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ABSTRAK 

 

Fransisca Nugraheny Tirtaningtyas.2013. Pemberdayaan Anak Jalanan 
(Penelitian Deskriptif pada LSM Rumah Impian di Kalasan Sleman). 
PembimbingProf. Dr. Fakhruddin, M.Pddan Dra. Emmy Budiartati, M.Pd.  
 
Kata Kunci: Pemberdayaan, Anak Jalanan, LSM (Lembaga Swadaya 
Masyarakat) 
 

Pemberdayaan Anak Jalanan (Penelitian Deskriptif pada LSM Rumah 
Impian di Kalasan Sleman). Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk 
mendeskripsikan strategi pemberdayaan anak jalanan di LSM Rumah Impian, (2) 
Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan anak jalanan di 
LSM Rumah Impian, dan (3) Untuk mengetahui hasil dari pemberdayaan terhadap 
anak jalanan yang dibina LSM Rumah Impian. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan lokasi 
penelitian di LSM Rumah Impian Kalasan Sleman. Subjek penelitian ialah 4 anak 
jalanan 2 yang berkeliaran di daerah Monjali dan 2 di daerah Sagan-Mirota 
Kampus. Informan penelitian ialah 1 pengelola LSM Rumah Impian dan 2 
pendamping pemberdayaan. Teknikpengumpulan data penelitianyaituwawancara, 
observasi, dandokumentasi.Keabsahan data 
penelitianyaitumelaluitriangulasi.TeknikAnalisis data penelitianmencakupreduksi 
data, penyajian data, danverifikasiataupenarikankesimpulan. 

HasilpenelitianmenunjukkanPemberdayaan anak jalanan di LSM Rumah 
Impian dengan menggunakan strategipemberdayaan partisipatif yaitu 
pendamping/relawanturunlangsungkejalan,menjalin relasi dengan menempatkan 
diri sebagai pribadi yang sejajar dan setara dengan anak jalanan, melaksanakan 
pemberdayaan belajar yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak jalanan 
akan pentingnya pendidikan, dan mengadakantindak lanjut berupa 
mengembalikan anak jalanan ke sekolah dengan memberikan beasiswa 
pendidikan, mengembalikan anak jalanan kepada orang tuanya dengan pihak LSM 
Rumah Impian sebagai mediator, dan memfasilitasi pelatihan keterampilan bagi 
anak jalanan yang sungguh-sungguh dan memiliki minat tinggi untuk bekerja dan 
mandiri. 

Berdasarkanhasilpenelitian, disarankan kepada pengelola dan pendamping 
untuk lebih memperhatikan kebutuhan belajar anak jalanan dalam perencanaan 
kegiatan pemberdayaan belajar yang dilakukan agar lebih sesuai dengan minat 
dan kebutuhan anak jalanan dan perlu ditingkatkan lagi fasilitas kegiatan 
pemberdayaan agar dapat dilaksanakan secara optimal  dan sesuai dengan tujuan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persoalan tentang anak jalanan di Kota Yogyakarta sama seperti persoalan 

yang dialami di kota-kota besar lainnya. Pola pikir anak yang tidak sehat 

menimbulkan berbagai pemikiran bahwa jalanan adalah tempat hidup yang 

nyaman, tempat yang tepat untuk mengekspresikan diri dan dapat melakukan hal 

sesuka hati. Tapi tanpa disadari keberadaan anak jalanan sangat mengganggu, 

baik pengguna jalan maupun warga sekitar, mulai dari ketertiban umum sampai 

kecelakaan lalu lintas. 

Jumlah anak jalanan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun menambah 

pekerjaan rumah(PR) bagi pemerintah dan lembaga sosial yang bergerak dalam 

menangani kasus anak jalanan. Dalam studi Riska (2010:3) menjelaskan data 

terakhir (2008) yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa 

anak jalanan Indonesia berjumlah 154.861 jiwa. Menurut Komisi Nasional 

Perlindungan Anak (Komnas PA, 2007), hampir seluruhnya yakni 75.000 anak 

jalanan berada di Jakarta. Sisanya tersebar di kota-kota besar lainnya seperti 

Medan, Palembang, Batam, Serang, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, 

Semarang dan Makasar. Jumlah anak jalanan yang berkeliaran di kota Yogyakarta 

semakin meningkat. Peningkatan tersebut sangat terasa pada tahun 2009, sebab 
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sejak awal tahun 2009 Dinas Ketertiban telah menjaring sebanyak 1.363 anak 

jalanan (TEMPO Interaktif, Yogyakarta Minggu 26 Juli 2009). 

