol Kaligawe, Terminal Terboyo, Pasar Genuk, 

Tlogosari, jalan Supriyadi, Pasar Gayamsari, Pedurungan, Perempatan 

Milo, dan Penggaron. 

Sasaran kegiatan Yayasan Is Shofa dengan model Rumah 

Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi, fokus penanganan lebih 

mengutamakan sasaran pada anak dan keluarga selanjutnya ke 

masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial seperti, 

pemeriksaan kesehatan/ pengobatan gratis, donor darah, korban 

bencana alam, dan program untuk masyarakat kurang mampu. 

Sasaran yang dibidik Yayasan Is Shofa dengan model Rumah 

Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi meliputi anak jalanan, 

anak dari keluarga kurang mampu yang rentan menjadi anak jalanan, 

anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan perlakuan salah, anak 

yang memerlukan perlindungan khusus akibat eksploitasi, anak yang 

terpisah dari orangtuanya karena suatu sebab, anak terlantar, korban 

trafficking. Dengan kriteria berusia 8-21 tahun, berjenis kelamin laki-

laki atau perempuan, tinggal maupun tidak tinggal bersama orang tua, 
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mempunyai aktivitas di jalanan baik terus-menerus atau tidak, 

minimal 4 jam bagi anak jalanan, dan mempunyai pekerjaan secara 

rutin maupun sambilan bagi anak bukan anak jalanan. 

Tujuan umum dari Yayasan Is Shofa dalam model Rumah 

Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi adalah memberikan 

pelayanan sosial bagi anak dan keluarga Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS), membantu mengentaskan keluarga 

kurang mampu menjadi keluarga yang sejahtera sehingga dapat 

melahirkan generasi yang berkualitas karena terpenuhi akan 

kebutuhan primernya, seperti gizi, pendidikan, dan lain-lain. 

Menemukan cara pemberdayaan bagi anak dan orang tua dari keluarga 

miskin yang efektif melalui pendidikan life skill. Mengurangi volume 

anak jalanan, anak terlantar, anak putus sekolah. 

Tujuan khusus  dari Yayasan Is Shofa model Rumah 

Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi adalah membekali anak 

dan orang tua dengan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup 

kecakapan pribadi (personal skill), kecakapan sosial (social skill), 

kecakapan akademik (academik skill) dan kecakapan vokasional 

(vocational skill). Memberdayakan anak dan orang tua yang 

berorientasi kemandirian. Memulihkan kondisi normal fisik dan sosial 

anak yang terganggu akibat tekanan dan trauma. Menyatukan anak 

dengan orang tuanya jika memungkinkan atau memasukkan anak ke 

keluarga pengganti dan sebagainya jika diperlukan. Membantu anak 
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jalanan agar mampu menumbuhkan kembali rasa kesadaran dan 

tanggung jawab akan masa depan dirinya, keluarga, dan lingkungan 

masyarakat. Mengurangi jumlah dan frekuensi anak jalanan serta 

terentaskannya anak jalanan, dan yang terakhir terbinanya anak 

jalanan. 

Visi dari Yayasan Is Shofa adalah mencita-citakan masyarakat 

yang damai, sejahtera, berdaya dan mandiri dengan ridho Allah Swt. 

Terutama masyarakat kecil, lemah, miskin, dan tersingkir. 

Mengembalikan harkat dan martabat anak sebagai sumber daya insani 

dan amanah Allah Swt. Meningkatkan kualitas anak menjadi terampil 

mandiri kompetitif dan berbudi mulia. 

Misi dari Yayasan Is Shofa adalah memberikan pelayanan 

sosial bagi anak dan keluarga penyandang masalah sosial. Menangani 

karya secara transparan, tertib, jujur, adil, dan profesional. Melakukan 

penguatan kapasitas kelembagaan dengan pelatihan, training, kursus 

dan pembinaan. Mengembangkan dan menguatkan jaringan dengan 

mitra kerja (LSM, Dunia Usaha, Pemerintah, Donatur). Mewujudkan 

anak yang mumpuni demi tercapainya insal kamil. 

 

 

 

 



83 
 

 

 

Nasikhin S.Ag 

Bendahara 

Choirul Muslim 

Seksi Pelayanan 

Masyarakat 

M.Arif Mahmudi, S.HI 

Seksi Pendampingan & 

Manajemen Kasus 

Abdul Ghofir 

Seksi Pengembangan 

Minat & Bakat 

M. Khoirul Anam S.PdI 

Seksi pembinaan 

Ibrahim Ch. 

Ketua Yayasan Is Shofa dan Pimpinan 

RPSA Pelangi 

Munib S.Ip. 

Sekretaris 

d. Struktur Organisasi Pengurus Yayasan Is Shofa, Rumah 

Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

 

e. Kondisi Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1. Kondisi RPSA Pelangi (Dok. RPSA Pelangi) 

1) Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi memiliki dua 

kamar tidur yang juga digunakan sebagai tempat sholat atau 

ibadah. Satu ruang pertemuan yang biasa digunakan sebagai 

ruang sekretariat sekaligus ruang tamu, teras yang biasa 

digunakan sebagai tempat pelatihan keterampilan, dapur, dan satu 

kamar mandi atau WC. 

2) Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi berada di jalan 

Unta III No. 146 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan 

Gayamsari Semarang. Lokasinya berada di perkampungan 

penduduk dan dekat dengan perkampungan kumuh yang ada di 

Kota Semarang. Selain itu lokasi Rumah Perlindungan Sosial 

Anak (RPSA) Pelangi ini juga berada dekat dengan lokasi anak 

jalanan binaan RPSA Pelangi saat beraktifitas di jalanan. 
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3) Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi ini masih 

tergolong baru sehingga peralatan rumah yang ada hanya 

seadanya saja seperti peralatan memasak berupa satu kompor gas, 

satu wajan, satu panci, satu teko, piring, sendok, dan gelas yang 

masing-masing berjumlah 5 buah. Peralatan kebersihan seperti 

satu sapu, dua tempat sampah, dan satu serok. Perlengkapan 

kantor seperti kipas angin, lemari, meja dan kursi juga masih 

seadanya saja. 

4) Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi ini juga 

mempunyai seperangkat alat tambal ban yang digunakan untuk 

pelatihan tambal ban untuk anak jalanan binaan Rumah 

Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi. 

f. Tata tertib rumah perlindungan sosial anak (RPSA) Pelangi 

1) Masuk dan keluar RPSA Pelangi harus memberi salam.  

2) Selama berada di RPSA Pelangi harus  berperilaku, berkata, 

berpakaian yang sopan dan dilarang melakukan perbuatan yang 

jorok serta melanggar norma. 

3) Binaan  RPSA Pelangi harus bersedia untuk dididik dan dibina 

menjadi anak yang baik, berguna dan mandiri. 

4) Binaan RPSA Pelangi harus menjaga dan menjunjung tinggi 

nama baik Yayasan Is shofa RPSA Pelangi. 
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5) Binaan RPSA Pelangi dilarang membawa, memakai, dan 

mengkonsumsi obat-obatan terlarang, minum-minuman keras dan 

membawa  senjata tajam. 

6) Binaan RPSA Pelangi dilarang mengambil dan membawa barang 

milik orang lain tanpa izin. 

7) Peraturan ini berlaku bagi semua anak binaan RPSA Pelangi.  

 

2. Kondisi anak jalanan di Kota Semarang 

Anak jalanan berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Mereka 

menghadapi berbagai masalah yaitu, pertama keterbatasan dalam hal 

pemenuhan kebutuhan dasar. Anak jalanan tidak mampu memenuhi 

kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal yang manusiawi. 

Umumnya mereka makan dua kali sehari, dan jarang ada makanan 

tambahan. Selanjutnya, dilihat dari pemenuhan kebutuhan pakaian, 

umumnya mereka memiliki pakaian dua stel. Kemudian dilihat dari 

kebutuhan tempat tinggal, sebagian mereka menempati “rumah” dengan 

kondisi semi permanen dan tidak permanen. Bahkan, sebagian menempati 

lorong-lorong pasar sebagai “rumah” mereka. 

Orang tua anak jalanan bekerja sebagai buruh, kuli bangunan, 

tukang becak, pedagang atau sektor informal dan buruh serabutan. Di salah 

satu lokasi, ditemukan orang tua anak jalanan sebagian besar pengamen. 

Kondisi tersebut mengakibatkan tumbuh kembang anak jalanan (terutama 

mental dan sosial) tidak optimal. Hal ini akan berdampak pada kapasitas 
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kecerdasan mereka yang rendah, sikap dan perilaku implusif, agresif serta 

mental mereka rapuh ketika mereka memasuki dunia dewasa.  

Kedua kesehatan yang buruk. Anak jalanan rentan terhadap 

penyakit kulit, ISPA, dan diare. Kehidupan yang tidak teratur dan akrab 

dengan sumber-sumber polusi, merupakan faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap status kesehatan mereka. Selain itu, mereka rentan mengidap 

penyakit menular seksual, akibat dari pergaulan bebas dengan lawan jenis 

dan kelompok risiko tinggi menularkan penyakit menular seksual.  

Ketiga partisipasi pendidikan rendah. Anak jalanan tidak mampu 

berpartisipasi dan mengakses sistem pendidikan. Karena itu, sebagian 

besar mereka berpendidikan rendah. DO pada jenjang SD dan tidak pernah 

sekolah. Sebenarnya mereka ingin sekali bersekolah, tapi kondisi ekonomi 

dan sosial keluarga tidak lagi memungkinkan mereka bersekolah. Keempat 

kondisi sosial, mental dan spiritual tidak kuat/rapuh. Anak jalanan hidup di 

dalam komunitasnya sendiri. Mereka tinggal di wilayah yang kurang 

menyatu dengan wilayah lain. Jadi wilayah tinggal mereka relatif tertutup 

dari komunitas luar. Di dalam komunitas itu, anak jalanan bersosialisasi 

dan mengembangkan pola relasi sosial berdasarkan nilai dan norma sosial 

yang berlaku dalam komunitas mereka.  

Proses sosialisasi tersebut berlangsung bertahun-tahun dan bahkan 

sebagian anak jalanan “mewarisi” orang tuanya. Pada beberapa kasus, 

orang tua anak jalanan pernah menjadi anak jalanan juga ketika seusia 

anaknya, yaitu melakukan kegiatan mengamen dan mengemis. Proses 
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sosialisasi tersebut membentuk sikap mental dan spiritual mereka yang 

seringkali tidak sesuai dan bahkan bertentangan/melanggar aturan dan 

hukum yang berlaku. Oleh karena itu, berkata kasar, jorok, tidak santun 

yang menurut masyarakat umumnya tidak baik bagi mereka merupakan 

sesuatu yang baik. Jadi, disini ada perbedaan pemahaman baik dan buruk 

antara masyarakat umum dan anak jalanan. Hubungan anak dengan orang 

tua umumnya baik. mereka sebagian besar kembali ke orang tua setelah 

melakukan aktivitas di jalanan.  

Sebagian besar anak merasa bangga dengan orang tuanya sebagai 

pekerja keras dan sayang kepada mereka. Orang tua anak mengetahui 

kegiatan anaknya dan memberikan dukungan dengan menyiapkan 

keperluan anak untuk melakukan aktivitas di jalanan. Sebagian anak 

jalanan mengalami tekanan psikis akibat perlakuan dari orang tuanya dan 

orang dewasa lain. Mereka mendapatkan perlakuan salah, tindakan 

kekerasan, penelantaran dan eksploitasi secara ekonomi. Ditemukan kasus 

dimana anak jalanan ditargetkan setiap hari membawa uang jumlah 

tertentu ketika kembali kerumah. Bila uang yang dibawa pulang kurang 

dari target, anak mendapatkan hukuman, seperti dimarahi, dipukul, tidak 

boleh tidur di rumah dan tidak diberi makan.  

Tekanan psikis dari orang tua tersebut makin bertambah, ketika 

mereka mendapatkan perlakuan dari orang-orang dewasa di jalanan dan 

oknum petugas. Sebagian anak jalanan mendapatkan perlakuan kurang 

bersahabat oleh oknum petugas trantib/Satpol PP. Sebagian anak sudah 
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menyalahgunakan NAPZA dan pergaulan bebas dengan lawan jenisnya. 

Kondisi ini juga menggambarkan rapuhnya mental dan spritual anak 

jalanan, baik karena tekanan ekonomi maupun hubungan sosial yang buruk 

di lingkungan keluarga maupun di dalam komunitas mereka (Dinamika 

Sosial 2012: 68). 

Hal ini sejalan dengan kondisi nyata anak jalanan di kota semarang 

saat peneliti melakukan penelitian. Semakin tahun jumlah anak jalanan di 

kota semarang semakin bertambah. Kebiasaan mereka yang buruk juga 

mempengaruhi kualitas hidup mereka. Kebanyakan dari mereka turun ke 

jalan karena tiga faktor yang paling dominan. Pertama adalah tingkat 

kesejahteraan hidup yang berkaitan dengan ekonomi, penghasilan orang 

tua setiap bulannya.  

Kedua adalah faktor lingkungan yang dalam hal ini berkaitan 

dengan pergaulan anak. Umumnya yang peneliti temui pada saat 

penelitian. Usia anak jalanan yang paling banyak mendominasi faktor ini 

adalah pada saat usia remaja, dimana saat sang anak mengalami yang 

namanya masa puber. Anak sangat rentan sekali turun ke jalan, karena 

pada usia remaja ini rasa keingin tahuan mereka sangat besar. Dari mulai 

mencoba kebiasaan merokok sampai dengan seks bebas.  

Rata-rata anak jalanan yang peneliti temui di kota semarang sudah 

tidak asing lagi dengan rokok, ngelem, mengkonsumsi alkohol, maupun 

obat-obatan yang dapat memberikan efek halusinasi. Pada saat mereka 

terkena efek dari napza itu sendiri mereka ngomong mulai ngelantur, 
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mengalami kesulitan dalam berfikir. Dan pada saat kondisi itu tindakan 

mereka menjadi sangat brutal. Mulai dari perkelahian, tindak pencurian, 

sampai seks bebas sering kali terjadi.  

Seperti yang peneliti ketahui saat pengamatan di lapangan. 

Sebagian dari anak jalanan itu sering masuk keluar bui (penjara) karena 

kasus yang sama perkelahian dan pencurian. Sebagai contoh Aji 

Pamungkas salah satu anak jalanan responden yang penelitian pernah 

masuk penjara pada tahun 2012 lalu, akibat pencurian yang dilakukan di 

sebuah minimarket. Contoh lain perkelahian yang dilakukan anak jalanan 

pernah menimbulkan korban jiwa. Panggil saja “Robot”, julukan dari salah 

satu anak jalanan yang biasa ngamen di wilayah lampu merah Kabluk 

Kota Semarang. Dia meninggal akibat pengeroyokan yang terjadi di 

gayamsari beberapa waktu kemarin oleh rekan-rekannya karena 

permasalahan cewek. Saat ini rekannya masih menjalani hukuman penjara. 

Selain itu seks bebas bagi anak jalanan sudah tidak asing lagi. 

Bahkan beberapa diantara mereka sudah banyak yang menikah siri karena 

hamil di luar pernikahan. Usia yang terlalu dini untuk melangsungkan 

sebuah pernikahan membuat mereka kebingungan mengatasi permasalahan 

mereka. Sehingga sebagian dari mereka menikah siri dan status 

perkawinan mereka juga tidak jelas. Untuk menafkahi keluarganya mereka 

masih mengais rejeki di jalanan dengan cara mengamen. Ini juga 

merupakan salah satu faktor semakin bertambahnya jumlah populasi anak 

jalanan yang semakin meningkat di Kota Semarang. 
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3. Profil dan Gambaran Umum Responden 

Subjek Penelitian dari penelitian ini adalah Dinas Sosial Pemuda 

dan Olahraga, Pimpinan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) 

Pelangi, dan Anak jalanan yang pernah mendapatkan penanganan. 

Mengenai identitas subjek dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini: 

Tabel 3. Responden Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota 

Semarang 

No Nama Jabatan Pendidikan Usia Peranan dalam 

penanganan Anjal 

1. Henky 

Surhendioto 

Kabid 

PMKS 

S1 Hukum 52 

Tahun 

Penanggung Jawab 

Program Penanganan 

Anjal 

2. Sulistyo 

Budi 

Staff 

PMKS 

SLTA 53 

Tahun 

Pendataan dan 

Rehabilitasi Sosial 

  

Tabel 4. Pengelola Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi 

No Nama Pendidikan Usia Peranan dalam 

Penanganan Anjal 

1. Ibrahim Ch. S1 Agama 34 

Tahun 

Pimpinan RPSA Pelangi 

 

Tabel 5. Anak Jalanan Responden Penelitian 

No Nama Usia Jenis 

Kelamin 

Pendi

dikan 

Asal Aktivitas 

di Jalan 

Penangan 

yang 

didapat 

1. Aji 21 

Tahun 

Laki-laki Lulus 

SMP 

Kalicari, 

Semarang 

Ngamen Pelatihan 

bengkel, 

nasehat, 

tutorial, 

bantuan 

modal 

usaha 

2. Farid 17 

Tahun 

Laki-laki Lulus 

SD 

Kalicari, 

Semarang 

Ngamen Pelatihan 

bengkel, 

nasehat 

3. Piter 17 

Tahun 

Laki-laki SMA Singa 

Kalicari, 

Ngamen Pelatihan 

bengkel, 
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Semarang nasehat, 

tutorial, 

bantuan 

biaya 

pendidikan 

4. Agus 16 

Tahun 

Laki-laki Lulus 

SMP 

Kalicari, 

Semarang 

Ngamen Pelatihan 

bengkel, 

nasehat, 

tutorial 

5. Candra 17 

Tahun 

Laki-laki Lulus 

SD 

Kalicari, 

Semarang 

Ngamen Pelatihan 

bengkel, 

nasehat, 

tutorial, 

bantuan 

modal 

usaha 

 

a. Bapak Henky Surhendioto, S.H.  

Selaku Kepala Bidang Bagian Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS). Beliau baru menjabat pada tahun 2012 

menggantikan Bapak H. Sutrisno S.KM.,MH.Kes. Selama masa 

kepemimpinan Bapak Henky, Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 

Kota Semarang sudah tiga kali melakukan pelatihan keterampilan 

untuk anak jalanan. diantaranya pelatihan perbengkelan, pelatihan 

menjahit, dan pembinaan mental serta pelatihan praktis bagi anak 

jalanan. 

b. Bapak Sulistyo Budi 

Selaku Staff Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) yang sudah cukup lama bekerja di Dinas Sosial, Pemuda dan 

Olahraga Kota Semarang. Beliau sering melakukan pendataan 
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dilapangan dan pendampingan terhadap program penanganan anak 

jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota 

Semarang. 

c. Bapak Ibrahim Ch.  

Selaku Ketua Yayasan Is Shofa dan Pimpinan Rumah 

Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi. Beliau masih aktif 

mengelola RPSA Pelangi dibantu oleh M. Khoirul Anam, S.PdI. 

pengelola RPSA Pelangi yang lain sudah tidak aktif dan berada di luar 

Kota Semarang dikarenakan tuntutan kerjaan. Sebelum mendirikan 

yayasan Is Shofa beliau dahulu pernah menjadi pimpinan Rumah 

Singgah Tunas Harapan, yang sekarang sudah tidak aktif lagi. Jadi 

kredibilitas beliau dalam pembinaan serta penanganan anak jalanan 

sudah tidak bisa diragukan lagi.  

Beliau mendirikan yayasan ini juga karena permintaan anak-

anak jalanan yang dulu sudah mengenal beliau. Karena rasa 

kepedulian beliau terhadap anak-anak jalanan cukup besar maka 

beliau berkerjasama dengan rekan-rekannya yang sama-sama 

pemerhati anak jalanan untuk mendirikan sebuah yayasan dan rumah 

singgah, yang sekarang berada di jalan Unta III Kota Semarang. 

d. Anak jalanan yang pernah mendapat penanganan 

Anak-anak jalanan yang sudah mendapatkan penanganan oleh 

Dinas Sosial Pemuda dan Olah raga Kota Semarang (Disospora) 

maupun Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi 



94 
 

 

 

diantaranya yang penulis wawancarai yaitu Aji Pamungkas, Farid Dwi 

Darmawan, Piter, Candra, dan Agus Suryono. 

Kelima anak jalanan ini memiliki lokasi pekerjaan yang 

berpindah-pindah. Mereka tidak menetap di suatu tempat, dikarenakan 

pekerjaan yang mereka lakukan terkadang sering terdapat gangguan. 

Seperti adanya razia dari Satpol PP, pertengkaran dengan teman 

sesama wilayah lokasi, penolakan dari masyarakat, dan lain-lain. 

Biasanya dari kelima anak jalanan ini sering terlihat mengamen di 

kawasan lampu merah Supriyadi, lampu merah Metro (Pasar Johar), 

Tlogosari, dan lampu merah Gayamsari. 

Rutinitas yang dilakukan oleh kelima anak jalanan ini hampir 

terlihat memiliki kriteria yang sama. Pekerjaan yang dilakukan di 

jalan adalah mengamen yang dilakukan empat sampai delapan jam 

perhari. Masih tinggal bersama orang tua maupun saudara. Pulang 

kerumah sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini diperkuat dengan 

pernyataan mereka saat diwawancari pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 

2013. Aji, Farid, dan Piter menjawab pertanyaan yang sama dengan 

jawaban yang berbeda tapi dengan kriteria yang sama.  egitupula 

dengan Candra dan Agus yang diwawancarai pada hari Sabtu tanggal 

15  Juni  2013. Berikut pernyataan Candra saat ditanya tentang 

seberapa sering mereka pulang. 

”Ya nek kepingin pulang ya pulang, tapi kalau pulang ya main ke 

jalan lagi. Jadi seringnya di jalan mbak”. 
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4. Program Penanganan yang dilakukan 

a. Penanganan anak jalanan di Kota Semarang 

Berkenaan dengan komitmen Gubenur Jawa Tengah bahwa pada 

tahun 2013 Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang “ ebas 

Anak Jalanan”. Program dan kegiatan penanganan anak jalanan di Kota 

Semarang berdasarkan kebijakan Kementrian Sosial Republik 

Indonesia dalam upaya perlindungan atas kebutuhan dan hak-hak dasar 

anak, diterjemahkan ke dalam program-program yang pro-anak. Khusus 

program anak jalanan di Kota Semarang, implementasinya 

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah bermitra atau 

bekerja sama dengan Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota 

Semarang dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (Rumah Perlindungan 

Sosial Anak).  

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melalui APBD I dan APBN 

menyelenggarakan program atau kegiatan penanggulangan anak 

jalanan, baik dikelola sendiri maupun bekerja sama dengan Dinas 

Sosial, Pemuda dan Olahraga dan LKS/RPSA. Adapun Penanganan 

yang dikelola sendiri berupa rehabilitasi korban napza melalui Balai 

Rehabilitasi Sosial Mandiri, tempat persinggahan PMKS (Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial) di Balai Rehabilitasi Sosial Margo 

Widodo, dan Pemberian bantuan sosial atau penerima manfaat, 

bimbingan spiritual, dan pelatihan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) di 

Balai Rehabilitasi Sosial Mardi Utomo.  
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Sedangkan yang dikelola bekerja sama dengan Dinas Sosial, 

Pemuda dan Olahraga dan LSM/RPSA Kota Semarang. Program atau 

kegiatan penanganan anak jalanan di Kota Semarang adalah dalam 

bentuk bimbingan sosial, mental spiritual, pelatihan keterampilan UEP 

(Usaha Ekonomi Produktif), dan bantuan modal usaha. Tahun 2011 

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mendapatkam APBN sebesar Rp 

580.950.000,00.  Dari anggaran tersebut sebesar seratus lima puluh juta 

rupiah dialokasikan untuk penanggulangan 150 orang anak jalanan di 

Kota Semarang, Solo dan Banyumas.  