Anak jalanan adalah kelompok anak yang telah kehilangan sebagian atau 

keseluruhan haknya untuk mendapatkan pengasuhan. Anak-anak yang secara fisik 

dan psikologis belum bisa dianggap matang itu seolah dibiarkan berjalan sendirian 

tanpa arahan dan bekal informasi yang benar dan mencukupi. Anak-anak seperti 

ini tentu saja beresiko untuk menyimpang dari norma-norma yang berlaku 

dimasyarakat (Subhansyah dkk, 2010:29). 

Secara keseluruhan di Indonesia, masalah anak terutama anak jalanan 

selalu meningkat jumlahnya. Hal ini disebabkan krisis ekonomi yang melanda 

Indonesia sekitar tahun 1997. Meningkatnya jumlah anak jalanan di 

Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi 

anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena 

mereka berada dalam kondisi yang tidak  bermasa depan jelas, dan keberadaan 

mereka menjadi masalah bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. 

Namun, kini perhatian masyarakat terhadap anak jalanan makin meningkat hal ini 

didorong oleh rasa kemanusiaan dan kondisi anak jalanan yang semakin buruk. 

Banyak upaya dan cara untuk membantu anak jalanan agar terlepas dari 

kerasnya dunia jalanan, akan tetapi anak jalanan terus bertahan pada kondisi hidup 

seperti ini. Padahal dapat dilihat bahwa hidup anak jalanan sangat 

memprihatinkan. Umumnya anak jalanan berasal dari keluarga yang tidak mampu 

menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya. 

Penganiayaan merupakan faktor utama anak menjadi seorang anak jalanan. 
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Penganiayaan itu meliputi mental dan fisik, selain itu faktor lain seperti pengaruh 

lingkungan, keinginan hidup bebas, keinginan memiliki penghasilan sendiri juga 

menjadi alasan mengapa anak menjadi anak jalanan. Dari beberapa faktor tersebut 

menyebabkan semakin meningkatnya jumlah anak jalanan di kota besar. 

Sedangkan hasil penelitian Hening Budiyawati dkk (dalam Odi 

Shalahudin,2000:11) yang dikutip oleh Widagdo (2010:16) menyebutkan bahwa 

faktor-faktor yang menyebabkan anak pergi ke jalanan berdasarkan alasan dan 

penuturan mereka adalah karena : 1) Kekerasan dalam keluarga. 2) Dorongan 

keluarga. 3) Ingin bebas. 4) Ingin memiliki uang sendiri. dan 5) Pengaruh teman. 

Anak jalanan ada yang tinggal dikota setempat, dikota lain terdekat, atau 

propinsi lain. Ada anak jalanan yang ibunya tinggal di kota yang berbeda dengan 

tempat tinggal ayahnya karena pekerjaan, menikah lagi, atau bercerai. Ada anak 

jalanan yang masih tinggal bersama keluarga, ada yang tinggal terpisah tetapi 

masih sering pulang ke tempat keluarga, ada yang sama sekali tak pernah tinggal 

bersama keluarganya atau bahkan ada anak yang tak mengenal keluarganya. 

Berdasarkan hasil survei Mitra Anak Mandiri-YKKS (Widagdo dkk, 

2010:3) menunjukkan bahwa beberapa aktivitas utama yang dijalani oleh anak-

anak jalanan adalah sebagai pengamen (52,8%), pedagang asongan (19,3%), 

pemulung (8,7%), buruh angkut (3,1%), pengemis (2,5%), pengawas parkir 

(1,9%), broker (1,2%), menyewakan payung (1,2%), serta pencuci mobil (0,6%).  

Persoalan yang muncul adalah anak-anak jalanan pada umumnya berada 

pada usia sekolah, usia produktif,  anak jalanan mempunyai kesempatan yang 

sama seperti anak-anak yang lain, anak jalanan adalah warga negara yang berhak 
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mendapatkan pelayanan pendidikan. Idealnya, anak jalanan yang berada pada usia 

sekolah adalah belajar dibangku sekolah, bukannya mencari kehidupan dijalan. 

Tetapi pada kenyataannya anak jalanan tidak bisa meninggalkan kebiasaan 

mencari penghidupan dijalanan. 

Konvensi hak anak-anak yang dicetuskan oleh PBB (Convention on the 

Rights of the Child), sebagaimana telah diratifikasi dengan Keppres nomor 36 

tahun 1990, menyatakan, bahwa karena belum matangnya fisik dan mental anak-

anak, maka anak jalanan memerlukan perhatian dan perlindungan. 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 secara tegas menyatakan bahwa 

fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, namun pada 

kenyataannya masalah anak jalanan masih merupakan masalah yang sangat 

mencemaskan. Pada dasarnya anak jalanan sama seperti anak-anak lain, akan 

tetapi keberuntungan kurang berpihak kepada anak jalanan. Sebagai warga Negara 

Indonesia anak jalanan memiliki hak yang sama yaitu mendapatkan fasilitas 

pendidikan yang memadai. Karena dijaman modern seperti ini pendidikan sangat 

menentukan masa depan seseorang, oleh karena itu anak jalanan juga 

membutuhkan pendidikan. 

Pemenuhan pendidikan harus memperhatikan aspek perkembangan fisik 

dan mental. Untuk itu perlu diupayakan “pemberdayaan” terhadap anak jalanan 

melalui berbagai penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah (misalnya : 

Kejar Paket A, Kejar Paket B, Kejar Usaha, bimbingan belajar dan ujian 

persamaan, pendidikan watak dan agama, pelatihan olahraga dan bermain, 
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pelatihan seni dan kreativitas, kampanye, forum berbagi rasa, dan pelatihan taruna 

mandiri).  

Pemberdayaan terhadap anak jalanan sangat penting. Selain pemberdayaan 

bertujuan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, 

pemberdayaan terhadap anak jalanan juga sangat berguna untuk kelanjutan hidup 

anak jalanan. Adapun definisi dari pemberdayaan adalah suatu proses bertahap 

yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya 

sehingga masyarakat mampu mandiri (Suryana, 2009:19). Kini, di Indonesia 

khususnya di Kota besar sudah semakin banyak orang yang peduli terhadap anak 

jalanan. Oleh karena itu, kini ada banyak harapan digantungkan kepada relawan-

relawan yang peduli kepada anak jalanan untuk memberdayakan anak jalanan 

kearah hidup yang lebih baik.  

Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan anak 

jalanan. Seperti disediakannya Rumah Singgah dan LSM. Namun, kurangnya 

kesadaran anak jalanan akan pentingnya pendidikan kini nampaknya menjadi 

faktor terberat dalam penyelenggaraan program pendidikan. Anak-anak jalanan 

yang telah lama hidup dijalan umumnya memiliki pemikiran yang menganggap 

bahwa pendidikan itu tidak penting. Banyak sebagian yang sudah nyaman dengan 

kehidupan di jalan dengan alasan tidak ada pilihan lain untuk hidup mereka.  

Anak jalanan masih berpeluang untuk mengubah nasibnya melalui belajar 

dan masih berkesempatan mendapatkan pendidikan seperti anak-anak pada 

umumnya. Karena itu perlu menggali sumber atau pendukung program. Agar 

anak-anak jalanan mau mengikuti program, maka sumber belajar harus bersikap 
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empati dan mampu meyakinkan kepada anak jalanan, bahwa program pendidikan 

tersebut benar-benar mendukung pengembangan diri. Untuk itu, penguasaan 

terhadap karakteristik dan kebutuhan belajar anak-anak jalanan akan sangat 

membantu para sumber belajar untuk bersikap empati. 

Sebuah gagasan muncul dari beberapa pemuda yang tergabung dalam 

komunitas Shine Indonesia di Yogyakarta untuk mendampingi anak jalanan. 

Membantu mengubah pandangan anak jalanan akan dunia dan kehidupan, 

memberdayakan dengan menjalin relasi dan membantu kearah hidup yang lebih 

baik lagi. Komunitas Shine sendiri adalah sebuah komunitas yang 

mendedikasikan dirinya untuk melayani kaum tersisih dalam masyarakat. 