Kemudian sebesar enam puluh lima juta rupiah akan 

dialokasikan untuk dua RPSA di Kota Semarang. Dinas Sosial, Pemuda 

dan Olahraga Kota Semarang melalui APBD II menyelenggarakan 

program atau kegiatan penanggulangan anak jalanan, dalam bentuk 

pelatihan UEP, bimbingan sosial atau mental, bimbingan spiritual, 

bantuan peralatan kerja, bimbingan teknis dan razia. Untuk mendukung 

program tersebut, Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga didukung dengan 

APBD II sebesar tiga puluh tiga juta rupiah.  

Dinas pendidikan Kota Semarang khusus bidang Pendidikan 

Luar Sekolah (PLS) menyelenggarakan program pendidikan non 

formal. Program tersebut juga diakses oleh RPSA dalam bentuk 

kegiatan pendidikan nonformal (paket) dan pengembangan 

keterampilan. Tahun 2010 Kota Semarang membentuk Tim Reaksi 

Cepat (TRC) yang meliputi unsur dari Dinas Sosial Provinsi, Dinas 
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Sosial Pemuda dan Olahraga, Satpol PP dan Kepolisian Kota Semarang. 

TRC secara rutin (sebulan 2 kali) melakukan razia anak jalanan, 

terutama mereka yang melakukan aktivitas di jalan-jalan utama.  

Hasil razia dikirim ke Balai Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial 

Provinsi dan atau dirujuk ke Balai Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial 

Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah. Anak jalanan yang menjadi 

penerima manfaat Balai Rehabilitasi Sosial tersebut memperoleh 

program atau kegiatan pemberdayaan selama enam bulan sampai satu 

tahun. Selain itu, secara insidental (sesuai kepentingan) TRC juga 

melakukan razia anak jalanan, misal ketika ada event atau kunjungan 

pejabat negara. Anak jalanan dikirim ke Balai Rehabilitasi Sosial Dinas 

Sosial Provinsi untuk beberapa hari ditambah lima hari sampai event 

atau kunjungan pejabat negara selesai. Selama di Balai Rehabilitasi 

Sosial mereka mendapatkan layanan kebutuhan dasar (Dinamika Sosial 

2012: 71). 

Hal ini diperkuat oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim 

Penjangkau Dialogis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah upaya 

membebaskan Ibu Kota Jawa Tengah dari Anak jalanan dan PGOT 

(Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar) bukan semata-mata 

untuk mencapai tujuan ketertiban dan keindahan umum saja, tetapi 

sebagai wujud perhatian pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar 

atas kehidupan yang layak bagi mereka yang dilindungi undang-

undang. Namun dalam pelaksanaan tidak selalu mudah dan tidak 
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murah, karena kondisi objektif perilaku sosial mereka yang berada pada 

posisi negatif (dibawah nol), dan dapat dikatakan dalam posisi tidak 

tahu, tidak mau, dan tidak mampu mengakses sumber-sumber 

penanganan masalah kesejahteraan sosial.  

Sasaran program diarahkan dalam rangka upaya perlindungan 

dan pelayanan sosial terhadap Anak jalanan dan PGOT yang 

melaksanakan kegiatannya di traffict light dan tempat-tempat umum 

lainnya. Ruang lingkup dalam SOP Penjangkauan Dialogis meliputi 

upaya pertama preventif (pencegahan) agar anak jalanan dan PGOT 

tidak kembali melaksanakan kegiatannya di jalanan dan atau tempat-

tempat umum lainnya. Kedua rehabilitatif (melaksanakan rujukan) agar 

anak jalanan dan PGOT dapat direhabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial. 

Ketiga upaya promotif, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang 

program Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah Bebas Anjal dan PGOT tahun 

2013. Keempat upaya penunjang, melaksanakan tugas-tugas lain yang 

belum diatur terkait dengan penanganan anak jalanan dan PGOT.  

Lokasi atau wilayah yang menjadi sasaran penjangkauan 

dialogis berada di jalan Pahlawan, jalan Pandanaran, jalan Majapahit, 

jalan Gajahmada, jalan Perintis Kemerdekaan, jalan Setiabudi (sampai 

Kodam IV Dipenegoro), jalan Srianda, Lapangan Simpang Lima, Tugu 

Muda, Kalibanteng, dan lain-lain. Alur penjangkauannya terlihat pada 

bagan sebagai berikut: 
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Bagan 3. Alur Penjangkauan (Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah). 

 

b. Penanganan anak jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak 

(RPSA) Pelangi oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota 

Semarang 

Penanganan anak jalanan oleh Sosial Pemuda dan Olahraga 

Kota Semarang dalam penelitian ini mencakup tiga hal yang dalam 

pelaksanaannya Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang bekerja 

sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Rumah Perlindungan 

Sosial Anak, Satpol PP atau Trantib dan lain-lain. Tiga hal tersebut 

antara lain: 

1) Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan 

Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan yang 

diberikan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang 

adalah pengetahuan pendidikan komputer. Dalam hal ini Dinas 

Sosial Pemuda dan Olahraga bekerja sama oleh Dinas Provinsi 

TIM REAKSI CEPAT 

(TRC) 

ANAK JALANAN 

DAN PGOT 

TIM 

PENJANGKAU 

DIALOGIS 

PENJANGKAUAN 

DIALOGIS 

RSU/RSJ 

BALAI 

REHABILITASI 

SOSIAL 

(RUJUKAN) 

KELUARGA, 

LSM, ORSOS 

BEBAS 

ANAK 

JALANAN 

DAN 

PGOT 

2013 
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Jawa Tengah. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak 

Henky Surhendioto hari Rabu tanggal 15 Mei 2013. 

“Untuk pengetahuan kita pernah memberikan pendidikan 

komputer”. “Untuk kerja sama kita mengadakan kerja sama 

dengan Provinsi Jawa tengah”. 

 

Pengetahuan yang diberikan semacam pendidikan kursus komputer 

selama tiga hari seperti yang terlihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pelaksanaan Kursus Komputer (Dok. RPSA Pelangi) 

Selain itu dari pihak Rumah Perlindungan Sosial Anak 

(RPSA) Pelangi pernah bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi 

Jawa Tengah memberikan pendidikan pengetahuan perilaku hidup 

bersih sehat yang bekerja sama dengan Universitas Sultan Agung 

fakultas keperawatan. Pengetahuan yang diberikan dikemas dalam 

bentuk tutorial dimana dalam prosesnya ada pengarahan agar anak 

jalanan menjaga kebersihan dirinya. Seperti mandi dua kali sehari 

secara rutin. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Ibrahim saat 

diwawancarai pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013. 
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“Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan itu yang 

pernah penyuluhan perilaku hidup sehat yang dari kita. 

Kalau dari Provinsi dan Kota itu kita dapat pendidikan 

komputer dan servis Handphone”. 

 

Jadi kesimpulannya dalam hal penanganan pendidikan 

dalam hal pengetahuan yang diberikan untuk anak jalanan binaan 

RPSA Pelangi dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 6. Penanganan pendidikan anak jalanan dalam hal 

pengetahuan 

No Oleh Jenis Kerjasama Pelaksa

naan 

Lama 

penanganan 

1. Disospora Pengetahuan 

Komputer 

Dinas Sosial 

Provinsi 

1x 3 hari 

2. RPSA 

Pelangi 

Pengetahuan 

perilaku 

hidup bersih 

Fak. 

Keperawatan 

Unissula 

2x 1 hari 

Melalui penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan 

yang dipaparkan pada tabel 6 anak jalanan yang tadinya tidak tau, 

tidak mau tau, menjadi mengerti dan paham akan manfaat yang 

mereka rasakan dari pengetahuan yang diberikan. 

2) Penanganan pendidikan dalam hal keterampilan 

Penanganan pendidikan dalam hal keterampilan yang 

diberikan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang 

dalam hal ini yaitu berupa pendidikan keterampilan yang lebih 

mengarah kepada keterampilan vokasional yang berkaitan dengan 

bidang pekerjaan tertentu di masyarakat seperti bidang pekerjaan 

perbengkelan, industri garmen, dan rumah makan yang mencakup  

keterampilan vokasional dasar (basic vocational skill) dan 

keterampilan vokasional khusus (occupational skill).  
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Keterampilan yang diberikan itu berupa pelatihan 

keterampilan menjahit dan memasak untuk anak jalanan wanita dan 

pelatihan perbengkelan dan tambal ban untuk anak jalanan laki-

laki.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pelaksanaan pelatihan perbengkelan (Dok. Disospora) 

Pelatihan keterampilan ini diadakan setiap satu tahun sekali sesuai 

dengan rencana program anggaran Dinas Sosial Pemuda dan 

Olahraga bidang Penyandang Masalah dan Kesejahteraan Sosial 

yang merujuk pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

Kota Semarang. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Sulistyo 

Budi selaku Staff PMKS saat diwawancarai pada hari Kamis 

tanggal 30 Juni 2013 tentang bentuk penanganan pendidikan dalam 

hal keterampilan. 

“Keterampilannya bengkel, membuat kerajinan seperti 

manik-manik. Terus selain itu wirausaha seperti jualan nasi 

kucing”. 
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Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Bapak 

Henky Surhendioto saat diwawancarai pada hari Rabu tanggal 15 

Mei 2013 tentang program pendidikan dalam hal keterampilan 

yaitu 

“ anyak ya kita melihatnya secara komprehensif. Bentuk 

kemandirian anak jalanan misal, untuk bisa menghidupi 

dirinya sendiri salah satunya kebutuhan primer contoh 

makan. Karena mereka anak jalanan kita memberikan cara 

agar mereka hidup mandiri. Mereka kita beri pelatihan yang 

sederhana, agar mereka bisa hidup mandiri. Yang 

sederhana, misal yang anak laki-laki kita berikan pelatihan 

tambal ban. Tapi kalau yang perempuan ya kita beri 

pelatihan menjahit kita beri peralatannya bahkan sampai ke 

mesin jahit itu kita beri”. 

 

Proses pelaksanaannya sendiri melalui seleksi. Jadi dalam 

hal ini anak jalanan di kota Semarang di data terlebih dahulu mulai 

dari anak jalanan binaan tiap Rumah Perlindungan Sosial Anak 

Jalanan, binaan LSM, dan anak jalanan binaan Panti Rehabilitasi. 

Nanti dari data tersebut diambil data yang terdiri dari anak jalanan 

yang merupakan anak jalanan yang berdomisili asli kota Semarang 

untuk diurus lebih lanjut melalui kelurahan dan kecamatan masing-

masing tempat anak jalanan kota Semarang itu berasal. Biasanya 

dalam pendataan ini Disospora bekerja sama dengan tiap 

kelurahan, kecamatan, dan Rumah Perlindungan Sosial Anak 

(RPSA). Setelah dilakukan pendataan di buat proposal rencana 

kegiatannya. Sesuai dengan pernyataan Bapak Henky Surhendioto 

tentang tahapan pelaksanaan program keterampilan saat wawancara 

hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 
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“ Tahapannya itu  iayanya dari AP D, Anggaran belanja 

daerah. Kita membuat nomenklaturnya nanti disetujui DPR. 

Nah kita punya kegiatan seperti ini, perencanaan kegiatan 

misal perencanaan pelatihan. Ada yang berupa proposal 

yang kita jaring dari kelurahan nanti kita saring yang 

memenuhi syarat kita beri. Untuk RPSA itu, membantu 

pendataan. Kalau memenuhi syarat nanti kita beri”. 

 

Kemudian baru diadakan pelatihan oleh Disospora yang 

dibantu lagi oleh pihak-pihak ahli. Seperti pelatihan kursus 

menjahit yang diadakan selama 3 hari di SMK Negeri 6 Kota 

Semarang yang bekerja sama dengan guru-guru pelatih menjahit di 

SMK N 6 beserta perlengkapan yang disediakan oleh SMK N 6. 

Pada penanganan keterampilan menjahit ini anak jalanan 

perempuan binaan RPSA Pelangi tidak ada yang ikut serta dalam 

penanganan ini. Namun penanganan keterampilan menjahit bagi 

anak jalanan perempuan diselenggarakan untuk anak jalanan 

perempuan di kota Semarang yang didapat sesuai hasil pendataan.  

Gambar 4. Pelaksanaan pelatihan menjahit (Dok. Disospora) 
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Kemudian pada saat pelatihan perbengkelan yang bekerja sama 

dengan Dikjur dan Ahas motor yang lokasinya berada di Dikjur 

Kota Semarang. Anak Jalanan Binaan Rumah Perlindungan Sosial 

Anak (RPSA) Pelangi sendiri yang mengikuti program yang 

diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota 

Semarang salah satunya yaitu Piter. Sesuai dengan pernyataan yang 

diberikan pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013 saat diwawancarai 

tentang keikutsertaannya pada pelatihan keterampilan bengkel. 

”Pernah mbak, tapi udah lama. Kemarin yang di Kota saya 

juga ikut mbak”. 
 

Sedangkan untuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) 

Pelangi sendiri juga melakukan pelatihan keterampilan yang berupa 

pelatihan tambal ban. Dalam pelatihan ini pihak RPSA bekerja 

sama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Provinsi. Untuk 

anggaran pelaksanaan pelatihan pihak RPSA mengajukan proposal 

kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang sedangkan untuk 

peralatannya RPSA mendapat bantuan alat kerja dari Dinas Sosial 

Provinsi berupa peralatan tambal ban.  
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Gambar 5. Pelaksanaan pelatihan tambal ban dan perbengkelan 

(Dok. RPSA Pelangi). 

 

Antusias anak jalanan saat mendapatkan penanganan berupa 

pelatihan keterampilan sebagian besar merasa senang, karena 

dengan diberikannya pelatihan ini mereka mendapatkan 

pengalaman yang nantinya bisa mereka gunakan kedepannya untuk 

bertahan hidup ketika umur mereka sudah dewasa dan sudah 

berfikir untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi. Hal ini sejalan 

dengan hasil wawancara dengan Piter pada hari Sabtu tanggal 8 

Juni 2013. 

”Menyenangkan mbak kan temennya banyak”. 

 

Yang diperkuat dengan tanggapan dari Aji dari hasil wawancara 

pada hari dan tanggal yang sama. 

“Kalau saya menarik mbak, kalau yang lain gak tau. Kan 

beda-beda mbak, dari pada tidur di jalan trus. Pak Ibrahim 

kan ngadain itu buat kemajuan mbak”. 

Selain itu anak jalanan binaan RPSA pelangi juga sering 

mendapatkan bantuan kebutuhan dasar yang diberikan oleh Dinas 

Sosial Provinsi yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Pemuda 
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dan Olahraga Kota Semarang. Berupa kebutuhan untuk biaya dan 

peralatan sekolah bagi anak jalanan yang masih sekolah dan 

kebutuhan untuk modal usaha dan pengembangan usaha yang tiap 

anak diberi uang sebesar satu juta rupiah setiap tahunnya satu kali 

dalam bentuk rekening tabungan. 

Jadi kesimpulannya penanganan anak jalanan dalam hal 

keterampilan berupa jenis dan berapa kali proses pelaksanaannya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 7. Penanganan pendidikan anak jalanan dalam hal 

keterampilan  

No Oleh Jenis Kerjasama Pelaksa

naan 

Lama 

penanga

nan 

1. Disospora Pelatihan 

Perbengkelan 

Dikjur Kota 

Semarang 

1x 

Setahun 

- 

2. Disospora Pelatihan 

Menjahit 

SMK N 6 

Semarang 

1x 

Setahun 

3 hari 

3. RPSA 

Pelangi 

Pelatihan 

Perbengkelan 

Dinas 

Pendidikan, 

Dinsos 

Provinsi 

1x 5 h

a

r

i 

 

3) Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan sikap 

Menurut hasil penelitian yang didapat sikap anak jalanan 

cenderung cuek, acuh tak acuh, semaunya sendiri, sulit diatur, dan 

lebih menyukai hal yang praktis, dan mudah. Sejalan dengan  

penuturan Bapak Ibrahim saat diwawancarai tanggal 22 Mei 2013 

”Kalau dulu anak itu kan di rumah singgah, jadi lebih 

terkontrol sikap mereka. Kalau untuk sikap mereka semua 
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rata ya, identik dengan kriminal, jadi menanganinya harus 

serius dan tepat sasaran”. 

 

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Ibrahim jelas bahwa 

anak jalanan memiliki sikap yang kurang terkontrol cenderung 

mengarah kepada tindakan-tindakan kriminal, yang harus 

mendapatkan penanganan yang serius dan tepat. 

Selanjutnya sikap mereka terhadap orang dari Satpol PP, 

Dinas Sosial ataupun masyarakat yang memandang negatif anak 

jalanan. Sikap yang ditunjukkan oleh anak jalanan cenderung tidak 

bersahabat. Seperti pernyataan yang diberikan oleh Aji Pamungkas 

saat diwawancarai tentang tanggapannya terhadap operasi tertib 

sosial pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013. 

“Sering dipentung mbak kalau lagi ngamen di jalan pas ada 

razia. Dipentung pakai tongkat yang biasa dipakai satpam 

itu lho mbak”. 

 

Dari hasil wawancara ini dapat terlihat bahwa sikap anak 

jalanan selalu lari apabila ada razia. Hal ini dikarenakan efek 

trauma yang yang mereka dapat saat pernah dirazia oleh Satpol PP. 

Untuk penanganan pendidikan dalam hal sikap anak jalanan 

oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga lebih menekankan kepada 

pendidikan mental disiplin dan pendidikan semi militer. Sesuai 

dengan hasil wawancara dengan Bapak Sulistyo Budi pada hari 

Kamis, 20 Juni 2013 tentang program pendidikan dalam hal sikap 

yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga. 
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“Program pendidikan mental disiplin, pendidikan semi 

militer” 

 

Pendidikan mental disiplin dilakukan agar anak jalanan 

memiliki sikap yang lebih terkontrol, disiplin dan tidak anarki. 

Dikarenakan sikap mengarah pandangan atau perasaan yang 

disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap dan 

objek. Sikap dan objek yang dimaksud adalah sikap dari orang-

orang disekeliling anak jalanan yang membentuk anak bersikap 

negatif. Dalam pendidikan mental disiplin Dinas Sosial Pemuda 

dan Olahraga bekerja sama dengan Kepolisian, Kodam, dan Polda 

Selain itu Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga juga mengadakan 

Pendidikan Karakter Building, yang dilaksanakan di alam terbuka. 

Sesuai dari hasil wawancara dengan Bapak Henky Surhendioto, 

pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013. 

“Sama seperti pelatihan keterampilan kita ambil beberapa 

anak binaan dari RPSA atau panti, lalu  kita adakan outbond 

nah, nanti karakter building Itu kita sisipkan saat kita 

mengadakan outbond dengan mereka. Biasanya outbondnya 

itu pake bis. Nanti disana kita beri siraman rohani yang 

biasanya kita mengundang bunda indah dari undip. 

Kemudian untuk pengawasannya kita serahkan ke panti-

panti atau RPSA bagaimana kelanjutannya apakah dalam 2 

hari ada perubahan atau tidak”. 

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh 

dua nara sumber adalah bahwa pendidikan dalam hal sikap yang 

dilakukan oleh Disospora menurut penuturan Bapak Sulistyo Budi 

lebih menekankan  pada pendidikan mental disiplin, sedangkan 
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menurut penuturan Bapak Henky lebih mengarah kepada 

pendidikan karakter building. 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pelaksanaan Pendidikan Karakter Building (Dok. 

Disospora. 

 

Dalam penanganan ini tahapan sebelumnya dilakukan 

operasi penjaringan dan penjangkauan di tiap titik lokasi anak 

jalanan di kota semarang yang bekerja sama dengan TRC (Tim 

Reaksi Cepat) dari Dinas Sosial Provinsi dan Satpol PP yang 

kemudian dari hasil penjaringan anak jalanan itu diangkut dan 

dibawa ke panti-panti atau Balai Rehabilitasi Sosial dan RPSA 

untuk kemudian diadakan penanganan yang lebih lanjut baik itu 

dari panti, Balai Rehabilitasi Sosial maupun RPSA untuk 

memberikan pengarahan dan pembinaan kepada mereka agar 

memperbaiki perilakunya di tengah masyarakat dan agar mereka 

mengurangi bahkan tidak turun ke jalan lagi. Seperti yang 

dilakukan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga memberikan 

pendidikan mental disiplin, pendidikan karakter building terhadap 

anak jalanan yang ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial atau 
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Panti. Pendidikan biasanya dilakukan selama 6 bulan. Jika anak 

jalanan yang terjaring dalam razia itu ada yang merupakan binaan 

RPSA. Pengurus anak jalanan tersebut di undang agar segera 

menjemput anak jalanan binaannya. 

Untuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi 

sendiri dalam penanganan sikap terhadap anak jalanan binaannya 

sejauh ini baru berupa nasehat dan himbauan yang diberikan pada 

saat RPSA Pelangi mengadakan kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pemberian nasehat kepada anak jalanan binaan RPSA 

Pelangi. 

 

RPSA Pelangi juga pernah mengadakan program aksi dan 

kreasi yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Tengah. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim 

pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 

” erupa nasehat dan himbauan. Dulu kita juga pernah 

mengadakan aksi dan kreasi untuk anak jalanan”. 
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Dari hasil wawancara yang didapat pelaksanaan aksi dan 

kreasi dapat meningkatkan kreativitas anak jalanan. sehingga sikap 

anak jalanan yang cenderung cuek, acuh tak acuh, semaunya 

sendiri, dan sulit diatur bisa tersalurkan melalui hobi mereka jadi 

diharapkan sikap mereka bisa lebih positif dan terarah. Selain itu 

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi juga 

memberikan nasehat serta pengarahan terhadap sikap anak jalanan 

binaannya. 

Jadi kesimpulannya dari hasil penelitian yang telah 

diuraikan tentang penanganan anak jalanan dalam hal pendidikan 

sikap dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 8. Penanganan pendidikan anak jalanan dalam hal sikap 

No Oleh Jenis Kerjasama Pelaksana

an 

Lama 

penang

anan 

1. Disospora Pendidikan 

mental 

disiplin dan 

semi militer 

Kepolisian, 

Kodam, dan 

Polda 

1x 6 Bulan 

dalam 

Panti 

Rehabil

itasi 

Sosial 

2. Disospora Pendidikan 

karakter 

building 

- 1x 

Setahun 

1 hari 

3. RPSA 

Pelangi 

Nasehat dan 

himbauan 

- 2x 

Seminggu 

- 

 

3) Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan perilaku 

Untuk penanganan dalam hal perilaku dari Dinas Sosial 

Pemuda dan Olahraga memberikan pembinaan mental dalam 

bentuk pendidikan mental spiritual yang diadakan setahun sekali 
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bekerja sama dengan Departemen Agama untuk memberikan 

siraman rohani dan nasehat-nasehat kepada anak jalanan untuk 

memperbaiki kondisi kejiwaan mereka yang sudah terbentuk 

melalui perilaku mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Pelaksanaan pendidikan mental spiritual (Dok. 