Dari pola pikir beberapa anggota Komunitas Shine itulah maka terbentuk 

Dream House atau Rumah Impian. Dream House atau Rumah Impian adalah 

sebuah LSM yang mendampingi dan melayani anak jalanan sebagai sahabat yang 

berkarya di Yogyakarta. Rumah Impian mendorong anak jalanan untuk 

melakukan transformasi menjadi pribadi yang mandiri. Rumah Impian 

mengembangkan pendekatan yang holistik dalam mendampingi anak jalanan. 

Anak jalanan diperlakukan sebagai layaknya sebuah keluarga. Fokus Rumah 

Impian adalah pada pengembangan kepribadian anak dimana setiap individu 

ditangani sebagai pribadi yang berkarakter. 

Anak jalanan yang dibina oleh LSM Rumah impian pada saat ini terdata 

sejumlah 41 anak untuk kegiatan Street Contacting. Dengan rincian yang berada 

di perempatan Monumen Jogja Kembali (Monjali) sebanyak 23 anak, perempuan 

11 laki-laki 7 dan perempatan Sagan-Mirota Kampus 18 anak, perempuan 8 laki-
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laki 15. Sedangkan untuk kegiatan Hope shelter terdata 11 anak, 6 diantaranya 

perempuan dan 5 lainnya laki-laki. 

LSM Rumah Impian tidak membatasi usia anak jalanan yang akan dibina. 

Melainkan anak jalanan yang mau belajar dan dibina oleh LSM Rumah Impian 

maka dengan senang hati anak jalanan akan dibina. Namun pada kenyataannya 

sebagian besar dari anak jalanan yang mau dibina adalah anak jalanan yang 

usianya masih dibawah 17 tahun.  

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang Pemberdayaan Anak Jalanan (Penelitian Deskriptif di LSM 

Rumah Impian di Kalasan Sleman). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1.2.1 Bagaimanakah strategi pemberdayaan terhadap anak jalanan di LSM 

Rumah Impian? 

1.2.2 Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan anak jalanan di LSM 

Rumah Impian? 

1.2.3 Bagaimana hasil pemberdayaan terhadap anak jalanan di LSM Rumah 

Impian? 
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1.3  Tujuan Penelitian  

Dengan adanya permasalahan diatas, penelitian ini mengungkapkan 

tentang “Pemberdayaan anak jalanan” yang bertujuan: 

1.3.1 Untuk mendeskripsikan strategi pemberdayaan anak jalanan di LSM 

Rumah Impian. 

1.3.2 Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan anak 

jalanan di LSM Rumah Impian. 

1.3.3 Untuk mengetahui hasil dari pemberdayaan terhadap anak jalanan yang 

dibina LSM Rumah Impian. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan 

dan wawasan mengenai kehidupan anak jalanan sekaligus cara memberikan 

pendampingan bagi anak jalanan 

1.4.2 Manfaat Praktis  

1.4.2.1 Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan kepada peneliti tentang informasi yang belum 

diketahui, sehingga bisa melakukan penelitian selanjutnya. Dan memberikan 

pengalaman yang berharga bagi peneliti untuk dapat mengetahui karakter anak 

jalanan. 
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1.4.2.2 Bagi Lembaga Sosial Masyarakat 

Dapat menjadikan pertimbangan lembaga sosial masyarakat dalam 

menentukan program pembinaan yang tepat bagi anak jalanan. 

1.4.2.3 Bagi anak jalanan 

Dapat memberikan wawasan kepada anak jalanan akanpentingnya 

program-program pembinaan yang telah dilakukan oleh lembaga sosial 

masyarakat, sehingga dapat menambah antusias para anak jalanan dalam 

mengikuti program-program pemberdayaan. 

 

1.5 Penegasan istilah 

1.5.1 Pemberdayaan  

Pemberdayaan  merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan 

dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu 

mandiri. Pemberdayaan yang dimaksudkan adalah suatu proses memberi daya 

atau energi secara bertahap, sehingga anak jalanan dapat berkembang dan mampu 

mandiri. 