Disospora. 

 

Anak jalanan binaan Rumah Perlindungan Sosial Anak 

(RPSA) Pelangi untuk pembinaan sikap yang dilakukan oleh Dinas 

Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang belum pernah ada 

yang ikut serta. Termasuk pembinaan mental yang diadakan tahun 

2012 kemarin yang berlangsung di RPSA Anak Bangsa. Pihak 

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi dalam 

menangani pengetahuan perilaku baru semacam nasehat, motivasi, 

dan tutorial tetapi pelaksanaannya tidak rutin. Hal ini dikarenakan 
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keterbatasan anggaran dan kurang mendukungnya sarana dan 

prasarana serta kurang aktifnya kepengurusan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Pelaksanaan tutorial (Dok. RPSA Pelangi) 

Jadi kesimpulannya dari hasil penelitian yang telah 

diuraikan tentang penanganan anak jalanan dalam hal pendidikan 

perilaku dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 9. Penanganan pendidikan anak jalanan dalam hal 

perilaku 

No Oleh Jenis Kerjasama Pelaksa

naan 

Lama 

penang

anan 

1. Disospora Pembinaan 

mental 

Spiritual 

Departemen 

Agama 

1x 

Setahun 

1 hari 

2. RPSA 

Pelangi 

Tutorial, 

nasehat, 

motivasi 

- Tidak 

rutin 

- 

 

4) Penanganan kesehatan 

Untuk saat ini penanganan kesehatan berupa fisik untuk 

anak jalanan dari Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota 

Semarang belum ada. Tapi penanganan kesehatan untuk rakyat 
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miskin di Kota Semarang sudah ada yaitu berupa kartu jaminan 

kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Rencana kedepan yang akan 

dilakukan dinsospora untuk program kesehatan anak jalanan di kota 

semarang akan mengadakan pengobatan gratis pada event-event 

tertentu misal pada hari jadi kota semarang yang nantinya akan 

bekerja sama dengan puskesmas-puskesmas dan dinas kesehatan 

kota semarang. Seperti yang dikemukakan Bapak Henky 

Surhendioto pada saat diwawancarai pada hari Rabu tanggal 15 

Mei 2013. 

“Ya akan kita lihat nanti, mungkin kita akan mengadakan 

pengobatan gratis anak jalanan. mungkin pada event2 

tertentu, seperti contoh saat ulang tahun kota semarang”. 

 

Sedangkan penanganan kesehatan berupa psikis anak 

jalanan yang berkenaan dengan kejiwaan. Dinas Sosial Pemuda dan 

Olahraga mengadakan pembinaan mental yang dalam hal ini juga 

diharapkan dapat memperbaiki kondisi kejiwaan anak jalanan yang 

meliputi sikap dan perilaku mereka. 

Untuk anak jalanan binaan Rumah Perlindungan Sosial 

Anak (RPSA) Pelangi sendiri juga belum pernah mendapatkan 

penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 

Kota Semarang. Dari pihak Rumah Perlindungan Sosial Anak 

(RPSA) Pelangi sendiri untuk penanganan kesehatan anak jalanan 

secara fisik baru dilakukan secara insidental, apabila anak jalanan 

binaannya sakit parah baru dilakukan penanganan. Selain itu 



116 
 

 

 

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi juga 

memberikan semacam tutorial dan himbauan tentang pengetahuan 

penyalahgunaan narkoba dan HIV atau aids. Dalam penanganan ini 

Rumah Perlindungan Sosial Pelangi bekerja sama dengan Badan 

Narkotika Pusat, Badan Narkotika Kota, serta dari pihak 

kepolisian. Sesuai dengan pernyataan Bapak Ibrahim 

“ elum ada, yang pernah dilakukan baru semacam tutorial 

dari rumah singgah bekerjasama dengan mahasiswa 

Unissula yang jurusan perawat. Selain itu dari Badan 

Narkotika Pusat dan Kota berupa penyuluhan 

penyalahgunaan narkoba. Hasilnya lancar, tapi harapannya 

ada program yang terarah setiap tahunnya dari Dinsospora 

Kota. Melihat kondisi yang ada sekarang RPSA hanya 

sebagai pelaksana saja”. 

 

Jadi dalam penanganan ini pihak RPSA cenderung sebagai 

pelaksana saja. Kesimpulannya pelaksanaan penanganan kesehatan 

secara fisik baik yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemuda dan 

Olahraga (Disospora) dan RPSA Pelangi adalah sebagai berikut: 

Tabel 10. Penanganan kesehatan fisik anak jalanan 

No Oleh Jenis Kerjasama Pelaksanaan Lama 

penang

anan 

1. Disospora - - - - 

2. RPSA 

Pelangi 

Pemeriksaan 

kesehatan fisik 

- Insidental - 

3. RPSA 

Pelangi 

Penyuluhan 

penyalahgunaan 

narkoba dan 

HIV atau AIDS. 

Badan 

Narkotika 

Pusat, 

Badan 

Narkotika 

Kota, serta 

dari pihak 

kepolisian. 

1x 1 hari 
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Sedangkan kesimpulan dari hasil penanganan psikis anak jalanan 

yang pernah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 11. Penanganan kesehatan psikis anak jalanan 

No Oleh Jenis Kerjasama Pelaksanaan Lama 

penang

anan 

1. Disospora Pembinaan 

mental 

- 1x Setahun 1 hari 

2. RPSA 

Pelangi 

Bimbingan 

Konseling 

- Tidak rutin - 

 

c. Hambatan 

Hambatan dalam pelaksanaan program penanganan anak 

jalanan ini beraneka macam. Dikarenakan sikap dan perilaku 

mereka yang sulit diatur, lebih suka kebebasan, merasa mudah dan 

gampang mencari uang di jalan tanpa keahlian dan pendidikan 

yang tinggi dan anti kemapanan. Anti kemapanan yang dimaksud 

adalah tidak adanya kesadaran atau kemauan anak untuk mengubah 

hidup menjadi lebih baik dan meninggalkan aktifitas di jalan. Jadi 

ketika diberikan pelatihan keterampilan ada sebagian dari mereka 

mengikuti secara rutin ada yang datang hanya sekali, atau 

diwakilkan.  

Selain itu komunikasi yang kurang terjalin antara pihak 

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi dengan Dinas 

Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang. Komunikasi yang 

kurang terjalin dengan baik ini yang menyebabkan kurang 

tersalurkan dengan baik bantuan apa saja yang diperoleh anak 

jalanan terhadap pemerintah. Padahal setiap tahunnya ada anggaran 
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yang diberikan untuk anak jalanan dan jumlah anggaran itu setiap 

tahunnya semakin bertambah. Kurang aktifnya kepengurusan 

Rumah Perlindungan Sosial Anak Jalanan (RPSA) juga menjadi 

penyebab program yang diadakan oleh Dinas Sosial, Pemuda dan 

Olahraga Kota Semarang kurang maksimal. Kurang aktifnya 

kepengurusan juga disebabkan kurang adanya pendanaan dalam 

setiap program yang diberikan oleh Dinas Sosial, Pemuda dan 

Olahraga Kota Semarang Kota.  

Sebagaimana telah diuraikan dalam tinjauan pustaka bahwa 

keterbatasan dana ini menyebabkan banyak program penanga-nan 

anak jalanan yang sudah dirancang oleh pengelola rumah singgah 

akhirnya tidak dapat terealisir. Untuk mengantisipasi keterbatasan 

dana, beberapa rumah singgah berinisiatif mencari sponsorship 

/pendanaan dari berbagai pihak baik dari pihak swasta maupun 

donatur. Hal ini justru menye-babkan pengelola rumah singgah 

akhirnya sibuk dalam proses penggalangan dana dan kemudian 

mengabaikan fungsi substansial-nya dalam menangani anak 

jalanan. Selain keterbatasan dana, rumah singgah juga seringkali 

terbentur oleh persoalan sumber daya manusia. Dikarenakan 

menjadi pekerja di rumah singgah lebih banyak unsur kerelawanan 

menyebabkan sumber daya manusia yang mengelola rumah 

singgah pun menjadi terbatas (Suyatna 2011:43). Sehingga, 

mempersulit proses penanganan anak jalanan di Kota Semarang. 
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B. Pembahasan 

Pembahasan dalam skripsi ini meliputi pembahasan tentang 

penanganan anak jalanan binaan rpsa pelangi yang meliputi penanganan 

keterampilan, sikap, perilaku, dan kesehatan. Penelitian ini dilakukan dengan 

metode observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Adapun 

pembahasan dalam skripsi ini adalah berkaitan dengan deskripsi tentang 

penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota 

Semarang Terhadap anak jalanan binaan Rumah Perlindungan Sosial Anak 

(RPSA) Pelangi. 

Diantaranya berdasarkan tabel 5. Anak Jalanan Responden Penelitian. 

Aji Pamungkas atau Aji, Farid Dwi Darmawan atau Farid, Piter, Agus 

Suryono atau Son, dan Candra atau biasanya dipanggil Kiyer adalah anak 

jalanan yang sudah mendapatkan penanganan dari Pemerintah maupun dari 

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi. Berdasarkan hasil 

penelitian kelima anak jalanan ini termasuk kedalam kelompok anak bekerja 

di jalanan dengan kriteria mereka yang masih pulang kerumah, tinggal 

bersama orang tua atau saudaranya, waktu dimanfaatkan untuk mencari uang, 

ada yang masih sekolah dan ada yang tidak menurut  Konsorsium Anak 

Jalanan Indonesia pada tahun 1996 di Ambarita, Sumatera Utara.  

Selain itu, menurut Dirjen Bina Kesejahteraan Sosial Departemen 

Sosial Republik Indonesia, mereka termasuk ke dalam anak jalanan yang 

bekerja di jalanan dengan kriteria berhubungan tidak teratur dengan orang 

tua, pulang ke rumah setiap hari atau secara berkala, berada di jalanan sekitar 
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4-12 jam untuk mencari uang, menetap di rumah kontrakan, dengan cara 

bayar bersama teman-teman, tidak sekolah lagi (Supartono 2004: 20). 

Menurut Shalahuddin (2004: 15) Aji, Farid, Piter, Candra, dan Agus 

termasuk anak jalanan dalam kelompok children on the street adalah anak-

anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki 

hubungan dengan keluarga. Ada dua kelompok anak dalam kategori ini, 

yaitu: 1) anak-anak yang tinggal bersama orang tuanya dan senantiasa pulang 

setiap hari, dan 2) anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal 

di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan 

cara pulang baik secara berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin. 

Penanganan yang telah dilakukan meliputi: 

1. Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan  

Penanganan Pendidikan dalam Hal Pengetahuan yang diberikan 

oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang adalah 

pengetahuan dalam bentuk pendidikan komputer. Dalam hal ini Dinas 

Sosial Pemuda dan Olahraga bekerja sama oleh Dinas Provinsi Jawa 

Tengah. Pengetahuan yang diberikan dikemas dalam bentuk tutorial 

dimana didalamnya berupa kursus komputer dan dilaksanakan selama tiga 

hari. Selain itu dari pihak Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) 

Pelangi pernah bekerja sama dengan pihak Universitas Sultan Agung 

memberikan penanganan pendidikan dalam pengetahuan berupa perilaku 

hidup bersih sehat. Pengetahuan yang diberikan dikemas dalam bentuk 

tutorial dimana dalam prosesnya ada pengarahan agar anak jalanan 
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menjaga kebersihan dirinya. Seperti mandi dua kali sehari secara rutin. 

Melalui pendidikan pengetahuan yang diberikan anak jalanan yang tadinya 

tidak tau, tidak mau tau, menjadi mengerti dan paham akan manfaat yang 

mereka rasakan dari pengetahuan yang diberikan. 

 

2. Penanganan pendidikan dalam hal keterampilan 

Penanganan Pendidikan dalam Hal Pengetahuan yang diberikan 

oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang dalam hal ini 

yaitu berupa Pengetahuan Keterampilan yang lebih mengarah kepada 

keterampilan vokasional yang berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu 

di masyarakat yang mencakup  keterampilan vokasional dasar (basic 

vocational skill) dan keterampilan vokasional khusus (occupational skill). 

Keterampilan vokasional dasar mencakup antara lain melakukan 

gerak dasar, menggunakan alat sederhana, menghasilkan teknologi 

sederhana berdasarkan aspek taat asas, presisi, akurasi, dan tepat waktu 

yang mengarah pada perilaku produktif. Keterampilan vokasional khusus 

berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu (http://www.klipingut. 

wordpress.com: 2009). 

Keterampilan yang diberikan itu berupa pelatihan keterampilan 

menjahit dan memasak untuk anak jalanan wanita dan pelatihan 

perbengkelan dan tambal ban untuk anak jalanan laki-laki. Pelatihan 

keterampilan ini diadakan setiap satu tahun sekali sesuai dengan rencana 

program anggaran Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga bidang Penyandang 

http://www.klipingut/
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Masalah dan Kesejahteraan Sosial yang merujuk pada Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang. 

Proses pelaksanaannya sendiri melalui seleksi. Jadi dalam hal ini 

anak jalanan di kota Semarang di data terlebih dahulu mulai dari anak 

jalanan binaan tiap Rumah Perlindungan Sosial Anak Jalanan, binaan 

LSM, dan anak jalanan binaan Panti Rehabilitasi. Nanti dari data tersebut 

diambil data yang terdiri dari anak jalanan yang merupakan anak jalanan 

yang berdomisili asli kota Semarang untuk diurus lebih lanjut melalui 

kelurahan dan kecamatan masing-masing tempat anak jalanan kota 

Semarang itu berasal. Biasanya dalam pendataan ini Disospora bekerja 

sama dengan tiap kelurahan, kecamatan, dan Rumah Perlindungan Sosial 

Anak (RPSA). Setelah dilakukan pendataan di buat proposal rencana 

kegiatannya. 

Kemudian baru diadakan pelatihan oleh Disospora yang dibantu 

lagi oleh pihak-pihak ahli. Seperti pelatihan kursus menjahit yang 

diadakan selama 3 hari di SMK Negeri 6 Kota Semarang yang bekerja 

sama dengan guru-guru pelatih menjahit di SMK N 6 beserta perlengkapan 

yang disediakan oleh SMK N 6. Kemudian pada saat pelatihan 

perbengkelan yang bekerja sama dengan Dikjur dan Ahas motor yang 

lokasinya berada di Dikjur Kota Semarang. Anak Jalanan Binaan Rumah 

Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi sendiri yang mengikuti 

program yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 

Kota Semarang salah satunya yaitu Piter. 



123 
 

 

 

Sedangkan untuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) 

Pelangi sendiri juga melakukan pelatihan keterampilan yang berupa 

pelatihan tambal ban. Dalam pelatihan ini pihak RPSA bekerja sama 

dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Provinsi. Untuk anggaran 

pelaksanaan pelatihan pihak RPSA mengajukan proposal kepada Dinas 

Pendidikan kota semarang sedangkan untuk peralatannya RPSA mendapat 

bantuan alat kerja dari Dinas Sosial Provinsi berupa peralatan tambal ban.  

Antusias anak jalanan saat mendapatkan penanganan berupa 

pelatihan keterampilan sebagian besar merasa senang, karena dengan 

diberikannya pelatihan ini mereka mendapatkan pengalaman yang 

nantinya bisa mereka gunakan kedepannya untuk bertahan hidup ketika 

umur mereka sudah dewasa dan sudah berpikir untuk menjalani hidup 

yang lebih baik lagi. 

Selain itu, anak jalanan binaan RPSA pelangi juga sering 

mendapatkan bantuan kebutuhan dasar yang diberikan oleh Dinas Sosial 

Provinsi yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 

Kota Semarang. Berupa kebutuhan untuk biaya dan peralatan sekolah bagi 

anak jalanan yang masih sekolah dan kebutuhan untuk modal usaha dan 

pengembangan usaha yang tiap anak diberi uang sebesar satu juta rupiah 

setiap tahunnya dalam bentuk rekening tabungan. 
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3. Penanganan pendidikan dalam hal sikap 

Sikap disini adalah pandangan atau perasaan yang disertai 

kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap yang objek. Jadi sikap 

senantiasa terarah terhadap suatu hal, suatu objek, tidak ada sikap yang 

tanpa objek manusia dapat mempunyai sikap terhadap bermacam-macam 

hal. Sikap mungkin terarah terhadap benda-benda, orang-orang tetapi juga 

peristiwa-peristiwa, pandangan-pandangan, lembaga-lembaga, terhadap 

norma-norma, nilai-nilai dan lain-lain. Ciri-ciri sikap adalah bukan dibawa 

sejak lahir, dapat berubah-ubah, tidak berdiri sendiri. Objek sikap itu dapat 

merupakan satu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari 

hal-hal tersebut. Sikap mempunyai segi motivasi dan segi-segi perasaan. 

Sifat inilah yang membedakan sikap dari kecakapan-kecakapan atau 

pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang. 

Sikap ini dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. 

Dalam sikap positif, kecenderungan tindakan adalah mendekati, 

menyenangi, mengharapkan objek tertentu, sedangkan dalam sikap negatif 

terdapat kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci, tidak 

menyukai objek tertentu. Dalam kehidupan masyarakat, sikap ini penting 

sekali. Sikap dapat dibentuk atau berubah melalui 4 macam cara: 

5) Adopsi: kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi 

berulang dan terus-menerus, lama kelamaan secara bertahap diserap 

ke dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya suatu sikap. 
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6) Diferensiasi: dengan berkembangnya intelegensi, bertambahnya 

pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal 

yang tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas 

dari jenisnya tersendiri pula. 

7) Integrasi: pembentukan sikap disini terjadi secara bertahap, dimulai 

dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal 

tertentu. 

8) Trauma: adalah pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan, yang 

meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang bersangkutan. 

Pengalaman-pengalaman yang traumatis dapat juga menyebabkan 

terbentuknya sikap. 

Pembentukan sikap tidak terjadi demikian saja melainkan melalui suatu 

proses tertentu, melalui kontak sosial terus-menerus antara individu 

dengan individu yang lain di sekitarnya (Purwanto 1999: 62-66).  

Berkenaan dengan teori tentang sikap menurut Purwanto yang 

peneliti amati pada penelitian ini sikap anak jalanan terbentuk karena 

empat faktor yang berkenaan dengan adopsi, diferensiasi, interegasi, dan 

trauma. Sikap anak jalanan cenderung semaunya sendiri. Bisa terlihat dari 

cara mereka berpenampilan. Mereka cenderung urakan dan susah diatur. 

Hal ini dikarenakan sikap mereka yang telah terbentuk melalui proses 

adopsi dimana sejak lahir melihat dari kondisi orang tua yang sebagian 

juga bekerja di jalanan dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi 

seorang anak dalam bersikap. 
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Selanjutnya sikap mereka terhadap orang dari Satpol PP, Dinas 

Sosial ataupun masyarakat yang memandang negatif anak jalanan. Sikap 

yang ditunjukkan oleh anak jalanan cenderung tidak bersahabat. Untuk 

penanganan pendidikan dalam hal sikap anak jalanan oleh Dinas Sosial 

Pemuda dan Olahraga lebih menekankan kepada pendidikan mental 

disiplin dan pendidikan semi militer.  

Pendidikan mental disiplin dilakukan agar anak jalanan memiliki 

sikap yang lebih terkontrol, disiplin dan tidak anarki. Dikarenakan sikap 

mengarah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk 

bertindak sesuai dengan sikap dan objek. Sikap dan objek yang dimaksud 

adalah sikap dari orang-orang disekeliling anak jalanan yang membentuk 

anak bersikap negatif. Dalam pendidikan mental disiplin Dinas Sosial 

Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan Kepolisian, Kodam, dan Polda 

Selain itu Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga juga mengadakan 

Pendidikan Karakter Building, yang dilaksanakan di alam terbuka. 

Dalam penanganan ini tahapan sebelumnya dilakukan operasi 

penjaringan dan penjangkauan di tiap titik lokasi anak jalanan di kota 

semarang yang bekerja sama dengan TRC (Tim Reaksi Cepat) dari Dinas 

Sosial Provinsi dan Satpol PP yang kemudian dari hasil penjaringan anak 

jalanan itu diangkut dan dibawa ke panti-panti atau Balai Rehabilitasi 

Sosial dan RPSA untuk kemudian diadakan penanganan yang lebih lanjut 

baik itu dari panti, Balai Rehabilitasi Sosial maupun RPSA untuk 

memberikan pengarahan dan pembinaan kepada mereka agar memperbaiki 
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perilakunya di tengah masyarakat dan agar mereka mengurangi bahkan 

tidak turun ke jalan lagi. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemuda 

dan Olahraga memberikan pendidikan mental disiplin, pendidikan karakter 

building terhadap anak jalanan yang ditempatkan di Balai Rehabilitasi 

Sosial atau Panti. Pendidikan biasanya dilakukan selama 6 bulan. Jika anak 

jalanan yang terjaring dalam razia itu ada yang merupakan binaan RPSA. 

Pengurus anak jalanan tersebut di undang agar segera menjemput anak 

jalanan binaannya. 

Untuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi sendiri 

dalam penanganan sikap terhadap anak jalanan binaannya sejauh ini baru 

berupa nasehat dan himbauan serta pernah terlaksananya program aksi dan 

kreasi yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Dari 

hasil wawancara yang didapat pelaksanaan aksi dan kreasi dapat 

meningkatkan kreativitas anak jalanan. sehingga sikap anak jalanan yang 

cenderung cuek, acuh tak acuh, semaunya sendiri, dan sulit diatur bisa 

tersalurkan melalui hobi mereka jadi diharapkan sikap mereka bisa lebih 

positif dan terarah. Selain itu Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) 

Pelangi juga memberikan nasehat serta pengarahan terhadap sikap anak 

jalanan binaannya. 

 

4. Penanganan dalam hal perilaku 

Perilaku manusia berasal dari dorongan yang ada dalam diri 

manusia, sedang dorongan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan 
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yang ada dalam diri manusia. Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu 

berperilaku dalam segala aktivitas, banyak hal yang mengharuskan 

berperilaku. Faktor yang mempengaruhi perilaku manusia berasal dari 

keturunan, lingkungan, dan pengaruh keturunan dan lingkungan terhadap 

ciri-ciri perilaku individu. 

Ada yang berpendapat perkembangan individu semata-mata 

ditentukan oleh pembawaan dari lahir. Pendapat ini disebut aliran 

nativisme dengan tokoh utamanya Schopenhauer. Aliran ini juga 

menyebabkan muncul pendapat bahwa sifat dan nasib seseorang sudah 

ditentukan sejak lahir. Oleh sebab itu aliran nativisme disebut juga aliran 

pesimisme. 

Di lain pihak ada pendapat bertentangan dengan aliran nativisme 

yang mengemukakan bahwa perkembangan semata-mata tergantung pada 

faktor lingkungan dan tidak mengakui adanya pembawaan yang dibawa 

lahir. John Locke tokoh empirisme mengemukakan teori yang disebutnya 

tabula rasa yaitu jiwa manusia yang baru lahir itu adalah seperti meja atau 

papan lilin yang belum tergores. Akan menjadi apa bayi itu kelak 

sepenuhnya tergantung pada pengalaman-pengalaman apa yang memenuhi 

jiwa anak tersebut. Aliran ini disebut juga aliran optimisme. 

Kedua aliran ini ada benarnya, baik faktor pembawaan maupun 

faktor lingkungan keduanya ada pengaruhnya terhadap perkembangan 

manusia yang tidak dapat diterima adalah pembawaan atau faktor 

lingkungan jadi salah satu mutlak menentukan perkembangan hidup 
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manusia. William Stern menengahi kedua aliran tersebut dengan teori 

konsvergensi. Teori tersebut mengemukakan bahwa faktor pembawaan 

dan faktor lingkungan kedua-duanya turut menentukan perkembangan 

seseorang artinya, perilaku, kepribadian seseorang dibentuk oleh kedua 

faktor tersebut (Purwanto 1999: 10). 

Teori konsvergensi yang dikemukakan oleh William Stern tentang 

perilaku manusia sejalan dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap anak jalanan di Kota Semarang. Kebanyakan dari mereka muncul 

sebagai anak jalanan karena faktor pembawaan yang berasal dari 

keturunan yang memiliki ekonomi kebawah, dan yang memiliki keturunan 

yang juga hidup di jalanan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi mereka 

muncul sebagai anak jalanan adalah dari lingkungan pergaulan. 

Untuk penanganan pendidikan dalam hal perilaku anak jalanan oleh 

Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga lebih menekankan kepada pembinaan 

mental dalam bentuk pendidikan mental spiritual yang diadakan setahun 

sekali. Dalam pembinaan mental sendiri Dinas Sosial Pemuda dan 

Olahraga bekerja sama dengan Departemen Agama untuk memberikan 

siraman rohani dan nasehat-nasehat kepada anak jalanan untuk 

memperbaiki kondisi kejiwaan mereka yang sudah terbentuk melalui sikap 

mereka. Anak jalanan binaan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) 

Pelangi untuk pembinaan sikap yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemuda 

dan Olahraga Kota Semarang belum pernah ada yang ikut serta. Termasuk 
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pembinaan mental yang diadakan tahun 2012 kemarin yang berlangsung di 

RPSA Anak Bangsa. 

Adapun pihak Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi 

dalam menangani pengetahuan perilaku baru semacam nasehat, motivasi, 

dan tutorial tetapi pelaksanaannya tidak rutin. Hal ini dikarenakan 

keterbatasan anggaran dan kurang mendukungnya sarana dan prasarana 

serta kurang aktifnya kepengurusan. 

 

5. Penanganan anak jalanan dalam hal kesehatan 

Untuk saat ini penanganan kesehatan berupa fisik untuk anak 

jalanan dari Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang belum 

ada. Tapi penanganan kesehatan untuk rakyat miskin di Kota Semarang 

sudah ada yaitu berupa kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). 

Rencana kedepan yang akan dilakukan Disospora untuk program 

kesehatan anak jalanan di kota semarang akan mengadakan pengobatan 

gratis pada event-event tertentu misal pada hari jadi kota semarang yang 

nantinya akan bekerja sama dengan puskesmas-puskesmas dan dinas 

kesehatan kota semarang. 

Sedangkan penanganan kesehatan berupa psikis anak jalanan yang 

berkenaan dengan kejiwaan. Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 

mengadakan pembinaan mental yang dalam hal ini juga diharapkan dapat 

memperbaiki kondisi kejiwaan anak jalanan yang meliputi sikap dan 

perilaku mereka. 
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Untuk anak jalanan binaan Rumah Perlindungan Sosial Anak 

(RPSA) Pelangi sendiri juga belum pernah mendapatkan penanganan anak 

jalanan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang. Dari 

pihak Rumah Perlindungan Sosial Pelangi sendiri untuk penanganan 

kesehatan anak jalanan baru memberikan semacam tutorial dan himbauan 

tentang pengetahuan penyalahgunaan narkoba dan HIV atau AIDS. Dalam 

penanganan ini Rumah Perlindungan Sosial Pelangi bekerja sama dengan 

Badan Narkotika Pusat, Badan Narkotika Kota, serta dari pihak kepolisian. 

Diantara berbagai macam bentuk penanganan yang diuraikan dalam 

penelitian ini dilihat dari dari proses pelaksanaannya secara sifat penanganan 

anak jalanan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) sifat, yaitu pertama 

penanganan yang bersifat yuridis dan kedua penanganan yang   bersifat   non-

yuridis, yaitu: 

3. Penanganan yang Bersifat Yuridis 

Dalam kategori penanganan yang bersifat   yuridis   ini,   adanya 

keterkaitan lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian. Pertama,   

penanganan   yang bersifat   pembimbingan   dan   penyuluhan terhadap   

anak   jalanan   yang   melakukan delinkuensi yang sebatas masih bersifat 

non kriminal (kenakalan biasa dan Pelanggaran). Adapun pembimbingan 

dan penyuluhan ini dilakukan oleh satuan BIMAS (Bimbingan 

Masyarakat), Kedua, Penanganan hukum yang dilakukan oleh Satuan 

SAMAPTA dan Satuan   RESKRIM. Satuan   SAMAPTA bertugas 

menangani delinkuensi (perilaku anak jalanan) yang bersifat kenakalan 
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biasa, pelanggaran dan juga perilaku anak jalanan yang   berupa   tindak   

pidana   ringan. Sedangkan   Satuan RESKRIM   bertugas menangani 

delinkuensi anak jalanan yang sudah bersifat kriminal (kejahatan). Adapun   

Satuan   BIMAS,   pada prinsipnya   melakukan   tugas-tugas   yang 

bersifat   preventif   yakni   mengkondisikan perilaku anak jalanan agar 

tidak cenderung kriminal dan fenomenanya tidak semakin meluas. 

Misalnya   dengan   memberikan penyuluhan   /peperangan   mengenai   

ada dan pentingnya norma-norma sosial beserta sanksi bagi siapa saja yang 

melanggarnya. Penyuluhan tersebut diselenggarakan secara berkala   baik   

langsung   di   tempat-tempat mereka mangkal/menggelandang ataupun 

melalui   pengumpulan   di   suatu   rumah singgah. 

4. Penanganan yang bersifat non-yuridis 

a. Melakukan   pendataan   sekaligus pemetaaan secara berkala / 

periodik terhadap   jumlah   dan  keberadaan anak jalanan; 

b. Memberikan   penyuluhan   tentang urgensi dan eksistensi norma-

norma yang   harus   diikuti   oleh   setiap manusia   sebagai   anggota 

masyarakat; 

c. Memberikan   berbagai   macam latihan   keterampilan   guna 

membekali   skill   kepada   anak jalanan;  

d. Memberikan   modal   untuk berwiraswasta kepada anak jalanan yang   

benar-benar   menginginkan untuk   melakukan   suatu   kegiatan 

usaha   sebagai   kerja.   Seperti berternak ayam, jualan koran dan lain 

sebagainya (Juita dkk:121). 
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Sesuai sifatnya, pertama penanganan pendidikan anak jalanan dalam 

hal pengetahuan dan keterampilan dalam penelitian ini secara sifatnya 

termasuk ke dalam penanganan anak jalanan secara non-yuridis. Kedua, 

penanganan pendidikan anak jalanan dalam hal sikap, dalam penelitian ini 

Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan Kepolisian, Kodam, 

dan Polda memberikan pendidikan mental disiplin. Keterkaitan lembaga 

penegak hukum yaitu Kepolisian dalam penelitian ini mengelompokkan 

penanganan ini dalam kelompok penanganan yang bersifat yuridis.  

Ketiga, penanganan pendidikan anak jalanan dalam hal perilaku 

secara sifatnya penanganan ini masuk ke dalam kelompok penanganan yang 

bersifat yuridis dikarenakan, perilaku anak jalanan yang bebas dan sulit siatur 

sering kali melanggar norma-norma sosial yang ada dalam lingkup 

masyarakat. Untuk itu baik pihak Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga maupun 

Rumah Perlindungan Anak (RPSA) Pelangi memberikan nasehat-nasehat 

yang didalamnya juga berisi penyuluhan   /peperangan   mengenai   ada dan 

pentingnya norma-norma sosial beserta sanksi bagi siapa saja yang 

melanggarnya. Keempat, penanganan kesehatan anak jalanan dalam 

penelitian ini secara sifatnya, masuk ke dalam kelompok penanganan non-

yuridis. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan, dokumentasi dan pembahasan, maka  

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penanganan pendidikan anak jalanan dalam hal pengetahuan yang 

diberikan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang adalah 

pengetahuan mengenai pendidikan kursus komputer bekerja sama dengan 

Dinas Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Rumah Perlindungan Sosial Anak 

(RPSA) Pelangi bekerja sama dengan Universitas Sultan Agung 

memberikan pendidikan pengetahuan tentang pendidikan perilaku hidup 

bersih sehat.  

2. Penanganan pendidikan anak jalanan dalam hal keterampilan oleh Dinas 

Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang berupa keterampilan 

menjahit, perbengkelan dan tambal ban setahun sekali. Sedangkan 

penanganan keterampilan yang oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak 

(RPSA) Pelangi berupa pelatihan perbengkelan dan tambal ban bekerja 

sama dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang. 

3. Penanganan pendidikan anak jalanan dalam hal sikap oleh Dinas Sosial 

Pemuda dan Olahraga Kota Semarang berupa pendidikan mental disiplin 

dan pendidikan semi militer bekerja sama dengan Kepolisian, Kodam, dan 

Polda selain itu, Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga juga mengadakan 

Pendidikan Karakter Building. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). 
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4. Pelangi dalam penanganan sikap anak jalanan berupa nasehat dan 

himbauan serta pernah terlaksananya program aksi dan kreasi yang bekerja 

sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. 

5. Penanganan pendidikan anak jalanan dalam hal perilaku oleh Dinas Sosial 

dan Olahraga berupa pendidikan mental spiritual bekerja sama dengan 

Departemen Agama. Adapun pihak Rumah Perlindungan Sosial Anak 

(RPSA) Pelangi dalam menangani pengetahuan perilaku berupa nasehat, 

motivasi, dan tutorial tetapi pelaksanaannya tidak rutin. Hal ini dikarenakan 

keterbatasan anggaran dan kurang mendukungnya sarana dan prasarana 

serta kurang aktifnya kepengurusan. 

6. Penanganan kesehatan anak jalanan berupa kesehatan fisik oleh Dinas 

Sosial Pemuda dan Olahrga belum pernah terlaksana sedangkan berupa 

psikis baru berupa pembinaan mental yang berkaitan dengan proses 

kejiwaan anak. Sedangkan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) 

Pelangi penanganan kesehatan secara fisik baru dilaksanakan secara 

insidental. Selain itu, RPSA Pelangi juga pernah mengadakan tutorial dan 

penyuluhan kesehatan tentang bahaya penyakit HIV/AIDS dan narkoba. 

Penanganan kesehatan secara psikis yang dilakukan oleh RPSA Pelangi 

berupa bimbingan konseling. 
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B. Saran 

Menilai dari hasil simpulan tersebut maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan kepada Pemerintah kota 

Semarang terutama Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga agar dapat  

memberikan pengetahuan tentang bahayanya narkoba dan seks bebas dan 

memberikan contoh gaya hidup sehat. Karena anak jalanan sangat rentan 

terhadap bahaya narkoba dan seks bebas serta gaya hidup yang tidak sehat. 

2. Penanganan pendidikan dalam hal keterampilan kepada Pemerintah kota 

Semarang terutama Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga agar lebih 

mengembangkan program penanganan keterampilan dengan adanya 

program kelanjutan setelah diberi pelatihan. Kepada RPSA Pelangi agar 

mengaktifkan kepengurusan yang ada sehingga RPSA tidak terlihat sepi. 

3. Penanganan pendidikan dalam hal sikap kepada Pemerintah kota Semarang 

terutama Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga agar memberikan pengawasan 

kepada anak jalanan agar sikap anak jalanan cenderung lebih terkontrol dan 

pelaksanaannya dimaksimalkan lagi tidak hanya untuk anak jalanan 

terjaring operasi sosial dan yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial saja tetapi 

diusahakan pelaksanaannya merata di RPSA dan panti lainnya yang ada di 

Kota Semarang. Kepada RPSA Pelangi perlu mengadakan lagi program 

aksi dan kreasinya. Selain itu, pihak RPSA Pelangi lebih banyak lagi dalam 

memberikan nasehat dan memperketat tata tertib yang ada. 
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4. Penanganan pendidikan dalam hal perilaku kepada Pemerintah kota 

Semarang terutama Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga untuk pembinaan 

mental bagi anak jalanan yang pelaksanaannya setahun sekali agar 

dimaksimalkan menjadi dua atau tiga kali dalam setahun. Selain itu, diberi 

motivasi serta penyaluran bakat dan minat anak jalanan dalam 

pelaksanaannya. Kepada pihak RPSA Pelangi agar merutinkan dan 

memaksimalkan pelaksanaan tutorial dan nasehatnya. 

5. Penanganan kesehatan secara fisik kepada Dinas Sosial Pemuda dan 

Olahraga perlu mengadakan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota 

Semarang untuk mengadakan program khusus bagi penyandang masalah 

kesejahteraan sosial, diantaranya memberikan jaminan fasilitas kesehatan. 

Sedangkan untuk penanganan kesehatan secara psikis diperlukan adanya 

siraman rohani atau kegiatan keagamaan dan pelaksanaannya dilakukan 

dua atau tiga kali dalam setahun. Untuk pihak RPSA Pelangi dalam 

penanganan kesehatan secara fisik agar dilakukan secara rutin dua minggu 

sekali tidak secara insidental. Sedangkan secara psikis perlu diadakannya 

kegiatan keagamaan dan bimbingan konseling secara rutin dan terjadwal. 

6. Pihak Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, Rumah 

Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi maupun Dinas Sosial Provinsi 

Jawa Tengah agar terjalin komunikasi yang lebih baik lagi sehingga 

program-program penanganan anak jalanan kedepannya jauh lebih baik,  

lebih terarah, dan tepat sasaran. Sedangkan untuk Masyarakat agar ikut 

serta mendukung dan berpartisipasi langsung dalam penanganan anak 
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jalanan di kota Semarang dengan memberikan sumbangan dan bentuk 

perhatian lebih kepada mereka. 
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LAMPIRAN 
 

 



 

 
 

 

 

INSTRUMENT PENELITIAN DAN PEDOMAN WAWANCARA 

 

Instrument Penelitian dalam penelitian “Penanganan Anak Jalanan di Rumah 

Perlindungan Sosial Anak Pelangi Oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota 

Semarang”. 

 

1. Fokus : Penanganan Anak Jalanan 

a. Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap, dan 

perilaku yang di lakukan oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga 

(Disospora) terhadap anak jalanan binaan Rumah Singgah Perlindungan 

Sosial Anak (RPSA) Pelangi. 

b. Penanganan kesehatan baik fisik maupun psikis yang di lakukan oleh 

Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga terhadap anak jalanan binaan Rumah 

Singgah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1 



 

 
 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman wawancara dalam penelitian “Penanganan Anak Jalanan di 

Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi Oleh Dinas Sosial, Pemuda dan 

Olahraga Kota Semarang”. 

 

Ditujukan untuk Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Dinas Sosial 

Pemuda dan Olahraga Kota Semarang). 

Nama    : 

Jenis Kelamin  :  

Hari/ Tanggal  :  

Umur   : 

Pendidikan  : 

Pekerjaan/Jabatan : 

Alamat   : 

Daftar Pertanyaan 

Indikator: Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan anak jalanan. 

1. Apa saja program penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan anak 

jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang? 

2. Bagaimanakah tahapan pelaksanaan program penanganan pendidikan 

dalam hal pengetahuan anak jalanan? 

3. Dalam penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan anak jalanan 

Disospora Kota Semarang bekerja sama dengan pihak mana saja? 

4. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh dinas mengenai penanganan 

pendidikan dalam hal pengetahuan anak jalanan? 

5. Bagaimanakah hasil dari program penanganan ini? 

 

Lampiran 2 



 

 
 

 

Indikator: Penanganan pendidikan dalam hal keterampilan anak jalanan. 

1. Apa saja program penanganan pendidikan dalam hal keterampilan anak 

jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang? 

2. Bagaimanakah tahapan pelaksanaan program penanganan pendidikan 

dalam hal keterampilan anak jalanan? 

3. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam penyampaian program 

penanganan pendidikan anak jalanan dalam hal keterampilan? 

4. Apakah ada pengawasan dari pemerintah Kota Semarang terhadap 

berjalannya program penanganan ini? 

5. Bagaimanakah teknik koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh 

Disospora dalam program penanganan ini? 

6. Dalam penanganan pendidikan dalam hal keterampilan anak jalanan 

Disospora Kota Semarang bekerja sama dengan pihak mana saja? 

7. Bagaimanakah cara-cara yang Disospora lakukan agar anak jalanan 

antusias mengikuti program pendidikan dalam hal keterampilan yang 

diselenggarakan? 

8. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh dinas mengenai penanganan 

pendidikan dalam hal keterampilan  anak jalanan? 

9. Faktor-faktor pendukung apa saja yang mendorong berlangsungnya 

program penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan keterampilan 

anak jalanan? 

10. Bagaimanakah hasil dari program penanganan ini? 

11. Apakah ada program kelanjutan dari program penanganan ini apabila anak 

jalanan telah mendapatkan penanganan keterampilan? 

Indikator: Penanganan pendidikan dalam hal sikap anak jalanan. 

12. Apakah dalam program penanganan pendidikan yang dilakukan 

Disospora, ada penanganan pendidikan dalam hal sikap? 

Jika Ya: 

- Bagaimanakah bentuk program penanganan pendidikan dalam hal 

sikap yang diberikan oleh Disospora kepada anak jalanan? 



 

 
 

 

- Bagaimanakah pelaksanaan program penanganan pendidikan dalam 

hal  sikap tersebut? 

- Apakah ada hambatan dalam proses penanganan sikap anak jalanan? 

- Siapa saja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program 

penanganan ini? 

- Dalam penanganan ini Disospora bekerja sama dengan pihak mana 

saja? 

- Apakah sebelum program ini berjalan ada observasi atau pengawasan 

terhadap sikap anak jalanan?, siapa yang melakukannya? 

- Bagaimanakah hasil dari program penanganan pendidikan sikap yang 

diberikan? 

Jika Tidak: 

- Apakah ada rencana dari Dinas Pemuda dan Olahraga untuk 

mengadakannya? 

Indikator : Penanganan pendidikan dalam hal perilaku anak jalanan. 

13. Berkenaan mengenai penanganan pendidikan dalam hal sikap apakah 

Disospora juga melakukan penanganan pendidikan dalam hal perilaku 

anak jalanan? 

Jika Ya: 

- Bagaimanakah bentuk penanganan pendidikan dalam hal perilaku anak 

jalanan? 

- Bagaimanakah tahapan pelaksanaan program penanganan ini? 

- Apakah ada hambatan dalam penanganan pendidikan perilaku anak 

jalanan? 

- Dalam penanganan ini Disospora bekerja sama dengan pihak mana 

saja? 

- Bagaimanakah hasil dari program penanganan pendidikan perilaku 

anak jalanan? 

- Bagaimana respon anak jalanan ketika diberikan pendidikan perilaku? 

 

 



 

 
 

 

Jika Tidak: 

- Apakah ada rencana dari Dinas Pemuda dan Olahraga untuk 

mengadakannya? 

- Perilaku seperti apa saja yang sering dihadapi oleh Disospora saat 

menangani anak jalanan di lapangan? 

- Solusi seperti apa saja yang disiapkan untuk mengatasi perilaku anak 

jalanan agar tidak turun ke jalan lagi? 

Indikator : Penanganan kesehatan anak jalanan. 

14. Apakah Disospora mengadakan program penanganan kesehatan anak 

jalanan? 

15. Jika Ya: 

- Program penanganan kesehatan anak jalanan di Kota Semarang dalam 

bentuk apa saja? 

- Bagaimanakah tahapan pelaksanaan penanganan kesehatan terhadap 

anak jalanan? 

- Apa saja hambatan dalam penanganan kesehatan anak jalanan? 

- Pihak mana saja yang mendukung penanganan kesehatan anak 

jalanan? 

- Apakah Disospora sering mengadakan penyuluhan kesehatan terhadap 

anak jalanan? 

- Apakah ada jangka waktu dalam penanganan kesehatan anak jalanan? 

- Bagaimanakah hasil  penanganan kesehatan anak jalanan di Kota 

Semarang menurut anda? 

Jika Tidak: 

- Apakah ada rencana dari Dinas Pemuda dan Olahraga untuk 

mengadakannya? 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman wawancara dalam penelitian “Penanganan Anak Jalanan di 

Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi Oleh Dinas Sosial, Pemuda dan 

Olahraga Kota Semarang”. 

 

Ditujukan kepada Anak Jalanan binaan RPSA Pelangi 

Nama    : 

Jenis Kelamin  :  

Hari/ Tanggal  :  

Umur   : 

Pendidikan  : 

Pekerjaan/Jabatan : 

Alamat   : 

 

Daftar Pertanyaan 

Indikator: Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan anak jalanan. 

1. Apa anda pernah mendapatkan program penanganan pendidikan dalam hal 

pengetahuan anak jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Semarang? 

2. Bagaimanakah tanggapan anda terhadap pelaksanaan program penanganan 

pendidikan dalam hal pengetahuan anak jalanan? 

3. Apakah ada penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan di RPSA 

Pelangi? 

Indikator : Penanganan pendidikan dalam hal keterampilan anak jalanan. 

1. Sejak kapan anda menjadi anak jalanan? 

2. Apakah alasan anda turun ke jalan? 

3. Apakah anda pernah menerima bantuan pendidikan oleh pemerintah? 

4. Apakah anda pernah mengikuti program penanganan pendidikan dalam hal 

keterampilan?, oleh Disospora atau RPSA? 

5. Keterampilan apa saja yang anda dapatkan? 



 

 
 

 

6. Bagaimana tanggapan anda mengenai program penanganan keterampilan 

yang diberikan? 

7. Jika anda pernah mengikuti program pendidikan dalam hal pengetahuan 

keterampilan yang diberikan oleh Disospora atau RPSA, manfaat apa yang 

anda rasakan? 

8. Apa tindak lanjut anda setelah mendapatkan penanganan pendidikan 

dalam hal pengetahuan keterampilan? 

Indikator : Penanganan pendidikan dalam hal sikap anak jalanan. 

9. Bagaimanakah hubungan anda dengan keluarga? 

10. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap pekerjaan anda? 

11. Apakah ada gangguan selama anda di jalanan? 

12. Bagaimana pendapat anda tentang operasi tertib sosial terhadap anak 

jalanan? 

13. Pernahkah anda terjaring dalam operasi sosial? 

14. Sudah berapa lama anda mendapatkan pembinaan oleh RPSA ini? 

15. Apakah anda sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik saat anda 

bekerja atau berada di jalanan? 

16. Bagaimana sikap anda saat anda diperlakukan dengan tidak baik? 

17. Bagaimanakah sikap anda terhadap orang tua anda dan orang-orang di 

sekeliling anda? 

18. Tanggapan masyarakat terhadap anda bagaimana? 

19. Apa anda pernah membuat masalah dengan lingkungan anda tinggal? 

20. Apa anda pernah mendapatkan pendidikan sikap?, oleh Disospora atau 

RPSA? 

Jika Ya: 

- Seperti apa penanganan yang diberikan? 

- Menurut anda apakah program itu menarik atau membosankan? 

- Apa hasil yang anda rasakan setelah anda mendapatkan pendidikan 

sikap? 

Indikator : Penanganan pendidikan dalam hal perilaku anak jalanan. 