 

1.5.2 Anak jalanan  

Anak jalanan merupakan anak-anak berumur dibawah 16 tahun yang 

sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat 

terdekatnya, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya. Dalam 

penelitian ini anak jalanan yang berada di perempatan Monumen Jogja Kembali 

(Monjali) dan perempatan Sagan-Mirota Kampus adalah anak-anak menghabiskan 
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sebagian besar waktu, berkeliaran dengan mencari nafkah di jalan, jalanan 

menjadi ajang utama penghidupan dan aktivitas mereka. 

 

1.5.3 LSM Rumah Impian 

Rumah Impian adalah sebuah LSM yang mendampingi dan melayani anak 

jalanan sebagai sahabat yang berkarya di Yogyakarta. Rumah Impian mendorong 

anak jalanan untuk melakukan transformasi menjadi pribadi yang mandiri. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemberdayaan 

2.1.1 Pengertian Pemberdayaan 

Craig dan Mayo (1995:50) mengatakan bahwa konsep pemberdayaan 

termasuk dalam pengembangan masyarakat dan terkait dengan konsep-kosep: 

kemandirian (self-help), partisipasi (participation), jaringan kerja (networking), 

dan pemerataan (equity) (Huraerah, 2011:96). Sedangkan pemberdayaan menurut 

Suryana (2009:19) merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam 

rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu 

mandiri. Ringkasnya, pemberdayaan yang baik menurut Prastowo (2010:14) 

adalah pemberdayaan yang memadukan unsur-unsur baik terkait bantuan secara 

finansial maupun pembangunan secara sosial melalui investasi sosial. 

Berdasarkan uraian diatas pemberdayaan adalah upaya meningkatkan daya secara 

bertahap sehingga masyarakat mampu mandiri. 

Menurut Ife seperti dikutip Suharto (2005:59), pemberdayaan memuat dua 

pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini 

diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, 

melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas (Huraerah, 2011:99) : 

a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: 
Kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, 
tempat tinggal, pekerja. 

b. Pendefinisian kebutuhan: 
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Kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan 
keinginannya. 

c. Lembaga-lembaga: 
Kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-
pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, 
kesehatan. 

d. Ide atau gagasan:  
Kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu 
forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan. 

e. Sumber-sumber: 
Kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan 
kemasyarakatan. 

f. Aktivitas ekonomi: 
Kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, 
distribusi dan pertukaran barang serta jasa. 

g. Reproduksi :   
Kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, 
pendidikan dan sosialisasi. 

 
Menurut pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah 

suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta 

meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri. Pemberdayaan yang 

dimaksudkan adalah suatu proses memberi daya atau energi secara bertahap, 

sehingga anak jalanan dapat berkembang dan mampu mandiri. 

Dalam penelitian ini salah satu kegiatan yang dilakukan di LSM Rumah 

Impian adalah Street Contacting. Street Contacting adalah kegiatan pendampingan 

ke jalanan, untuk menjalin relasi dan membuka wawasan berpikir anak jalanan. 

Kegiatan ini dilakukan intensif, 2-3 kali seminggu. Saat ini beberapa titik yang 

didampingi adalah perempatan Monjalidan perempatan Sagan-Mirota Kampus. 

Kegiatan yang dilakukan dalam program ini diantaranya adalah Ko-Per (kotak 

Perpustakaan), Jamming Time (bermain musik bersama), les Ca-lis-tung (baca 

tulis berhitung), dan kelas Fotografi. 
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Disamping street contacting, ada kegiatan yang diberi nama Hope Shelter. 

Kegiatan ini dikhususkan untuk anak jalanan yang memiliki kesadaran dari dalam 

dirinya sendiri untuk kembali ke sekolah dan tinggal di rumah yang telah 

disediakan oleh LSM. Rumah yang secara khusus disediakan untuk menampung 

anak jalanan yang mau kembali ke sekolah. Hope shelter terletak di Kalasan, 

Sleman, Yogyakarta. Hal ini sengaja dilakukan sebagai suatu bentuk upaya 

pemisahan jarak dari tempat mangkal anak jalanan. Sehingga yang kembali ke 

sekolah dan tinggal di hope shelter tidak terpengaruh untuk kembali ke jalanan, 

dan dapat berkonsentrasi belajar dengan baik. Anak jalanan yang tinggal dirumah 

tersebut dipenuhi kebutuhan sehari-hari. Meliputi, makan, tidur, bersekolah, 

dididik, dibina dan diasuh untuk menjadi pribadi yang memiliki cara pandang luas 

terhadap dunia. Setelah anak jalanan mengikuti kegiatan Hope Shelter anak 

jalanan tidak lagi disebut anak jalanan melainkan mantan anak jalanan. Selain 

disekolahkan, mantan anak jalanan juga diberikan life skill. Seperti kerajinan 

tangan maupun olahraga seperti futsal.  