21. Asal tempat tinggal anda dari mana? 



 

 
 

 

22. Sehari berapa jam anda menghabiskan waktu di jalanan? 

23. Mulai jam berapa anda memulai aktifitas di jalanan? 

24. Kegiatan apa saja yang biasa anda lakukan di jalanan? 

25. Apakah tempat aktivitas anda berpindah-pindah? 

26. Berapakah pendapatan anda sehari? 

27. Apakah anda sering pulang kerumah? 

28. Seberapa sering anda pulang ke rumah? 

29. Apakah anda pernah mendapatkan penanganan pendidikan dalam hal 

perilaku?, dari Disospora atau RPSA? 

Jika Ya: 

- Seperti apakah penanganan pendidikan dalam perilaku yang anda 

terima? 

- Menurut anda apakah program itu menarik atau membosankan? 

- Apa hasil yang anda rasakan setelah anda mendapatkan pendidikan 

sikap? 

Indikator : Penanganan kesehatan anak jalanan. 

30. Apa anda pernah mendapatkan penyuluhan kesehatan?, oleh Disospora 

atau RPSA? 

31. Jika ya: 

- Seperti apa bentuk penyuluhan kesehatannya? 

- Berapa kali anda mendapatkan penyuluhan kesehatan? 

- Bagaimana tanggapan atau respon anda setelah mendapatkan 

penyuluhan itu? 

32. Apakah di RPSA disediakan fasilitas kesehatan? 

33. Apakah pemerintah kota semarang menyediakan fasilitas kesehatan? 

34. Jika ya: 

- Menurut anda fasilitas kesehatan yang di sediakan itu seperti apa? 

- Apakah fasilitas itu gratis? 

 

 



 

 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman wawancara dalam penelitian “Penanganan Anak Jalanan di 

Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi Oleh Dinas Sosial, Pemuda dan 

Olahraga Kota Semarang”. 

 

Ditujukan kepada Pimpinan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) 

Pelangi 

Nama    : 

Jenis Kelamin  :  

Hari/ Tanggal  :  

Umur   : 

Pendidikan  : 

Pekerjaan/Jabatan : 

Alamat   : 

 

Daftar pertanyaan: 

Indikator: Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan anak jalanan. 

1. Apa saja program penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan anak 

jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang? 

2. Bagaimanakah tahapan pelaksanaan program penanganan pendidikan 

dalam hal pengetahuan anak jalanan menurut anda? 

3. Apakah pihak RPSA juga mengadakan penanganan pendidikan 

pengetahuan? 

Indikator : Penanganan pendidikan dalam hal keterampilan anak jalanan. 

1. Apa saja macam-macam program penanganan pendidikan dalam hal 

keterampilan yang dilaksanakan oleh Disospora terhadap anak jalanan 

binaan anda? 

2. Bagaimanakah tahapan pelaksanaan program penanganan pendidikan 

dalam hal keterampilan oleh Disospora terhadap anak jalanan binaan 

anda? 



 

 
 

 

3. Menurut anda bagaimanakah penanganan pendidikan dalam hal 

keterampilan yang diberikan oleh Disospora? Efektifkah penanganan 

tersebut? 

4. Apakah dari RPSA juga mengadakan program penanganan pendidikan 

dalam hal keterampilan? 

5. Bagaimana tanggapan anak jalanan binaan anda setelah mendapatkan 

penanganan pendidikan dalam hal keterampilan? 

6. Bagaimanakah bentuk bantuan penanganan pendidikan dalam hal 

keterampilan yang diberikan Disospora kota Semarang terhadap anak 

jalanan binaan anda? 

7. Bagaimana proses penyaluran bantuan pendidikan dalam hal keterampilan 

anak jalanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak jalanan binaan 

anda? 

8. Keterampilan apa saja yang paling banyak diminati oleh anak jalanan 

binaan anda? 

9. Seperti apa program penanganan keterampilan yang diberikan oleh RPSA 

ini? 

10. Apakah program penanganan keterampilan itu mendapatkan dukungan 

dari Disospora? 

11. Selain Disospora pihak mana saja yang mendukung program penanganan 

keterampilan itu? 

12. Apakah ada pendampingan dalam program penanganan pendidikan dalam 

hal keterampilan yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak jalanan 

binaan anda? 

Indikator : Penanganan pendidikan dalam hal sikap anak jalanan. 

13. Permasalahan apa saja yang melingkupi anak jalanan di RPSA ini? 

14. Adakah pengaruh orang tua yang mempengaruhi mereka ada di jalan? 

15. Apakah anak jalanan binaan anda pernah mendapatkan pendidikan sikap 

dari Disospora? 

Jika Ya: 



 

 
 

 

- Penanganan pendidikan dalam hal sikap seperti apa saja yang sudah 

dilakukan Disospora terhadap anak jalanan di rumah singgah ini? 

- Bagaimana reaksi mereka terhadap penanganan yang diberikan oleh 

disospora? 

- Bagaimana respon mereka setelah mendapatkan pendidikan itu? 

Apakah ada perubahan terhadap sikap mereka? 

- Menurut anda bagaimanakah penanganan pendidikan dalam hal sikap 

yang diberikan oleh Disospora? Efektifkah penanganan tersebut? 

Jika Tidak: 

- Apakah RPSA Pelangi pernah memberikan penanganan berupa 

pendidikan dalam hal perilaku untuk anak jalanan binaan RPSA 

Pelangi? 

- Bagaimanakah pelaksanaan penanganan pendidikan dalam hal sikap 

anak jalanan binaan anda? 

- Apakah ada hambatan dalam penanganan sikap anak jalanan binaan 

anda? 

- Bagaimana hasil dari penanganan pendidikan sikap anak jalanan yang 

diberikan RPSA Pelangi? 

- Bagaimana respon anak jalanan binaan anda ketika diberikan 

pendidikan dalam hal sikap? 

16. Menurut anda bagaimana sikap anak jalanan binaan anda? 

17. Bagaimana sikap anak jalanan terhadap anda dan orang-orang dari 

pemerintahan atau dinas? 

18. Apa anak jalanan binaan anda pernah membuat masalah terhadap 

masyarakat sekitar RPSA? 

19. Apa tanggapan masyarakat terhadap anak jalanan binaan anda? 

Indikator : Penanganan pendidikan dalam hal perilaku anak jalanan 

20. Bagaimanakan perilaku anak jalanan binaan anda sehari-hari? 

21. Apakah anak jalanan binaan anda pernah mendapatkan pendidikan 

perilaku dari Disospora? 

Jika Ya: 



 

 
 

 

- Bagaimanakah bentuk program penanganan pendidikan perilaku anak 

jalanan? 

- Bagaimanakah pelaksanaan program penanganan pendidikan dalam 

hal perilaku anak jalanan binaan anda? 

- Apakah ada hambatan dalam penanganan perilaku anak jalanan binaan 

anda? 

- Berapa persen prosentase keberhasilan dari program penanganan 

pendidikan perilaku anak jalanan yang dilakukan oleh Disospora 

menurut anda? 

- Bagaimana respon anak jalanan binaan anda ketika diberikan 

pendidikan perilaku? 

Jika Tidak: 

- Apakah RPSA Pelangi pernah memberikan penanganan berupa 

pendidikan dalam hal perilaku untuk anak jalanan binaan RPSA 

Pelangi? 

- Bagaimanakah pelaksanaan penanganan pendidikan dalam hal perilaku 

anak jalanan binaan anda? 

- Apakah ada hambatan dalam penanganan perilaku anak jalanan binaan 

anda? 

- Bagaimana hasil dari penanganan pendidikan perilaku anak jalanan 

yang diberikan RPSA Pelangi? 

- Bagaimana respon anak jalanan binaan anda ketika diberikan 

pendidikan dalam hal perilaku? 

22. Faktor apa saja yang mempengaruhi anak binaan disini turun ke jalan? 

23. Menurut anda solusi seperti apa saja yang tepat untuk mengatasi perilaku 

anak jalanan agar tidak turun ke jalan lagi? 

Indikator : Penanganan kesehatan anak jalanan. 

24. Apakah di RPSA Pelangi mengadakan fasilitas kesehatan untuk anak 

jalanan? 

25. Apakah ada bantuan kesehatan yang diberikan Disospora untuk anak 

jalanan binaan RPSA ini? 



 

 
 

 

Jika Ya: 

- Dalam bentuk apa saja bantuan kesehatan itu? 

- Bagaimana respon anak jalanan yang mendapatkan bantuan kesehatan? 

- Apakah dari dinsospora maupun RPSA ini pernah mengadakan 

penyuluhan kesehatan untuk anak jalanan?, kapan? 

- Apa saja hambatan yang dihadapi saat pengadaan penyuluhan 

kesehatan? 

Jika Tidak: 

- Apakah ada pihak lain selain RPSA dan Disospora yang pernah 

memberikan penanganan kesehatan untuk anak jalanan binaan anda? 

- Bagaimana hasilnya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

DOKUMENTASI 

 

Data observasi digunakan untuk menyempurnakan hasil wawancara. 

Fokus observasi pada penelitian ini adalah gambaran umum anak jalanan di Kota 

Semarang, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi, penanganan anak 

jalanan oleh dinsospora kota semarang. 

Indikator : 

a. Visi Misi Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Sosial Pemuda dan 

Olahraga dalam upaya penanganan anak jalanan di Kota Semarang 

b. Tugas dan Fungsi Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Sosial Pemuda 

dan Olahraga dalam upaya penanganan anak jalanan di Kota Semarang 

c. Latar Belakang Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi. 

d. Pelaksanaan penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan, keterampilan, 

sikap, dan perilaku yang di Lakukan Oleh Dinas Sosial, Pemuda dan 

Olahraga Terhadap Anak Jalanan yang di tampung di Rumah Singgah 

Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi. 

e. Pelaksanaan penanganan kesehatan baik fisik maupun psikis yang di Lakukan 

Oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Terhadap Anak Jalanan yang di 

tampung di Rumah Singgah Perlindungan Sosial Anak Pelangi. 

f. Indikator Keberhasilan program penanganan anak jalanan oleh Disospora 

Kota Semarang 

 

 



 

 
 

 

 

 

DAFTAR CHEK LIST 

(LEMBAR OBSERVASI) 

 

NO KOMPONEN 

HASIL OBSERVASI 

KETERANGAN 
ADA 

TIDAK 

ADA 

KONDISI 

BAIK KURANG BAIK BAIK SEKALI 

1. Sarana Prasarana di RPSA 

Pelangi Semarang 

a. Meja 

b. Kursi 

c. Buku 

d. Perpustakaan 

e. Ruang baca 

f. Dapur 

g. Kamar tidur 

h. Kamar mandi 

i. Ruang tamu 

j. Keadaan RPSA 

Pelangi 

k. Ruang pertemuan 

l. Ruang pengurus 

m. Tempat beribadah 

n. Televisi 

 

      

Lampiran 3 



 

 
 

 

o. Mesin 

ketik/komputer 

p. Papan informasi 

q. Papan tulis 

r. Alat kebersihan 

s. Perlengkapan 

memasak 

t. Telefon kantor 

u. Ruang pimpinan dan 

konseling 

v. Ruang keterampilan 

w. Ruang pekerja sosial 

x. Alat keterampilan 

y. Lain-lain. 

 

 

 

NO KOMPONEN ADA 
TIDAK 

ADA 

HASIL OBSERVASI PELAKSANAAN 

KETERANGAN 
BAIK 

KURANG 

BAIK 

SANGAT 

BAIK 

2. Proses Penanganan 

a. Penanganan Pendidikan 

Keterampilan 

b. Penanganan Pendidikan Sikap 

c. Penanganan Pendidikan Perilaku 

d. Penanganan Kesehatan Psikis 

e. Penanganan Kesehatan Fisik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 
 

 

 

NO KOMPONEN 

HASIL OBSERVASI 

KETERANGAN PROSENTASE 

KEBERHASILAN 

RESPON ANAK JALANAN TIDAK 

TURUN KE 

JALAN 

MASIH 

TURUN KE 

JALAN 
BAIK 

KURANG 

BAIK 

SANGAT 

BAIK 

3. 

 

 

Hasil 

penanganan 

program 

       

 

NO KOMPONEN 

HASIL OBSERVASI 

KETERANGAN 
NAMA ANJAL 

KONDISI TIDAK 

TURUN KE 

JALAN 

MASIH 

TURUN KE 

JALAN 
BAIK 

KURANG 

BAIK 

SANGAT 

BAIK 

4. Kondisi 

Permasalahan Anak 

Jalanan: 

a. Kondisi Tempat 

tinggal 

b. Kondisi Kesehatan 

c. Sikap kepada 

masyarakat 

d. Sikap kepada 

pengurus RPSA 

e. Sikap kepada 

Pemerintah 

f. Sikap saat dirazia 

       

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman wawancara dalam penelitian “Penanganan Anak Jalanan di 

Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi Oleh Dinas Sosial, Pemuda dan 

Olahraga Kota Semarang”. 

 

Ditujukan untuk Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Dinas Sosial 

Pemuda dan Olahraga Kota Semarang). 

Nama    : Henky Surhendioto 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Hari/ Tanggal  : Rabu dan Kamis/ 15 dan 16 Mei 2013 

Umur   : 52 Tahun 

Pendidikan  : S1 Hukum 

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang PMKS 

Alamat   : Ungaran 

Daftar Pertanyaan 

Indikator: Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan anak jalanan. 

6. Apa saja program penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan anak 

jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang? 

Jawab: “Untuk pengetahuan kita pernah memberikan pengetahuan itu 

semacam pendidikan komputer”. 

7. Bagaimanakah tahapan pelaksanaan program penanganan pendidikan 

dalam hal pengetahuan anak jalanan? 

Jawab: “Pelaksanaannya seperti penyuluhan atau tutorial. Jadi kita 

memberikan pengetahuan ini satu paket ketika kita mengadakan 

pembinaan terhadap anak jalanan”. 

Lampiran 4 



 

 
 

 

8. Dalam penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan anak jalanan 

Disospora Kota Semarang bekerja sama dengan pihak mana saja? 

Jawab: “Untuk kerja sama kita mengadakan kerja sama dengan Dinas 

Provinsi Jawa Tengah”. 

9. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh dinas mengenai penanganan 

pendidikan dalam hal pengetahuan anak jalanan? 

Jawab: “Hambatannya banyak. Anak-anak kan cenderung masa bodoh 

terhadap dirinya sendiri. Rata-rata dari mereka itu jarang mandi, tidur di 

jalan dan jarang pulang ke rumah. Ketika kita beri pengetahuan tentang 

perilaku hidup sehat mereka itu cenderung hanya mendengarkan, tidak 

mempraktekan”. 

10. Bagaimanakah hasil dari program penanganan ini? 

Jawab: “Hasilnya ya mereka yang tadinya cuek, tidak mau tahu jadi tahu 

bagaimana perilaku hidup sehat. Tinggal itu tadi mereka mau 

mempraktekan atau tidak”. 

Indikator: Penanganan pendidikan dalam hal keterampilan anak jalanan. 

16. Apa saja program penanganan pendidikan dalam hal keterampilan anak 

jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang? 

Jawab: “ anyak ya kita melihatnya secara komprehensif. Bentuk 

kemandirian anak jalanan misal, untuk bisa menghidupi dirinya sendiri 

salah satunya kebutuhan primer contoh makan. Karena mereka anak 

jalanan kita memberikan cara agar mereka hidup mandiri. Mereka kita beri 

pelatihan yang sederhana, agar mereka bisa hidup mandiri. Yang 

sederhana, misal yang anak laki-laki kita berikan pelatihan tambal ban. 

Tapi kalau yang perempuan ya kita beri pelatihan menjahit kita beri 

peralatannya bahkan sampai ke mesin jahit itu kita beri”. 

17. Bagaimanakah tahapan pelaksanaan program penanganan pendidikan 

dalam hal keterampilan anak jalanan? 

Jawab: “ Tahapannya itu Biayanya dari APBD, Anggaran belanja daerah. 

Kita membuat nomenklaturnya nanti disetujui DPR. Nah kita punya 

kegiatan seperti ini, perencanaan kegiatan misal perencanaan pelatihan. 



 

 
 

 

Ada yang berupa proposal yang kita jaring dari kelurahan nanti kita saring 

yang memenuhi syarat kita beri. Untuk RPSA itu, membantu pendataan. 

Kalau memenuhi syarat nanti kita beri”. 

18. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam penyampaian program 

penanganan pendidikan anak jalanan dalam hal keterampilan? 

Jawab: “Kepala Disospora, paling atas Walikota. Nanti yang terjun ke 

lapangan kita”. 

19. Apakah ada pengawasan dari pemerintah Kota Semarang terhadap 

berjalannya program penanganan ini? 

Jawab: “Dari RPSA, jadi pengawasannya bukan person ke person tapi 

lebih secara kelompok. Nanti kita tanya ke pengurusnya bagaimana tindak 

lanjutnya setelah diberi pelatihan. Tapi klo hasilnya masih tetap, ya kita 

beri pelatihan yang lainnya. Jadi kita disini sebagai fasilitator”. 

20. Bagaimanakah teknik koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh 

Disospora dalam program penanganan ini? 

Jawab: “Kita sering datang ke RPSA melakukan pembinaan seperti 

semacam rapat kepada pengurus-pengurus RPSA. RPSAnya sendiri disini 

ada lima Anak Bangsa, Gratama, YKSS, PKPU, Pelangi”. 

21. Dalam penanganan pendidikan dalam hal keterampilan anak jalanan 

Disospora Kota Semarang bekerja sama dengan pihak mana saja? 

Jawab: “Kita kerjasama dengan bidang ahli yang menguasai keterampilan 

itu. Contoh seperti tambal ban kita kerjasamanya dengan BLK, Balai 

Latihan Kerja. Kita juga mengadakan kerjasama dengan Dinas Sosial 

Provinsi, misal saat kita melakukan penjaringan, lalu Kementrian Sosial 

Republik Indonesia. Dan kerja samanya ini tidak hanya untuk anak jalanan 

tapi seluruh permasalahan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial)”. 

22. Bagaimanakah cara-cara yang Disospora lakukan agar anak jalanan 

antusias mengikuti program pendidikan dalam hal pengetahuan 

keterampilan yang diselenggarakan? 



 

 
 

 

Jawab: “Emmm..., Kita beri ganti transport, jadi kita beri istilahnya uang 

saku. Trus kita beri snack pada saat pelatihannya kalau lama pelatihannya 

sampai lebih dari jam makan siang kita beri makan siang. Trus tempatnya 

juga harus yang representative, yang nyaman. Jadi anak-anak seneng”. 

23. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Disospora mengenai penanganan 

pendidikan dalam hal keterampilan anak jalanan? 

Jawab: “Semangat dari mereka kurang. Karena pola pikir mereka yang 

keliru. Jadi pelatihan yang kita beri itu tidak sesuai dengan keinginan 

mereka. Jadi maksudnya begini, mereka itu ikut pelatihan bukan sebagai 

panggilan jiwa, melainkan hanya untuk mengisi waktu kosong mereka, 

dari kegiatan yang mereka jalani. Lalu ketidaksukaan mereka, karena 

mereka kebanyakan itu anti kemapanan. Biasanya saat pelatihan itu yang 

datang perwakilan, jadi bukan yang didata atau diikutsertakan”. 

24. Faktor-faktor pendukung apa saja yang mendorong berlangsungnya 

program penanganan pendidikan dalam hal keterampilan anak jalanan? 

Jawab: “Dari APBD dari anggaran”. 

25. Bagaimanakah hasil dari program penanganan ini? 

Jawab: “Misal yang diberi pelatihan tambal ban atau pelatihan bengkel 

harus bisa reparasi sepeda motor. Nanti dibantu alatnya, tingkat 

keberhasilannya itu dari 20 anak yang mengikuti pelatihan itu paling 

hanya 3 orang saja yang ikut latihan dibengkel sebagai montir”. 

26. Apakah ada program kelanjutan dari program penanganan ini apabila anak 

jalanan telah mendapatkan penanganan keterampilan? 

Jawab: “Ada, kalau bisa mereka entas dari dunia jalanan. jadi yang tadinya 

anak jalanan jadi punya kerjaan. Tapi tidak semuanya kita beri program 

ini. Karena biaya yang dibutuhkan besar”. 

Indikator: Penanganan pendidikan dalam hal sikap anak jalanan. 

27. Apakah dalam program penanganan pendidikan yang dilakukan 

Disospora, ada penanganan pendidikan dalam hal sikap? 

Jika Ya: 



 

 
 

 

- Bagaimanakah bentuk program penanganan pendidikan dalam hal 

sikap yang diberikan oleh Disospora kepada anak jalanan? 

Jawab: “Kita sama anak jalanan itu mengadakan pendidikan seperti 

tutorial atau pendidikan karakter building dalam bentuk outbond”. 

- Bagaimanakah pelaksanaan program penanganan pendidikan dalam 

hal  sikap tersebut? 

Jawab: “Sama seperti pelatihan keterampilan kita ambil beberapa anak 

binaan dari RPSA atau panti, lalu  kita adakan outbond nah, nanti 

karakter building Itu kita sisipkan saat kita mengadakan outbond 

dengan mereka. Biasanya outbondnya itu pake bis. Nanti disana kita 

beri siraman rohani yang biasanya kita mengundang bunda indah dari 

undip. Kemudian untuk pengawasannya kita serahkan ke panti-panti 

atau RPSA bagaimana kelanjutannya apakah dalam 2 hari ada 

perubahan atau tidak”. 

- Apakah ada hambatan dalam proses penanganan sikap anak jalanan? 

Jawab: “Banyak pertama gak saling kenal jadi mereka itu cuek. 

Kebanyakan mereka juga tidak menaati aturan yang dibuat”. 

- Siapa saja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program 

penanganan ini? 

Jawab: “Pengurus panti dan Disospora”. 

- Dalam penanganan ini Disospora bekerja sama dengan pihak mana 

saja? 

Jawab: “Pengurus panti”. 

- Apakah sebelum program ini berjalan ada observasi atau pengawasan 

terhadap sikap anak jalanan?, siapa yang melakukannya? 

Jawab: “Ada,kenapa mereka kebanyakan susah diaturnya. Nanti kita 

mengadakan diskusi dengan pengurus panti atau RPSA yang lebih 

mengerti gambaran bagaimana sikap mereka”. 

- Bagaimanakah hasil dari program penanganan pendidikan sikap yang 

diberikan? 



 

 
 

 

Jawab: “Hasilnya besar sekali ya, mereka kebanyakan menghargai 

pelajaran yang didapat dari hati yang paling dalam. Bahkan mereka 

sampai menangis, iya betul itu. Mereka menyesali perbuatan mereka, 

kenapa saya hidup seperti ini”. 

- Bagaimana tindak lanjut dari program penanganan ini? 

Jawab: “Dibina oleh RPSA dan LSM agar dihimbau dan dinasehati 

ibadah mereka. Jadi kita usahanya memberi pesan kepada pengasuh 

agar diberi pengawasan. Jadi jangka panjangnya berupa himbauan 

dengan motivasi”. 

Jika Tidak: 

- Apakah ada rencana dari Dinas Pemuda dan Olahraga untuk 

mengadakannya? 

Indikator : Penanganan pendidikan dalam hal perilaku anak jalanan 

28. Berkenaan mengenai penanganan pendidikan dalam hal sikap apakah 

Disospora juga melakukan penanganan pendidikan dalam hal perilaku 

anak jalanan? 

Jika Ya: 

- Bagaimanakah bentuk penanganan pendidikan dalam hal perilaku anak 

jalanan? 

Jawab: “Kalau untuk perilaku sama seperti yang saya bilang kemarin 

mbak lebih mengarah kepada karakter building”. 

- Bagaimanakah tahapan pelaksanaan program penanganan ini? 

Jawab: “Dijadikan satu dalam satu program, jadi lebih kepada 

pemberian motivasi”. 

- Apakah ada hambatan dalam penanganan pendidikan perilaku anak 

jalanan? 

Jawab: “Banyak kita memberikan pelatihan setahun hanya sekali. 

Karena obyeknya hanya itu. Kebanyakan datanya gak valid. Kita juga 

kesulitan mencari anak jalanan yang terkoordinir”. 

- Dalam penanganan ini Disospora bekerja sama dengan pihak mana 

saja? 



 

 
 

 

Jawab: “Lebih kepada anak-anak jalanannya”. 

- Bagaimanakah hasil dari program penanganan pendidikan perilaku 

anak jalanan? 

Jawab: “Banyak, kita kan memberikan pelatihan setahun hanya sekali. 

Karena obyeknya hanya itu, kebanyakan datanya gak valid. Kita juga 

kesulitan mencari anak jalanan yang terkoordinir”. 

- Bagaimana respon anak jalanan ketika diberikan pendidikan perilaku? 

Jawab: “Mereka fun saat diberi pelatihan”. 

- Bagaimana tindak lanjut dari penanganan ini? 

Jawab: “Tindak lanjutnya kita serahkan ke pengurus panti”. 

Jika Tidak: 

- Apakah ada rencana dari Dinas Pemuda dan Olahraga untuk 

mengadakannya? 

29. Perilaku seperti apa saja yang sering dihadapi oleh Disospora saat 

menangani anak jalanan di lapangan? 

Jawab: “Mereka gak mau kita beri gak mau kita tangkep jadi mereka 

lari2”. 

30. Solusi seperti apa saja yang disiapkan untuk mengatasi perilaku anak 

jalanan agar tidak turun ke jalan lagi? 

Jawab: “Memvalidasi data terus, memberi pelatihan biar mandiri. Jadi 

kemandirian selalu kita tanamkan agar kebutuhan primer mereka bisa 

terpenuhi. Kita juga melindungi mereka agar tidak dimanfaatkan oleh 

oknum-oknum tertentu”. 

Indikator : Penanganan kesehatan anak jalanan. 

31. Apakah Disospora mengadakan program penanganan kesehatan anak 

jalanan? 

Jawab: “Belum ada upaya untuk ayo kita melihat kesehatan anak jalanan 

belum ada. Goleki we angel anak jalananannya. Mereka tidak pernah 

mengeluh sakit apa. Derajat kesehatan anak jalanan itu tidak bisa terpantau 

dengan baik. itu kesulitannya kita. Mereka juga gak mau ngomong sakit 



 

 
 

 

apa. Memang secara acak dari mereka ada yang menggunakan narkoba. 

Tapi narkobanya juga sesuai dengan kantong mereka”. 

Jika Ya: 

- Program penanganan kesehatan anak jalanan di Kota Semarang dalam 

bentuk apa saja? 

- Bagaimanakah tahapan pelaksanaan penanganan kesehatan terhadap 

anak jalanan? 

- Apa saja hambatan dalam penanganan kesehatan anak jalanan? 

- Pihak mana saja yang mendukung penanganan kesehatan anak 

jalanan? 

- Apakah Disospora sering mengadakan penyuluhan kesehatan terhadap 

anak jalanan? 

- Apakah ada jangka waktu dalam penanganan kesehatan anak jalanan? 

- Bagaimanakah hasil  penanganan kesehatan anak jalanan di Kota 

Semarang menurut anda? 

Jika Tidak: 

- Apakah ada rencana dari Dinas Pemuda dan Olahraga untuk 

mengadakannya? 

Jawab: “Ya akan kita lihat nanti, mungkin kita akan mengadakan 

pengobatan gratis anak jalanan. mungkin pada event2 tertentu, seperti 

contoh saat ulang tahun kota semarang”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman wawancara dalam penelitian “Penanganan Anak Jalanan di 

Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi Oleh Dinas Sosial, Pemuda dan 

Olahraga Kota Semarang”. 

 

Ditujukan untuk Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Dinas Sosial 

Pemuda dan Olahraga Kota Semarang). 

Nama    : Sulistyo Budi 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Hari/ Tanggal  : Kamis, 20  Juni  2013 

Umur   : 53 Tahun 

Pendidikan  : SLTA 

Pekerjaan/Jabatan : Staff PMKS 

Alamat   : Jln. Suyudono no.67/73A. 

Daftar Pertanyaan 

Indikator: Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan anak jalanan. 

1. Apa saja program penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan anak 

jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang? 

Jawab: “Pengetahuan itu pernah ada pendidikan komputer yang diadakan 

oleh Dinas Sosial Provinsi. Kita ikut bekerja sama”. 

2. Bagaimanakah tahapan pelaksanaan program penanganan pendidikan 

dalam hal pengetahuan anak jalanan? 

Jawab: “Seperti kalau kita mengadakan pelatihan”. 

3. Dalam penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan anak jalanan 

Disospora Kota Semarang bekerja sama dengan pihak mana saja? 

Jawab: “Untuk pengetahuan itu kita kerja samanya dengan banyak pihak”. 

4. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh dinas mengenai penanganan 

pendidikan dalam hal pengetahuan anak jalanan? 



 

 
 

 

Jawab:”Hambatan itu dari anaknya mau mengikuti atau tidak”. 

5. Bagaimanakah hasil dari program penanganan ini? 

Jawab: “Hasilnya mereka yang tadinya tidak tahu menjadi tahu”. 

Indikator: Penanganan pendidikan dalam hal keterampilan anak jalanan. 

1. Apa saja program penanganan pendidikan dalam hal keterampilan anak 

jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang? 

Jawab: “Keterampilannya bengkel, membuat kerajinan seperti manik-

manik. Terus selain itu wirausaha seperti jualan nasi kucing” 

2. Bagaimanakah tahapan pelaksanaan program penanganan pendidikan 

dalam hal keterampilan anak jalanan? 

Jawab: “Untuk keterampilan, modelnya kita ngasih keterampilan dulu. 

Baru selama 4 hari ada yang satu minggu. Ada yang keterampilan itu di 

dalam panti dan di luar panti. Kalau yang di dalam panti itu panti 

rehabilitasi sosial putra mandiri ungaran. Itu dikirim ke sana selama 6 

bulan. Itu kita kerja sama dengan dinas sosial provinsi. Setelah dia lulus 

dapat sertifikat dapat pengetahuan perbengkelan atau menjahit. Dapet 

peralatan kalau bengkel ya dapet peralatan bengkel. Kalau jahit dapat 

mesin jahit. Terus dikembalikan kepada orang tua masing-masing”. 

3. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam penyampaian program 

penanganan pendidikan anak jalanan dalam hal keterampilan? 

Jawab: “Kepala dinas masing-masing”. 

4. Apakah ada pengawasan dari pemerintah Kota Semarang terhadap 

berjalannya program penanganan ini? 

Jawab: “Kalau yang di asrama ada. Kalau yang di kota juga ada. Kalau di 

panti yang mengawasi pihak UPT panti tersebut. Sekarang namanya tidak 

panti tapi balai,  alai Rehsos Putra Mandiri Ungaran”. 

5. Bagaimanakah teknik koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh 

Disospora dalam program penanganan ini? 

Jawab: “Dari Dinsos Provinsi minta data anak jalanan yang sudah 

ketangkep beberapa kali. Atau mencari data anak di jalan. Kita jaring terus 

kita kordinasikan anak tersebut perlu di bina di dalam balai rehabilitasi 



 

 
 

 

rehsos. Karena sudah sering ketangkep, biasanya sudah tiga kali 

ketangkep. Dari RPSA juga bisa, kira-kira ada gak anak yang mau 

mengikuti pelatihan ke dalam panti”. 

6. Dalam penanganan pendidikan dalam hal keterampilan anak jalanan 

Disospora Kota Semarang bekerja sama dengan pihak mana saja? 

Jawab: “Kalau untuk keterampilan kerjasamanya sama dinsos provinsi, 

pihak tenaga kerja dan panti atau RPSA”. 

7. Bagaimanakah cara-cara yang Disospora lakukan agar anak jalanan 

antusias mengikuti program pendidikan dalam hal pengetahuan 

keterampilan yang diselenggarakan? 

Jawab: “Kita pendekatan secara sosial. Kita datangi ke rumahnya. Orang 

tuanya diberi tahu anaknya sedang dapat pelatihan. Agar bisa mendukung 

anaknya”. 

8. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh dinas mengenai penanganan 

pendidikan dalam hal keterampilan anak jalanan? 

Jawab:”Kebanyakan dari mereka jika terlalu lama mengikuti pelatihan 

kadang kurang antusias”.  

9. Faktor-faktor pendukung apa saja yang mendorong berlangsungnya 

program penanganan pendidikan dalam hal keterampilan anak jalanan? 

Jawab: “Ya anak tersebut. Dengan kesadarannya sendiri mau masuk ke 

balai rehabilitasi sosial untuk mengikuti pelatihan selama 6 bulan. Yang 

penting anaknya mau. Karena untuk anak kan kita tidak bisa memaksa”. 

10. Bagaimanakah hasil dari program penanganan ini? 

Jawab: “Anak mendapatkan kecakapan, mendapatkan pengetahuan 

keterampilan.  aik itu menjahit maupun perbengkelan”. 

11. Apakah ada program kelanjutan dari program penanganan ini apabila anak 

jalanan telah mendapatkan penanganan keterampilan? 

Jawab: “Kalau dia betul-betul pandai dan dapet ranking setelah 

pendidikan. Dia bisa disalurkan ke dealer Honda astra. Kalau yang 

menjahit kita salurkan ke pabrik garmen”. 

 



 

 
 

 

 

Indikator: Penanganan pendidikan dalam hal sikap anak jalanan. 

12. Apakah dalam program penanganan pendidikan yang dilakukan 

Disospora, ada penanganan pendidikan dalam hal sikap? 

Jika Ya: 

- Bagaimanakah bentuk program penanganan pendidikan dalam hal 

sikap yang diberikan oleh Disospora kepada anak jalanan? 

Jawab: “Program pendidikan mental disiplin, Pendidikan semi 

militer”. 

- Bagaimanakah pelaksanaan program penanganan pendidikan dalam 

hal  sikap tersebut? 

Jawab: “Sama seperti program keterampilan”. 

- Apakah ada hambatan dalam proses penanganan sikap anak jalanan? 

Jawab: “Hambatannya mereka mau gak mau harus mengikuti 

pelatihan”. 

- Siapa saja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program 

penanganan ini? 

Jawab: “Dinas sosial dengan Kepolisian”. 

- Dalam penanganan ini Disospora bekerja sama dengan pihak mana 

saja? 

Jawab: “Kepolisian, Kodam, dan Polda”. 

- Apakah sebelum program ini berjalan ada observasi atau pengawasan 

terhadap sikap anak jalanan?, siapa yang melakukannya? 

Jawab: “Ada, kalau sebelum diberi penanganan kan mereka urakan, 

liar, ingin pergaulan bebas, tidak ada terikat masalah sopan santun. 

Setelah diberi penanganan mungkin bisa merubah sikap”. 

- Bagaimanakah hasil dari program penanganan pendidikan sikap yang 

diberikan? 

Jawab: “Langsung ada perubahan. Sikapnya jadi sopan-santun, kalau 

sama orang yang lebih tua dia menghargai. Angka keberhasilan kalau 



 

 
 

 

di dalam panti semua program berhasil. Kalau di luar panti kurang 

berhasil”. 

Jika Tidak: 

- Apakah ada rencana dari Dinas Pemuda dan Olahraga untuk 

mengadakannya? 

Indikator : Penanganan pendidikan dalam hal perilaku anak jalanan 

13. Berkenaan mengenai penanganan pendidikan dalam hal sikap apakah 

Disospora juga melakukan penanganan pendidikan dalam hal perilaku 

anak jalanan? 

Jika Ya: 

- Bagaimanakah bentuk penanganan pendidikan dalam hal perilaku anak 

jalanan? 

Jawab: “Ada, pendidikan mental spiritual”. 

- Bagaimanakah tahapan pelaksanaan program penanganan ini? 

Jawab:”Pelaksanaannya diberi nasehat, diberi arahan secara spiritual” 

- Apakah ada hambatan dalam penanganan pendidikan perilaku anak 

jalanan? 

Jawab:”Sama, seperti tadi. Tidak semua anak antusias mengikuti 

program”. 

- Dalam penanganan ini Disospora bekerja sama dengan pihak mana 

saja? 

Jawab: “Dinas Sosial dan Depag Kota Semarang”. 

- Bagaimanakah hasil dari program penanganan pendidikan perilaku 

anak jalanan? 

Jawab: “Hasilnya mereka jadi lebih menghargai. Lebih sopan-santun 

pada orang yang lebih tua”. 

- Bagaimana respon anak jalanan ketika diberikan pendidikan perilaku? 

Jawab:”Mereka mendengarkan”. 

Jika Tidak: 

- Apakah ada rencana dari Dinas Pemuda dan Olahraga untuk 

mengadakannya? 



 

 
 

 

- Perilaku seperti apa saja yang sering dihadapi oleh Disospora saat 

menangani anak jalanan di lapangan? 

- Solusi seperti apa saja yang disiapkan untuk mengatasi perilaku anak 

jalanan agar tidak turun ke jalan lagi? 

Indikator : Penanganan kesehatan anak jalanan. 

14. Apakah Disospora mengadakan program penanganan kesehatan anak 

jalanan? 

Jika Ya: 

- Program penanganan kesehatan anak jalanan di Kota Semarang dalam 

bentuk apa saja? 

- Bagaimanakah tahapan pelaksanaan penanganan kesehatan terhadap 

anak jalanan? 

- Apa saja hambatan dalam penanganan kesehatan anak jalanan? 

- Pihak mana saja yang mendukung penanganan kesehatan anak 

jalanan? 

- Apakah Dosospora sering mengadakan penyuluhan kesehatan terhadap 

anak jalanan? 

- Apakah ada jangka waktu dalam penanganan kesehatan anak jalanan? 

- Bagaimanakah hasil  penanganan kesehatan anak jalanan di Kota 

Semarang menurut anda? 

Jika Tidak: 

- Apakah ada rencana dari Dinas Pemuda dan Olahraga untuk 

mengadakannya? 

Jawab: “Untuk Penanganan kesehatan kita belum mengadakan. Rencana 

untuk sampai saat ini belum ada karena kalau untuk penanganan kesehatan 

itu lebih kepada Dinas Kesehatan”. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman wawancara dalam penelitian “Penanganan Anak Jalanan di 

Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi Oleh Dinas Sosial, Pemuda dan 

Olahraga Kota Semarang”. 

 

Ditujukan kepada Pimpinan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) 

Pelangi 

Nama    : Ibrahim Ch. 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Hari/ Tanggal  : Rabu/22  Mei  2013 

Umur   : 34 Tahun 

Pendidikan  : S1 Agama 

Pekerjaan/Jabatan : Pimpinan Yayasan Is Shofa (RPSA Pelangi) 

Alamat   : Perum BPI Blok L No.7, Ngaliyan. 

 

Daftar pertanyaan: 

Indikator: Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan anak jalanan 

4. Apa saja program penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan anak 

jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang? 

Jawab: “Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan itu yang pernah 

penyuluhan perilaku hidup sehat yang dari RPSA. Kalau dari Provinsi dan 

Kota itu kita dapat pendidikan komputer dan servis Handphone”. 

5. Bagaimanakah tahapan pelaksanaan program penanganan pendidikan 

dalam hal pengetahuan anak jalanan menurut anda? 

Jawab: “Tahapannya kalau ada program kan,kita nanti diberi tahu. Nanti 

kita data anaknya baru kita kirim ke tempat pembinaan”. 

6. Apakah pihak RPSA juga mengadakan penanganan pendidikan 

pengetahuan? 



 

 
 

 

Jawab: “Klo kita itu pernah ada semacam tutorial dari anak-anak 

mahasiswa tentang perilaku hidup sehat. Itu kerjasamanya berarti dengan 

pihak Universitas Sultan Agung yang fakultas keperawatan”. 

Indikator : Penanganan pendidikan dalam hal keterampilan anak jalanan. 

26. Apa saja macam-macam program penanganan pendidikan dalam hal 

keterampilan yang dilaksanakan oleh Disospora terhadap anak jalanan 

binaan anda? 

Jawab:”Program yang pernah itu bengkel, tambal ban”. 

27. Bagaimanakah tahapan pelaksanaan program penanganan pendidikan 

dalam hal pengetahuan keterampilan oleh Disospora terhadap anak jalanan 

binaan anda? 

Jawab:”Tahapannya per RPSA itu diambil datanya 5 anak dari binaan. 

Lalu dikirim ke tempat pelatihan yang diadakan oleh Disospora”. 

28. Menurut anda bagaimanakah penanganan pendidikan dalam hal 

keterampilan yang diberikan oleh Disospora? Efektifkah penanganan 

tersebut? 

Jawab:”Cukup efektif, tapi kalau anak itu cuma di kasih sebatas omongan 

itu kurang masuk. Yang masuk itu yang dikasih contoh”. 

29. Apakah dari RPSA juga mengadakan program penanganan pendidikan 

dalam hal pengetahuan keterampilan? 

Jawab:”Dari rumah singgah pernah. Pelatihan bengkel, dananya dari Dinas 

Pendidikan. Untuk pelatihannya di rumah singgah. Panitianya dari 

pengurus RPSA. Jadi nanti kita memberikan laporan bahwa telah 

terlaksananya program keterampilan ke Diknas”. 

30. Bagaimana tanggapan anak jalanan binaan anda setelah mendapatkan 

penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan keterampilan? 

Jawab:”Tanggapan dari mereka bagus.  ahkan pengin lebih mateng lagi. 

Tapi tindak lanjutnya yang belum ada. Alasannya ya mereka belum ada 

keinginan untuk lepas dari jalanan. karema tidak ada pembinaan lanjutan”. 



 

 
 

 

31. Bagaimanakah bentuk bantuan penanganan pendidikan dalam hal 

pengetahuan keterampilan yang diberikan Disospora kota semarang 

terhadap anak jalanan binaan anda? 

Jawab:”Kalau dari kota itu pernah ngasih Kompresor. Trus perlengkapan 

warung sego kucing. Pernah juga ngasih Pelatihan kursus Hp dan internet. 

Pelaksanaannya di YSS”. 

32. Bagaimana proses penyaluran bantuan pendidikan dalam hal pengetahuan 

keterampilan anak jalanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak 

jalanan binaan anda? 

Jawab:”Kalau dari Dinsos provinsi itu ngasihnya dalam bentuk dana. Tapi 

sebelumnya proposal harus masuk dulu. Jadi nanti dananya itu 50% untuk 

anak yang tidak sekolah berupa keterampilan. 50% untuk anak jalanan 

yang masih sekolah untuk membeli peralatan sekolah. Kalau untuk Dinsos 

Kota itu penanganannya langsung. Jadi tidak melalui rumah singgah. 

Seperti pelatihan kemarin Dinsos kota mengadakan pelatihan keterampilan 

sendiri. Untuk kami sifatnya hanya menyalurkan anak-anak yang ingin 

mengikuti pelatihan yang ada di kota” 

33. Keterampilan apa saja yang paling banyak diminati oleh anak jalanan 

binaan anda? 

Jawab:”Yang praktis, seperti tambal ban, dan masak-masak”. 

34. Seperti apa program penanganan keterampilan yang diberikan oleh RPSA 

ini? 

Jawab:”Yang praktis, bisa diterapkan di lapangan, mudah dicerna. Seperti 

tambal ban, sego kucing. Jadi lebih ke pelatihan bengkel dan tata boga”. 

35. Apakah program penanganan keterampilan itu mendapatkan dukungan 

dari Disospora? 

Jawab:”Untuk Dinas Sosial Kota kita kurang mendapat dukungan”. 

36. Selain Disospora pihak mana saja yang mendukung program penanganan 

keterampilan itu? 

Jawab:”Dari Dinas Sosial Provinsi, dari Dinas Pendidikan nasional”. 



 

 
 

 

37. Apakah ada pendampingan dalam program penanganan pendidikan dalam 

hal keterampilan yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak jalanan 

binaan anda? 

Jawab:”Kalau program keterampilan RPSA sekarang dari provinsi itu ada 

pendampingan. Tapi kalau dari kota untuk kita gak ada. Karena kota kan 

mengadakan pelatihan sendiri”. 

Indikator : Penanganan pendidikan dalam hal sikap anak jalanan. 

38. Permasalahan apa saja yang melingkupi anak jalanan di RPSA ini? 

Jawab:”Permasalahannya itu mendasar. Masalah kurangnya program, 

karena kurangnya program dan kegiatan anak jalanan. mereka cenderung 

menjadi negatif. Karena mereka yang sekarang kurang terkontrol. Tidak 

seperti dulu, saat anak banyak menghabiskan waktu di rumah singgah”. 

39. Adakah pengaruh orang tua yang mempengaruhi mereka ada di jalan? 

Jawab:”Ada, orang tua yang kerjanya di jalan. Otomatis anaknya pasti 

juga ikut di jalan”. 

40. Apakah anak jalanan binaan anda pernah mendapatkan pendidikan sikap 

dari Disospora? 

Jika Ya: 

- Penanganan pendidikan dalam hal sikap seperti apa saja yang sudah 

dilakukan Disospora terhadap anak jalanan di rumah singgah ini? 

- Bagaimana reaksi mereka terhadap penanganan yang diberikan oleh 

Disospora? 

- Bagaimana respon mereka setelah mendapatkan pendidikan itu? 

Apakah ada perubahan terhadap sikap mereka? 

- Menurut anda bagaimanakah penanganan pendidikan dalam hal sikap 

yang diberikan oleh Disospora? Efektifkah penanganan tersebut? 

Jika Tidak: 

- Apakah RPSA Pelangi pernah memberikan penanganan berupa 

pendidikan dalam hal sikap untuk anak jalanan binaan RPSA Pelangi? 

Jawab:” erupa nasehat dan himbauan. Dulu kita juga pernah 

mengadakan aksi dan kreasi untuk anak jalanan”. 



 

 
 

 

- Bagaimanakah pelaksanaan penanganan pendidikan dalam hal sikap 

anak jalanan binaan anda? 

Jawab:”Pelaksanaannya kita kerjasama sama Dinas Sosial Provinsi”. 

- Apakah ada hambatan dalam penanganan sikap anak jalanan binaan 

anda? 

Jawab:”Ya, mereka agak malu di suruh tampil di depan banyak orang”. 

- Bagaimana hasil dari penanganan pendidikan sikap anak jalanan yang 

diberikan RPSA Pelangi? 

Jawab:”Meningkatkan kretifitas mereka, jadi bakat bermusik mereka 

bisa tersalurkan ke hal yang positif”. 

- Bagaimana respon anak jalanan binaan anda ketika diberikan 

pendidikan dalam hal sikap? 

Jawab:”Mereka semua seneng”. 

41. Menurut anda bagaimana sikap anak jalanan binaan anda? 

Jawab:”Kalau dulu anak itu kan di rumah singgah, jadi lebih terkontrol 

sikap mereka. Kalau untuk sikap mereka semua rata ya, identik dengan 

kriminal, jadi menanganinya harus serius dan tepat sasaran”. 