 

2.1.2 Tujuan Pemberdayaan 

Payne menulis dalam buku Modern Social Work Theory (1997:268) tujuan 

dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketenteraman 

kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui 

upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil 

guna terciptanya tujuan yang lebih besar (Huraerah, 2011:99).  
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Pada dasarnya tujuan pemberdayaan adalah sebagai berikut (I Nyoman, 

2005: 115): (a) membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral 

dari masyarakat lemah, miskin, marjinal, kaum kecil seperti petani, buruh tani, 

masyarakat miskin, kaum cacat dan kelompok wanita yang diskriminasi atau 

disampingkan, (b) memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosial 

ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan 

dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan 

masyarakat. 

Soetomo (2011:234) menguraikan tujuan pemberdayaan adalah 

mewujudkan masyarakat yang sudah tidak miskin secara ekonomi sekaligus 

berdaya dalam dimensi yang lain. Masyarakat yang sudah tidak miskin secara 

ekonomi tetapi masih belum terpenuhi kebutuhan non fisik seperti aktualisasi diri 

dan harga diri, mereka masih dianggap tidak berdaya. Ada pula pendapat dari 

Fakhruddin dkk (2010:1) tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk 

individu lebih mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, 

bertindak dan mengandalkan apa yang mereka lakukan tersebut. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

dari pemberdayaan adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri melalui 

pengembangan langkah-langkah kecil guna mencapai tujuan yang lebih besar.Dan 

membantu masyarakat pada kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Dalam 

penelitian ini tujuan dari pemberdayaan terhadap anak jalanan adalah membentuk 

pribadi yang mandiri terhadap anak jalanan, memberikan peluang untuk 
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melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Agar kelak anak jalanan menjadi 

pribadi yang berguna bagi negara dan masyarakat. 

 

2.1.3 Pendekatan Pemberdayaan 

Ada tiga pendekatan dalam pemberdayaan (Fakhruddin dkk, 2010:4), yaitu 

(a) perencanaan sosial dan koordinasi pelayanan, (b) pembangunan lokal, dan (c) 

tindakan sosial. Proses pembangunan lokal pada dasarnya adalah memungkinkan 

masyarakat untuk memecahkan masalah secara kooperatif dan kesadaran diri. 

Menurut Suryana (2009:40) Model untuk memaksimalkan keberdayaan agen 

pembaharu diperlukan model yang tepat. Analisis teori ini dituangkan dalam 

bentuk kerangka kerja konseptual yang mempergunakan pendekatan CIPOO, 

diantaranya adalah: 

a. Context yaitu konteks pemberdayaan agen pembaharu menjelaskan 
program atau kegiatan yang sesuai untuk dikembangakan dalam rangka 
pemberdayaan agen pembaharu. 

b. Input akan menggambarkan sumber daya, fasilitas yang diperlukan dalam 
memberdayakan agen pembaharu. 

c. Process menggambarkan serangkaian langkah atau tindakan yang 
ditempuh untuk memberdayakan agen pembaharu. 

d. Output adalah hasil akhir setelah serangkaian proses pemberdayaan yang 
dilakukan akan mencapai kompetensi sebagai agen pembaharu yang 
berdaya dan mampu berimplementasi pendampingan kepada masyarakat 
untuk melakukan program aksi dan perencanaan, pelaksanaan, monitoring 
dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat miskin. 

e. Outcome adalah nilai manfaat yang ditimbulkan setelah agen pembaharu 
dengan melakukan peran dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin, 
yaitu dengan tingkat peran linear atau berbanding lurus dengan tingkat 
keberdayaan yang sudah dimiliki tersebut. 