42. Bagaimana sikap anak jalanan terhadap anda dan orang-orang dari 

pemerintahan atau dinas? 

Jawab: “Kalau sama pengurus itu sikapnya baik, tapi kalau sama orang 

dinas itu anak-anak langsung lari. Ya seperti dulu waktu tahun 2012 

pernah ada kunjungan dari Litbang pusat dalam rangka penelitian terhadap 

anak jalanan. Tim reaksi cepat, Dinsos Prov, dan pengurus itu kan 

mendampingi. Pas liat ada orang dinas itu mereka lari. Tapi giliran mereka 

liat saya, lalu saya panggil mereka itu pada datang. Orang dinas waktu itu 

kan bingung. Kok bisa ya, kata mereka”. 

43. Apa anak jalanan binaan anda pernah membuat masalah terhadap 

masyarakat sekitar RPSA? 

Jawab:”Sering, tapi semua itu bukan murni kesalahan mereka. Tapi juga 

lebih ke pandangan negatif masyarakat terhadap anak jalanan”. 

44. Apa tanggapan masyarakat terhadap anak jalanan binaan anda? 



 

 
 

 

Jawab:”Masyarakat kalau sama anak-anak jalanan itu menilainya negatif, 

jadi kurang ada rasa prihatin dari masyarakat melihat kondisi anak 

jalanan”. 

Indikator : Penanganan pendidikan dalam hal perilaku anak jalanan 

45. Bagaimanakan perilaku anak jalanan binaan anda sehari-hari? 

Jawab:”Selama di RPSA perilaku mereka baik”. 

46. Apakah anak jalanan binaan anda pernah mendapatkan pendidikan 

perilaku dari Disospora? 

Jika Ya: 

- Bagaimanakah bentuk program penanganan pendidikan perilaku anak 

jalanan? 

- Bagaimanakah pelaksanaan program penanganan pendidikan dalam 

hal perilaku anak jalanan binaan anda? 

- Apakah ada hambatan dalam penanganan perilaku anak jalanan binaan 

anda? 

- Berapa persen prosentase keberhasilan dari program penanganan 

pendidikan perilaku anak jalanan yang dilakukan oleh Disospora 

menurut anda? 

- Bagaimana respon anak jalanan binaan anda ketika diberikan 

pendidikan perilaku? 

Jika Tidak: 

- Apakah RPSA Pelangi pernah memberikan penanganan berupa 

pendidikan dalam hal perilaku untuk anak jalanan binaan RPSA 

Pelangi? 

Jawab:”Pernah, semacam nasehat dan tutorial”. 

- Bagaimanakah pelaksanaan penanganan pendidikan dalam hal perilaku 

anak jalanan binaan anda? 

Jawab:”Pernah diadakan tutorial 3 hari. Hari pertama mereka belum 

bisa berfikir, tapi hari berikutnya setelah ada pengarahan lebih lanjut 

baru mereka bisa berfikir. Jadi mereka itu lebih suka instan”. 



 

 
 

 

- Apakah ada hambatan dalam penanganan perilaku anak jalanan binaan 

anda? 

Jawab:”Hambatannya ya kebanyakan anak-anak kurang memahami, 

jadi istilahnya masuk kuping kiri keluar kuping kanan”. 

- Bagaimana hasil dari penanganan pendidikan perilaku anak jalanan 

yang diberikan RPSA Pelangi? 

Jawab:”Hasilnya perilaku mereka itu dualisme. Kalau di RPSA baik, 

tapi kalau di jalan cenderung kurang baik. Padahal kan yang kita 

harapkan tidak seperti itu”. 

- Bagaimana respon anak jalanan binaan anda ketika diberikan 

pendidikan dalam hal perilaku? 

Jawab:”Mereka mendengarkan, menyimak”. 

47. Faktor apa saja yang mempengaruhi anak binaan disini turun ke jalan? 

Jawab:”Faktor Ekonomi, faktor keluarga seperti keluarga yang broken 

home, faktor ikut-ikutan teman. Jadi lebih kepada pergaulan mereka. Dari 

ketiga faktor ini yang paling besar faktor ekonomi, karena ini kan masalah 

perut”. 

48. Menurut anda solusi seperti apa saja yang tepat untuk mengatasi perilaku 

anak jalanan agar tidak turun ke jalan lagi? 

Jawab:”Solusinya ya itu mbak, secara garis besarnya 60% berupa 

pembinaan mental, dan 40%nya berupa materi. Materinya ya berupa 

nasehat, tutorial, penyuluhan kesehatan, pembinaan perilaku, pelatihan 

keterampilan. Gunanya untuk merubah pola pikir mereka. Karena anak-

anak jalanan itu kan keahliannya hanya bisa mengamen”. 

Indikator : Penanganan kesehatan anak jalanan. 

49. Apakah di RPSA Pelangi mengadakan fasilitas kesehatan untuk anak 

jalanan? 

Jawab: “Untuk RPSA Pelangi belum menyediakan”. 

50. Apakah ada bantuan kesehatan yang diberikan Disospora untuk anak 

jalanan binaan RPSA ini? 

Jika Ya: 



 

 
 

 

- Dalam bentuk apa saja bantuan kesehatan itu? 

- Bagaimana respon anak jalanan yang mendapatkan bantuan kesehatan? 

- Apakah dari dinsospora maupun RPSA ini pernah mengadakan 

penyuluhan kesehatan untuk anak jalanan?, kapan? 

- Apa saja hambatan yang dihadapi saat pengadaan penyuluhan 

kesehatan? 

Jika Tidak: 

- Apakah ada pihak lain selain RPSA dan Disospora yang pernah 

memberikan penanganan kesehatan untuk anak jalanan binaan anda? 

- Bagaimana hasilnya? 

Jawab: “ elum ada, yang pernah dilakukan baru semacam tutorial dari 

rumah singgah bekerjasama dengan mahasiswa Unissula yang jurusan 

perawat. Selain itu dari Badan Narkotika Pusat dan Kota berupa 

penyuluhan penyalahgunaan narkoba. Hasilnya lancar, tapi harapannya 

ada program yang terarah setiap tahunnya dari Disospora Kota. Melihat 

kondisi yang ada sekarang RPSA hanya sebagai pelaksana saja”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman wawancara dalam penelitian “Penanganan Anak Jalanan di 

Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi Oleh Dinas Sosial, Pemuda dan 

Olahraga Kota Semarang”. 

 

Ditujukan kepada Anak Jalanan binaan RPSA Pelangi 

Nama    : Aji 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Hari/ Tanggal  : Sabtu/ 8 Juni 2013 

Umur   : 20 Tahun 

Pendidikan  : Lulus SMP 

Pekerjaan/Jabatan : Ngamen 

Alamat   : Kalicari 

Daftar Pertanyaan 

Indikator: Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan anak jalanan. 

4. Apa anda pernah mendapatkan program penanganan pendidikan dalam hal 

pengetahuan anak jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Semarang? 

Jawab:”Pernah mbak pelatihan Komputer, servis HP, trus gaya hidup 

bersih mbak. Saya ikut terus mabk”. 

5. Bagaimanakah tanggapan anda terhadap pelaksanaan program penanganan 

pendidikan dalam hal pengetahuan anak jalanan? 

Jawab:”Menyenangkan mbak, banyak pengalaman jadi bisa ngutak-atik 

komputer”. 

Indikator : Penanganan pendidikan dalam hal keterampilan anak jalanan. 

35. Sejak kapan anda menjadi anak jalanan? 

Jawab: “SD kelas 4 mbak”. 



 

 
 

 

36. Apakah alasan anda turun ke jalan? 

Jawab: “Pengin membantu orang tua mbak. Kebutuhan mbak, ekonomi 

orang tua kan sulit mbak”. 

37. Apakah anda pernah menerima bantuan pendidikan oleh pemerintah? 

Jawab: “ elum pernah mbak” 

38. Apakah anda pernah mengikuti program penanganan pendidikan dalam hal 

keterampilan?, oleh Disospora atau RPSA? 

Jawab: “Pernah mbak, yang kemaren itu mbak dari pak Ibrahim. Dari kota 

itu pernah dapet satu juta mbak saya buat usaha ikan mbak. Trus dapet lagi 

satu juta dari pak Ibrahim itu dibuat ngembangi ikannya mbak”. 

39. Keterampilan apa saja yang anda dapatkan? 

Jawab: “Pelatihan tambal ban  mbak”. 

40. Bagaimana tanggapan anda mengenai program penanganan keterampilan 

yang diberikan? 

Jawab: “Kalau saya menarik mbak, kalau yang lain gak tau. Kan beda-

beda mbak, dari pada tidur di jalan trus. Pak Ibrahim kan ngadain itu buat 

kemajuan mbak”. 

41. Jika anda pernah mengikuti program pendidikan dalam hal keterampilan 

yang diberikan oleh Disospora atau RPSA, manfaat apa yang anda 

rasakan? 

Jawab: “Seneng mbak, dapet pengalaman”. 

42. Apa tindak lanjut anda setelah mendapatkan penanganan pendidikan 

dalam hal keterampilan 

Jawab: “Penginnya mandiri mbak”. 

Indikator : Penanganan pendidikan dalam hal sikap anak jalanan. 

43. Bagaimanakah hubungan anda dengan keluarga? 

Jawab: “Alhamdulillah baik mbak”. 

44. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap pekerjaan anda? 

Jawab: “Itu mbak pernah di usir”. 

45. Apakah ada gangguan selama anda di jalanan? 

Jawab: “Ada mbak”. 



 

 
 

 

46. Bagaimana pendapat anda tentang operasi tertib sosial terhadap anak 

jalanan? 

Jawab: “Sering dipentung mbak kalau lagi ngamen di jalan pas ada razia. 

Dipentung pakai tongkat yang biasa dipakai satpam itu lho mbak”. 

47. Pernahkah anda terjaring dalam operasi sosial? 

Jawab: “Sering mbak, di gayam satu kali, di pedurungan polsek itu dua 

kali, di metro satu kali. Tapi klo dipedurungan sering diamanin sama polisi 

situ mbak. Kalau dibawa nanti diturunin di deket karyadi mbak disuruh 

push up, trus dipotong rambutnya”. 

48. Sudah berapa lama anda mendapatkan pembinaan oleh rumah singgah ini? 

Jawab: “Sudah lama mbak”. 

49. Apakah anda sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik saat anda 

bekerja atau berada di jalanan? 

Jawab: “ anyak sekali mbak, sama preman-preman itu sering dimintain 

mbak”. 

50. Bagaimana sikap anda saat anda diperlakukan dengan tidak baik? 

Jawab: “Kalau salah ya diem mbak.” 

51. Bagaimanakah sikap anda terhadap orang tua anda dan orang-orang di 

sekeliling anda? 

Jawab: “ aik mbak”. 

52. Tanggapan masyarakat terhadap anda bagaimana? 

Jawab: “Kalau sama masyarakat itu sering di usir mbak. Kan kita sering 

tidur di emper-emperan toko mbak”. 

53. Apa anda pernah membuat masalah dengan lingkungan anda tinggal? 

Jawab: “Gak pernah mbak”. 

54. Apa anda pernah mendapatkan pendidikan sikap?, oleh Disospora atau 

RPSA? 

Jika Ya: 

- Seperti apa penanganan yang diberikan? 

- Menurut anda apakah program itu menarik atau membosankan? 



 

 
 

 

- Apa hasil yang anda rasakan setelah anda mendapatkan pendidikan 

sikap? 

Jawab: “ elum pernah mbak, kalau dari pak ibrahim pernah mbak, 

dinasehatin kalau kumpul di nasehatin. Di jalan dinasehatin kalau ngamen 

ya gak usah neko-neko.  anyak mbak”. 

Indikator : Penanganan pendidikan dalam hal perilaku anak jalanan. 

55. Asal tempat tinggal anda dari mana? 

Jawab: “Kalicari mbak”. 

56. Sehari berapa jam anda menghabiskan waktu di jalanan? 

Jawab: “Gak tentu mbak. Kan saya tidurnya juga di jalan mbak”. 

57. Mulai jam berapa anda memulai aktifitas di jalanan? 

Jawab: “Gak tentu mbak”. 

58. Kegiatan apa saja yang biasa anda lakukan di jalanan? 

Jawab: “Ngamen mbak, kalau jualan koran dipedurungan. Tapi seringnya 

ngamen mbak”. 

59. Apakah tempat aktivitas anda berpindah-pindah? 

Jawab: “Iya mbak kan yang ngamen banyak, jadi dibagi-bagi. Kalau saya 

biasanya di metro mbak”. 

60. Berapakah pendapatan anda sehari? 

Jawab: “Kalau di lampu merah kan sampai jam malem mbak kalau sendiri 

itu bisa dapet 70. Kalau rame-rame sampai jam 9 nan. Kalau di lampu 

merah itu kan ada premannya mbak. Jadi nanti 70 itu kita kasih 20 mbak. 

Tapi kalau ngamen di kampung itu dapet 200, 300 mbak”. 

61. Apakah anda sering pulang kerumah? 

Jawab: “Jarang mbak, kan kalau mau pulang jauh mbak gak punya 

ongkos”. 

62. Seberapa sering anda pulang ke rumah? 

Jawab: “Jarang pulang mbak”. 

63. Apakah anda pernah mendapatkan penanganan pendidikan dalam hal 

perilaku?, dari Disospora atau RPSA? 



 

 
 

 

Jika Ya: 

- Seperti apakah penanganan pendidikan dalam perilaku yang anda 

terima? 

- Menurut anda apakah program itu menarik atau membosankan? 

- Apa hasil yang anda rasakan setelah anda mendapatkan pendidikan 

perilaku? 

Jawab: “ elum pernah mbak, paling pernahnya waktu itu aksi dan kreasi. 

Tapi sudah lama mbak, malu saya mbak disuruh tampil. Kalau ngamen 

berani tapi kalau nyanyi di depan orang banyak saya gak berani mbak”. 

Indikator : Penanganan Kesehatan anak jalanan. 

64. Apa anda pernah mendapatkan penyuluhan kesehatan?, oleh Disospora 

atau RPSA? 

Jika ya: 

- Seperti apa bentuk penyuluhan kesehatannya? 

- Berapa kali anda mendapatkan penyuluhan kesehatan? 

- Bagaimana tanggapan atau respon anda setelah mendapatkan 

penyuluhan itu? 

Jawab: “ elum pernah mbak”. 

65. Apakah di RPSA disediakan fasilitas kesehatan? 

Jawab: “Kalau sekarang gak ada mbak, dulu kayaknya ada mbak”. 

66. Apakah pemerintah Kota Semarang menyediakan fasilitas kesehatan? 

Jika ya: 

- Menurut anda fasilitas kesehatan yang di sediakan itu seperti apa? 

- Apakah fasilitas itu gratis? 

Jawab: “Ya, itu paling mbak Jamkesmas”. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman wawancara dalam penelitian “Penanganan Anak Jalanan di 

Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi Oleh Dinas Sosial, Pemuda dan 

Olahraga Kota Semarang”. 

 

Ditujukan kepada Anak Jalanan binaan RPSA Pelangi 

Nama    : Farid 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Hari/ Tanggal  : Sabtu/ 8 Juni 2013 

Umur   : 17 Tahun 

Pendidikan  : Tamat SD 

Pekerjaan/Jabatan : Ngamen 

Alamat   : Kalicari 

Daftar Pertanyaan 

Indikator: Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan anak jalanan. 

1. Apa anda pernah mendapatkan program penanganan pendidikan dalam hal 

pengetahuan anak jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Semarang? 

Jawab:” elum pernah mbak”. 

2. Bagaimanakah tanggapan anda terhadap pelaksanaan program penanganan 

pendidikan dalam hal pengetahuan anak jalanan? 

Jawab:”Kurang tau mbak”. 

Indikator : Penanganan pendidikan dalam hal keterampilan anak jalanan. 

1. Sejak kapan anda menjadi anak jalanan? 

Jawab: “SD kelas 6 mbak”. 



 

 
 

 

2. Apakah alasan anda turun ke jalan? 

Jawab: “Ngikut-ngikut temen mbak”. 

3. Apakah anda pernah mengikuti program penanganan pendidikan dalam hal 

keterampilan?, oleh Disospora atau RPSA? 

Jawab: “Pernah mbak yang dari pak Ibrahim”. 

4. Keterampilan apa saja yang anda dapatkan? 

Jawab:” aru tambal ban mbak”. 

5. Bagaimana tanggapan anda mengenai program penanganan keterampilan 

yang diberikan? 

Jawab:” uat pengalaman mbak”. 

6. Jika anda pernah mengikuti program pendidikan dalam hal keterampilan 

yang diberikan oleh Disospora atau RPSA, manfaat apa yang anda 

rasakan? 

Jawab: “Ya kan jadi punya bekal pengalaman mbak”. 

7. Apa tindak lanjut anda setelah mendapatkan penanganan pendidikan 

dalam hal keterampilan? 

Jawab:” elum tau mbak”. 

Indikator : Penanganan pendidikan dalam hal sikap anak jalanan. 

8. Bagaimanakah hubungan anda dengan keluarga? 

Jawab:”Alhamdulillah baik mbak”. 

9. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap pekerjaan anda? 

Jawab:” anyak yang gak seneng mbak”. 

10. Apakah ada gangguan selama anda di jalanan? 

Jawab:” elum pernah mbak, paling berantem sama temen”. 

11. Bagaimana pendapat anda tentang operasi tertib sosial terhadap anak 

jalanan? 

Jawab:”Kasar mbak.” 

12. Pernahkah anda terjaring dalam operasi sosial? 

Jawab:”Pernah mbak, diturunin di mangkang”. 

13. Sudah berapa lama anda mendapatkan pembinaan oleh rumah singgah ini? 

Jawab:”Lama mbak, aji masuk trus saya masuk”. 



 

 
 

 

14. Apakah anda sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik saat anda 

bekerja atau berada di jalanan? 

Jawab:”Ya itu mbak paling diusir”. 

15. Bagaimana sikap anda saat anda diperlakukan dengan tidak baik? 

Jawab:”Ya, ngelawan toh mbak”. 

16. Bagaimanakah sikap anda terhadap orang tua anda dan orang-orang di 

sekeliling anda? 

Jawab:”Kurang akur mbak”. 

17. Tanggapan masyarakat terhadap anda bagaimana? 

Jawab:”Macem-macem mbak, ada yang baik ada yang gak baik”. 

18. Apa anda pernah membuat masalah dengan lingkungan anda tinggal? 

Jawab:”Rak tau mbak”. 

19. Apa anda pernah mendapatkan pendidikan sikap?, oleh Disospora atau 

RPSA? 

Jika Ya: 

- Seperti apa penanganan yang diberikan? 

- Menurut anda apakah program itu menarik atau membosankan? 

- Apa hasil yang anda rasakan setelah anda mendapatkan pendidikan 

sikap? 

Jawab:” elum pernah mbak”. 

Indikator : Penanganan pendidikan dalam hal perilaku anak jalanan. 

20. Asal tempat tinggal anda dari mana? 

Jawab:”Kalicari mbak, sekomplek kita kalicari semua”. 

21. Sehari berapa jam anda menghabiskan waktu di jalanan? 

Jawab:”Sesuai mood mbak, gak tentu. Kadang seharian di jalanan”. 

22. Mulai jam berapa anda memulai aktifitas di jalanan? 

Jawab:”Yo,sak senenge mbak, nek pengin ngamen ya ngamen”. 

23. Kegiatan apa saja yang biasa anda lakukan di jalanan? 

Jawab:”Ngamen mbak, keliling kampung”. 

24. Apakah tempat aktivitas anda berpindah-pindah? 



 

 
 

 

Jawab:”Klo aku biasanya keliling perumahan sini mbak, klo diajak temen 

baru pindah”. 

25. Berapakah pendapatan anda sehari? 

Jawab:”Sekitar 10 sampai 30 ribu mbak”. 

26. Apakah anda sering pulang kerumah? 

Jawab:”Sering mbak”. 

27. Seberapa sering anda pulang ke rumah? 

Jawab:”Ya,kalau pengin pulang ya pulang mbak. Tidur di jalan kalau 

banyak temennya”. 

28. Apakah anda pernah mendapatkan penanganan pendidikan dalam hal 

perilaku?, dari Disospora atau RPSA? 

Jika Ya: 

- Seperti apakah penanganan pendidikan dalam perilaku yang anda 

terima? 

- Menurut anda apakah program itu menarik atau membosankan? 

- Apa hasil yang anda rasakan setelah anda mendapatkan pendidikan 

perilaku? 

Jawab: “ elum pernah mbak”. 

Indikator : Penanganan kesehatan anak jalanan. 

29. Apa anda pernah mendapatkan penyuluhan kesehatan?, oleh Disospora 

atau RPSA? 

Jika ya: 

- Seperti apa bentuk penyuluhan kesehatannya? 

- Berapa kali anda mendapatkan penyuluhan kesehatan? 

- Bagaimana tanggapan atau respon anda setelah mendapatkan 

penyuluhan itu? 

Jawab:”Gak pernah mbak, orang aku jarang sakit kok mbak”. 

30. Apakah di RPSA disediakan fasilitas kesehatan? 

Jawab:”Gak tau mbak”. 

31. Apakah pemerintah Kota Semarang menyediakan fasilitas kesehatan? 

Jika ya: 



 

 
 

 

- Menurut anda fasilitas kesehatan yang di sediakan itu seperti apa? 

- Apakah fasilitas itu gratis? 

Jawab:”Klo pemerintah ada mbak, tapi kan harus ada rujukannya mbak”. 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman wawancara dalam penelitian “Penanganan Anak Jalanan di 

Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi Oleh Dinas Sosial, Pemuda dan 

Olahraga Kota Semarang”. 

 

Ditujukan kepada Anak Jalanan binaan RPSA Pelangi 

Nama    : Piter 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Hari/ Tanggal  : Sabtu/ 8 Juni 2013 

Umur   : 17 Tahun 

Pendidikan  : SMA 

Pekerjaan/Jabatan : Ngamen 

Alamat   : Jalan Singa, Kalicari 

Daftar Pertanyaan 

Indikator: Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan anak jalanan. 

1. Apa anda pernah mendapatkan program penanganan pendidikan dalam hal 

pengetahuan anak jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Semarang? 

Jawab:” elum pernah mbak”. 

2. Bagaimanakah tanggapan anda terhadap pelaksanaan program penanganan 

pendidikan dalam hal pengetahuan anak jalanan? 

Jawab:”Saya belum pernah dapet kok mbak”. 

Indikator : Penanganan pendidikan dalam hal keterampilan anak jalanan. 

1. Sejak kapan anda menjadi anak jalanan? 



 

 
 

 

Jawab: “Sejak kecil mbak”. 

2. Apakah alasan anda turun ke jalan? 

Jawab:” uat nyari uang sangu mbak”. 

3. Apakah anda pernah menerima bantuan pendidikan oleh pemerintah? 

Jawab:”Pernah mbak tiap tahun satu juta”. 

4. Apakah anda pernah mengikuti program penanganan pendidikan dalam hal 

keterampilan?, oleh Disospora atau RPSA? 

Jawab:”Pernah mbak, tapi udah lama. Kemarin yang di Kota saya juga 

ikut mbak”. 

5. Keterampilan apa saja yang anda dapatkan? 

Jawab:” engkel mbak”. 

6. Bagaimana tanggapan anda mengenai program penanganan keterampilan 

yang diberikan? 

Jawab:”Menyenangkan mbak kan temennya banyak”. 

7. Jika anda pernah mengikuti program pendidikan dalam hal keterampilan 

yang diberikan oleh Disospora atau RPSA, manfaat apa yang anda 

rasakan? 

Jawab:”Sama Rumah Singgah mbak tapi udah lama, trus sama Kota baru 

kemarin. Ya dapet pengalaman mbak”. 

8. Apa tindak lanjut anda setelah mendapatkan penanganan pendidikan 

dalam hal keterampilan? 

Jawab:”Masih belum tertarik buat nerusin bengkel mbak, penginnya kerja 

di pabrik”. 

Indikator : Penanganan pendidikan dalam hal sikap anak jalanan. 

9. Bagaimanakah hubungan anda dengan keluarga? 

Jawab:” aik mbak”. 

10. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap pekerjaan anda? 

Jawab:” iasa aja mbak. Sebagian ya ada yang terganggu mungkin”. 

11. Apakah ada gangguan selama anda di jalanan? 

Jawab:” elum pernah mbak, aman-aman aja”. 



 

 
 

 

12. Bagaimana pendapat anda tentang operasi tertib sosial terhadap anak 

jalanan? 

Jawab:”Ya,kasian mbak kadang kasar kalau sama kita yang ngamen”. 

13. Pernahkah anda terjaring dalam operasi sosial? 

Jawab:”Pernah mbak, dituruninnya jauh”. 

14. Sudah berapa lama anda mendapatkan pembinaan oleh rumah singgah ini? 

Jawab:”Sudah lama sekali mbak, dari saya masih SMP, kan dulu pak 

Ibrahim rumah singgahnya masih yang di Supriyadi. Sekarang kan udah 

beda mbak rumah singgahnya”. 

15. Apakah anda sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik saat anda 

bekerja atau berada di jalanan? 

Jawab:”Gak pernah mbak”. 

16. Bagaimana sikap anda saat anda diperlakukan dengan tidak baik? 

Jawab:”Ya, kalau dipukul ya ngelawan mbak”. 

17. Bagaimanakah sikap anda terhadap orang tua anda dan orang-orang di 

sekeliling anda? 

Jawab:” aik mbak, saya masih sering pulang”. 

18. Tanggapan masyarakat terhadap anda bagaimana? 

Jawab:”Ya, kadang dinasehatin suruh nyari kerja yang lain. Jangan ikut-

ikutan temen”. 

19. Apa anda pernah membuat masalah dengan lingkungan anda tinggal? 

Jawab:”Gak pernah mbak, saya orangnya pemalu mbak”. 

20. Apa anda pernah mendapatkan pendidikan sikap?, oleh Disospora atau 

RPSA? 

Jika Ya: 

- Seperti apa penanganan yang diberikan? 

- Menurut anda apakah program itu menarik atau membosankan? 

- Apa hasil yang anda rasakan setelah anda mendapatkan pendidikan 

sikap? 

Jawab:”Seringnya dinasehatin sama pak Ibrahim mbak”. 

Indikator : Penanganan pendidikan dalam hal perilaku anak jalanan. 



 

 
 

 

21. Asal tempat tinggal anda dari mana? 

Jawab: “Singa mbak”. 

22. Sehari berapa jam anda menghabiskan waktu di jalanan? 

Jawab:”Lama mbak, dari jam 4 sore sampai malam”. 

23. Mulai jam berapa anda memulai aktifitas di jalanan? 

Jawab:”Jam 4 sore mbak”. 

24. Kegiatan apa saja yang biasa anda lakukan di jalanan? 

Jawab:”Ngamen mbak”. 

25. Apakah tempat aktivitas anda berpindah-pindah? 

Jawab:”Kadang di johar, kadang di sekitar perumahan”. 

26. Berapakah pendapatan anda sehari? 

Jawab: “20 sampai 30 mbak. Kalau rame ya sampai 50 ribu mbak”. 

27. Apakah anda sering pulang kerumah? 

Jawab:”Sering mbak, saya kan juga ini masih tinggal nyelesein sekolah 

saya mbak”. 

28. Seberapa sering anda pulang ke rumah? 

Jawab:”Hampir tiap hari pulang mbak. Paling kalau gak pulang di jalan 

sama temen-temen”. 

29. Apakah anda pernah mendapatkan penanganan pendidikan dalam hal 

perilaku?, dari Disospora atau RPSA? 

Jika Ya: 

- Seperti apakah penanganan pendidikan dalam perilaku yang anda 

terima? 

- Menurut anda apakah program itu menarik atau membosankan? 

- Apa hasil yang anda rasakan setelah anda mendapatkan pendidikan 

perilaku? 

Jawab:”Pernah dulu mbak udah lama, dari rumah singgah, kayak semacam 

tutorial mbak”. 

Indikator : Penanganan kesehatan anak jalanan. 

30. Apa anda pernah mendapatkan penyuluhan kesehatan?, oleh Disospora 

atau RPSA? 



 

 
 

 

Jika ya: 

- Seperti apa bentuk penyuluhan kesehatannya? 

- Berapa kali anda mendapatkan penyuluhan kesehatan? 

- Bagaimana tanggapan atau respon anda setelah mendapatkan 

penyuluhan itu? 

Jawab:” elum pernah mbak”. 

31. Apakah di RPSA disediakan fasilitas kesehatan? 

Jawab:”RPSA yang dulu semua ada mbak, tapi kalau yang sekarang gak 

ada mbak”. 

32. Apakah pemerintah Kota Semarang menyediakan fasilitas kesehatan? 

Jika ya: 

- Menurut anda fasilitas kesehatan yang di sediakan itu seperti apa? 

- Apakah fasilitas itu gratis? 

Jawab:”Gak tau mbak,saya belum pernah dapet”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman wawancara dalam penelitian “Penanganan Anak Jalanan di 

Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi Oleh Dinas Sosial, Pemuda dan 

Olahraga Kota Semarang”. 

 

Ditujukan kepada Anak Jalanan binaan RPSA Pelangi 

Nama    : Candra/Kiyer 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Hari/ Tanggal  : 15  Juni  2013 

Umur   : 19 Tahun 

Pendidikan  : Tamat SD 

Pekerjaan/Jabatan : Ngamen 

Alamat   : Kalicari 

Daftar Pertanyaan 

Indikator: Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan anak jalanan. 

1. Apa anda pernah mendapatkan program penanganan pendidikan dalam hal 

pengetahuan anak jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Semarang? 

Jawab: “ Pernah mbak, yang perilaku hidup bersih” 

2. Bagaimanakah tanggapan anda terhadap pelaksanaan program penanganan 

pendidikan dalam hal pengetahuan anak jalanan? 

Jawab:”Ya, bagus mbak”. 

Indikator : Penanganan pendidikan dalam hal keterampilan anak jalanan. 

1. Sejak kapan anda menjadi anak jalanan? 

Jawab: “Dari umur 15 Tahun mbak”. 

2. Apakah alasan anda turun ke jalan? 



 

 
 

 

Jawab:”Pengin Golek pengalaman tok mbak, ben gak njagakke orang tua 

lho mbak”. 

3. Apakah anda pernah menerima bantuan pendidikan oleh pemerintah? 

Jawab:”Pernah mbak satu kali, tapi dibuat makan mbak. Dapet satu juta”. 

4. Apakah anda pernah mengikuti program penanganan pendidikan dalam hal 

keterampilan?, oleh Disospora atau RPSA? 

Jawab:”Kalau keterampilan baru bengkel mbak, dari rumah singgah”. 

5. Keterampilan apa saja yang anda dapatkan? 

Jawab:” engkel mbak”. 

6. Bagaimana tanggapan anda mengenai program penanganan keterampilan 

yang diberikan? 

Jawab:”Seneng mbak”. 

7. Jika anda pernah mengikuti program pendidikan dalam hal keterampilan 

yang diberikan oleh Disospora atau RPSA, manfaat apa yang anda 

rasakan? 

Jawab:”Manfaatnya yo buat pengalaman, nek iso bengkel kan bisa buat 

masa depan mbak”. 

8. Apa tindak lanjut anda setelah mendapatkan penanganan pendidikan 

dalam hal pengetahuan keterampilan? 

Jawab:” uat masa depan mbak”. 

Indikator : Penanganan pendidikan dalam hal sikap anak jalanan. 

9. Bagaimanakah hubungan anda dengan keluarga? 

Jawab:”Masih baik mbak, kadang yo tukaran mbak”. 

10. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap pekerjaan anda? 

Jawab:”Ada yang baik,ada yang gak enggak mbak”. 

11. Apakah ada gangguan selama anda di jalanan? 

Jawab:”Pernah mbak, kemaren malakin rokok mbak. Tak kepruk gendrang 

mbak.” 

12. Bagaimana pendapat anda tentang operasi tertib sosial terhadap anak 

jalanan? 

Jawab:”Saya kalau liat lari mbak”. 



 

 
 

 

13. Pernahkah anda terjaring dalam operasi sosial? 

Jawab:”Lari saya mbak”. 

14. Sudah berapa lama anda mendapatkan pembinaan oleh RPSA ini? 

Jawab:” aru mbak, tahun ini sama kemarin”. 

15. Apakah anda sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik saat anda 

bekerja atau berada di jalanan? 

Jawab:”Gak pernah mbak”. 

16. Bagaimana sikap anda saat anda diperlakukan dengan tidak baik? 

Jawab:”Ya aku nek disalahi ya berani mbak nek dijotosi ya dilawan 

mbak”. 

17. Bagaimanakah sikap anda terhadap orang tua anda dan orang-orang di 

sekeliling anda? 

Jawab:”Ya kadang tukaran mbak”. 

18. Tanggapan masyarakat terhadap anda bagaimana? 

Jawab:”Ya ada yang baik ada yang gak mbak”. 

19. Apa anda pernah membuat masalah dengan lingkungan anda tinggal? 

Jawab:”Gak pernah mbak”. 

20. Apa anda pernah mendapatkan pendidikan sikap?, oleh Disospora atau 

RPSA? 

Jika Ya: 

- Seperti apa penanganan yang diberikan? 

- Menurut anda apakah program itu menarik atau membosankan? 

- Apa hasil yang anda rasakan setelah anda mendapatkan pendidikan 

sikap? 

Jawab:”Pernah mbak, ya dinasehatin mbak sama pak Ibrahim. Cuma ya 

jalan hidupnya beda-beda mbak”. 

Indikator : Penanganan pendidikan dalam hal perilaku anak jalanan. 

21. Asal tempat tinggal anda dari mana? 

Jawab:”Asal saya demak mbak, Cuma sekarang di Semarang”. 

22. Sehari berapa jam anda menghabiskan waktu di jalanan? 

Jawab:”Dua jam, nanti brenti. Ngamen lagi”. 



 

 
 

 

23. Mulai jam berapa anda memulai aktifitas di jalanan? 

Jawab:”Sore biasanya mbak”. 

24. Kegiatan apa saja yang biasa anda lakukan di jalanan? 

Jawab:”Ngamen mbak, kalau ngamen bertiga mbak.” 

25. Apakah tempat aktivitas anda berpindah-pindah? 

Jawab:”Ya disini mbak di lampu merah, kadang kampung mbak, di 

warung-warung. Di gayam dulu mbak”. 

26. Berapakah pendapatan anda sehari? 

Jawab:”Gak mesti mbak, ini aja sepi mbak”. 

27. Apakah anda sering pulang kerumah? 

Jawab:”Sering mbak,nek kangen mbek adekku pulang mbak”. 

28. Seberapa sering anda pulang ke rumah? 

Jawab:”Ya nek kepingin pulang ya pulang, tapi kalau pulang ya main ke 

jalan lagi. Jadi seringnya di jalan mbak”. 

29. Apakah anda pernah mendapatkan penanganan pendidikan dalam hal 

perilaku?, dari Disospora atau RPSA? 

Jika Ya: 

- Seperti apakah penanganan pendidikan dalam perilaku yang anda 

terima? 

- Menurut anda apakah program itu menarik atau membosankan? 

- Apa hasil yang anda rasakan setelah anda mendapatkan pendidikan 

perilaku? 

Jawab:”Ya,paling dinasehatin sama pak Ibrahim mbak, ya mung tak 

rungokke mbak”. 

Indikator : Penanganan kesehatan anak jalanan. 

30. Apa anda pernah mendapatkan penyuluhan kesehatan?, oleh Disospora 

atau RPSA? 

Jika ya: 

- Seperti apa bentuk penyuluhan kesehatannya? 

- Berapa kali anda mendapatkan penyuluhan kesehatan? 



 

 
 

 

- Bagaimana tanggapan atau respon anda setelah mendapatkan 

penyuluhan itu? 

Jawab:” elum pernah mbak”. 

31. Apakah di RPSA disediakan fasilitas kesehatan? 

Jawab:”Gak ada kayaknya mbak”. 

32. Apakah pemerintah Kota Semarang menyediakan fasilitas kesehatan? 

Jika ya: 

- Menurut anda fasilitas kesehatan yang di sediakan itu seperti apa? 

- Apakah fasilitas itu gratis? 

Jawab:”Ya paling itu jamkesmas mbak”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman wawancara dalam penelitian “Penanganan Anak Jalanan di 

Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi Oleh Dinas Sosial, Pemuda dan 

Olahraga Kota Semarang”. 

Ditujukan kepada Anak Jalanan binaan RPSA Pelangi 

Nama    : Agus Suryono 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Hari/ Tanggal  : 15  Juni  2013 

Umur   : 15 Tahun 

Pendidikan  : Lulus SD 

Pekerjaan/Jabatan : Ngamen 

Alamat   : Dempel, Tlogosari 

Daftar Pertanyaan 

Indikator: Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan anak jalanan. 

1. Apa anda pernah mendapatkan program penanganan pendidikan dalam hal 

pengetahuan anak jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Semarang? 

Jawab: “ elum pernah mbak”. 

2. Bagaimanakah tanggapan anda terhadap pelaksanaan program penanganan 

pendidikan dalam hal pengetahuan anak jalanan? 

Jawab:”Wah, gak tau mbak”. 

Indikator : Penanganan pendidikan dalam hal keterampilan anak jalanan. 

1. Sejak kapan anda menjadi anak jalanan? 

Jawab:”Dari kecil umur 7,8”. 

2. Apakah alasan anda turun ke jalan? 

Jawab:” antu-bantu orang tua”. 

3. Apakah anda pernah menerima bantuan pendidikan oleh pemerintah? 

Jawab:” elum pernah mbak”. 

4. Apakah anda pernah mengikuti program penanganan pendidikan dalam hal 

keterampilan?, oleh Disospora atau RPSA? 

Jawab:”Ikut yang dari pak Ibrahim mbak”. 



 

 
 

 

5. Keterampilan apa saja yang anda dapatkan? 

Jawab:” engkel mbak”. 

6. Bagaimana tanggapan anda mengenai program penanganan keterampilan 

yang diberikan? 

Jawab:”Seneng mbak, suka”. 

7. Jika anda pernah mengikuti program pendidikan dalam hal keterampilan 

yang diberikan oleh Disospora atau RPSA, manfaat apa yang anda 

rasakan? 

Jawab:”Dapat pengalaman mbak”. 

8. Apa tindak lanjut anda setelah mendapatkan penanganan pendidikan 

dalam hal keterampilan? 

Jawab:” elum tau mbak, belum bisa kok mbak”. 

Indikator : Penanganan pendidikan dalam hal sikap anak jalanan. 

9. Bagaimanakah hubungan anda dengan keluarga? 

Jawab:” aik mbak, saya cuma tinggal ibu”. 

10. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap pekerjaan anda? 

Jawab:”Ya ada yang suka ada yang enggak mbak”. 

11. Apakah ada gangguan selama anda di jalanan? 

Jawab:”Gak ada mbak”. 

12. Bagaimana pendapat anda tentang operasi tertib sosial terhadap anak 

jalanan? 

Jawab:”Sering ngerazia mbak”. 

13. Pernahkah anda terjaring dalam operasi sosial? 

Jawab:”Pernah mbak, empat kali”. 

14. Sudah berapa lama anda mendapatkan pembinaan oleh RPSA ini? 

Jawab:” aru saya mbak”. 

15. Apakah anda sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik saat anda 

bekerja atau berada di jalanan? 

Jawab:”Gak pernah mbak, paling pernahnya diusir mbak”. 

16. Bagaimana sikap anda saat anda diperlakukan dengan tidak baik? 

Jawab:”Ya ngelawan mbak”. 



 

 
 

 

17. Bagaimanakah sikap anda terhadap orang tua anda dan orang-orang di 

sekeliling anda? 

Jawab:”Sayang mbak, kan bapak udah gak ada tinggal ibu. Ibu dirumah 

ngurus adik-adik saya. Yang kerja saya, kadang adik saya juga ikut 

ngamen mbak. Bantu-bantu orang tua”. 

18. Tanggapan masyarakat terhadap anda bagaimana? 

Jawab:”Sering diusir kadang mbak, dipandang negatif” 

19. Apa anda pernah membuat masalah dengan lingkungan anda tinggal? 

Jawab:”Gak pernah mbak”. 

20. Apa anda pernah mendapatkan pendidikan sikap?, oleh Disospora atau 

RPSA? 

Jika Ya: 

- Seperti apa penanganan yang diberikan? 

- Menurut anda apakah program itu menarik atau membosankan? 

- Apa hasil yang anda rasakan setelah anda mendapatkan pendidikan 

sikap? 

Jawab:”Dinasehatin pernahnya mbak. Sama pak Ibrahim, trus pas kejaring 

satpol PP juga pernah dinasehatin mbak”. 

Indikator : Penanganan pendidikan dalam hal perilaku anak jalanan. 

21. Asal tempat tinggal anda dari mana? 

Jawab: “Dempel mbak” 

22. Sehari berapa jam anda menghabiskan waktu di jalanan? 

Jawab: “Gak mesti kok mbak, bisa empat sampai enam jam. Sesuai 

kepenginnya saya mbak”. 

23. Mulai jam berapa anda memulai aktifitas di jalanan? 

Jawab:”Sore mbak, kadang malem habis maghrib”. 

24. Kegiatan apa saja yang biasa anda lakukan di jalanan? 

Jawab:”Ngamen, nongkrong, bercanda mbak”. 

25. Apakah tempat aktivitas anda berpindah-pindah? 

Jawab:”Iya mbak”. 

26. Berapakah pendapatan anda sehari? 



 

 
 

 

Jawab:”30 sampai 50 mbak” 

27. Apakah anda sering pulang kerumah? 

Jawab:”Sering mbak”. 

28. Seberapa sering anda pulang ke rumah? 

Jawab:”Dua hari sekali saya pulang mbak”. 

29. Apakah anda pernah mendapatkan penanganan pendidikan dalam hal 

perilaku?, dari Disospora atau RPSA? 

Jika Ya: 

- Seperti apakah penanganan pendidikan dalam perilaku yang anda 

terima? 

- Menurut anda apakah program itu menarik atau membosankan? 

- Apa hasil yang anda rasakan setelah anda mendapatkan pendidikan 

perilaku? 

Jawab:” elum pernah mbak”. 

Indikator : Penanganan kesehatan anak jalanan. 

30. Apa anda pernah mendapatkan penyuluhan kesehatan?, oleh Disospora 

atau RPSA? 

Jika ya: 

- Seperti apa bentuk penyuluhan kesehatannya? 

- Berapa kali anda mendapatkan penyuluhan kesehatan? 

- Bagaimana tanggapan atau respon anda setelah mendapatkan 

penyuluhan itu? 

Jawab:”Gak pernah mbak”. 

31. Apakah di RPSA disediakan fasilitas kesehatan? 

Jawab:”Gak ada mbak”. 

32. Apakah pemerintah Kota Semarang menyediakan fasilitas kesehatan? 

Jika ya: 

- Menurut anda fasilitas kesehatan yang di sediakan itu seperti apa? 

- Apakah fasilitas itu gratis? 

Jawab:”Jamkesmas toh mbak paling”. 



 

 
 

 

 

DAFTAR CHEK LIST 

(HASIL OBSERVASI) 

NO KOMPONEN 

HASIL OBSERVASI 

KETERANGAN 
ADA 

TIDAK 

ADA 

KONDISI 

BAIK KURANG BAIK BAIK SEKALI 

1. Sarana Prasarana di RPSA 

Pelangi Semarang 

a. Meja 

b. Kursi 

c. Buku 

d. Perpustakaan 

e. Ruang baca 

f. Dapur  

g. Kamar tidur 

h. Kamar mandi 

i. Ruang tamu 

j. Keadaan RPSA Pelangi 

k. Ruang pertemuan 

l. Ruang pengurus 

m. Tempat beribadah 

n. Televisi 

o. Mesin ketik/komputer 

p. Papan informasi 

q. Papan tulis 

r. Alat kebersihan 

s. Perlengkapan memasak 

 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 Sejauh ini Kondisi 

yang ada di RPSA 

Pelangi bisa 

dikatakan baik. 

Hanya saja kurang 

baik di fasilitas 

atau sarana dan 

prasarana yang 

ada. Kurangnya 

fasilitas dan 

terbatasnya 

ruangan sehingga 

menyebabkan 

adanya double 

fungsi kegunaan 

ruangan. 
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t. Telefon kantor 

u. Ruang pimpinan dan 

konseling 

v. Ruang keterampilan 

w. Ruang pekerja sosial 

x. Alat keterampilan 

y. Lain-lain. 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO KOMPONEN ADA 
TIDAK 

ADA 

HASIL OBSERVASI 

PELAKSANAAN 
KETERANGAN 

BAIK 
KURANG 

BAIK 

SANGAT 

BAIK 

2. Proses Penanganan 

a. Penanganan Pendidikan Keterampilan 

b. Penanganan Pendidikan Sikap 

c. Penanganan Pendidikan Perilaku 

d. Penanganan Kesehatan Psikis 

e. Penanganan Kesehatan Fisik 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

Penanganan yang 

dilakukan baik 

dari Disospora 

maupun RPSA 

Pelangi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

NO KOMPONEN 

HASIL OBSERVASI 

KETERANGAN PROSENTASE 

KEBERHASILAN 

RESPON ANAK JALANAN TIDAK 

TURUN KE 

JALAN 

MASIH 

TURUN KE 

JALAN BAIK 
KURANG 

BAIK 

SANGAT 

BAIK 

3. Hasil 

penanganan 

program 

 

30% √   30% 70% Dari Penanganan anak 

jalanan yang diterapkan 

diantara 20 anak hanya 3 

anak yang dinyatakan 

berhasil entas dari 

jalanan 

 

NO 
NAMA 

ANJAL 

HASIL OBSERVASI 

KETERANGAN 
KOMPONEN 

KONDISI TIDAK 

TURUN KE 

JALAN 

MASIH 

TURUN KE 

JALAN 
BAIK 

KURANG 

BAIK 

SANGAT 

BAIK 

4. 1. Aji 

2. Farid 

3. Piter 

4. Candra 

5. Agus 

 

Kondisi 

Permasalahan Anak 

Jalanan: 

a. Kondisi Tempat 

tinggal 

b. Kondisi 

Kesehatan 

c. Sikap kepada 

masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

   

 

 

√ 

 



 

 
 

 

d. Sikap kepada 

pengurus RPSA 

e. Sikap kepada 

Pemerintah 

f. Sikap saat dirazia 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Surat Keterangan Penelitian 
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