 

Berdasarkan uraian diatas, pendekatan dalam pemberdayaan melalui 

berbagai tahapan. Mempersiapkan program untuk memberdayakan masyarakat, 
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meningkatkan potensi pemberdaya dengan menggunakan langkah-langkah yang 

berhubungan dengan penguasaan aspek dan substansi kemiskinan sehingga 

mampu menentukan solusi dan pendekatan yang tepat untuk menciptakan 

kemandirian masyarakat. 

 

2.1.4 Strategi Pemberdayaan 

Strategi pemberdayaan berbasis masyarakat memiliki banyak komponen 

yaitu: (a) pengorganisir dari luar, (b) pemimpin lokal, (c) koalisi organisasi warga 

masyarakat, (d) prosedur demokrasi, (e) struktur yang dapat diterima oleh semua 

pihak, dan (f) taktik yang didasarkan pada konfrontasi dan kepentingan diri 

(Fakhruddin dkk, 2010:6). Dalam strategi ini pengorganisir yang telah terlatih, 

pertama-tama harus diundang ke masyarakat. Setelah hadir dia akan menemukan 

pemimpin lokal, melalui partisipasi di dalam suasana informal yang harus 

dilakukan dengan kesabaran. Pemimpin menjadi bagian dari kelompok atau 

organisasi masyarakat, berasal dari orang yang mengembangkan organisasi 

masyarakat. 

Strategi tindakan sosial itu bertujuan untuk memungkinkan masyarakat 

bekerjasama menggali dan mengubah hubungan kekuasaan masyarakat. 

Berkenaan dengan hubungan antara anggota masyarakat dan penguasaan dari luar, 

pembangunan lokal menerapkan kolaborasi dan kerjasama, sedangkan tindakan 

sosial menerapkan kompetisi atau konflik. 

Faktor utama yang terjadi di masyarakat mengenai upaya pemberdayaan  

adalah menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat berkembang. 
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Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Pembaharuan 

lembaga-lembaga sosial kedalam kegiatan pembangunan sertaperanan masyarakat 

didalamnya, sehingga tercipta iklim atau suasana yang memungkinkan potensi 

masyarakat untuk berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh 

rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai 

masukan, menyediakan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial yang dapat 

diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah, memberdayakan rakyat dalam arti 

melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam penelitian ini, 

upaya yang dilakukan untuk memberdayakan anak jalanan adalah dengan cara 

memberikan fasilitas berupa sekolah gratis dan diasuh di hope shelter yang telah 

disediakan oleh LSM Rumah Impian. Hal ini dimaksudkan agar anak jalanan mau 

merubah hidup ke arah yang lebih baik. 

 

2.1.5 Proses Pemberdayaan 

Proses pemberdayaan tersebut akan mencapai sosok agen pembaharu yang 

berdaya. Pada akhirnya keberdayaan yang diperoleh agen pembaharu akan 

memberikan kemampuan pada proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini 

merupakan suatu bentuk rasional sesungguhnya, sehingga agen pembaharu 

tersebut dapat berperan sebagai apa didalam sistem hubungan kemitraan. 

Proses pembangunan lokal pada dasarnya adalah memungkinkan 

masyarakat bekerjasama menggali dan mengubah hubungan kekuasaan 

masyarakat. Berkenaan dengan hubungan antara anggota masyarakat dan 
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penguasa dari luar, pembangunan lokal menerapkan kolaborasi dan kerja sama, 

sedangkan tindakan sosial menerapkan kompetisi atau konflik. 

Soetomo (2011:88) menguraikan tentang proses pemberdayaan yakni unsur 

utama dari proses pemberdayaan adalah pemberian kewenangan dan kapasitas 

masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, oleh karena apabila 

masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum mempunyai 

kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya juga tidak 

optimal. Masyarakat berada pada posisi marginal disebabkan karena kurang 

memiliki kedua unsur tadi, kewenangan dan kapasitas. Kondisi tersebut sering 

juga disebut masyarakat kurang berdaya atau powerless, sehingga tidak 

mempunyai peluang untuk mengatur masa depannya sendiri. Hal itulah yang 

dianggap sebagai penyebab utama kondisi kehidupannya yang tidak sejahtera. 

Menurut Soeharto (1997:218-219) seperti yang dikutip Huraerah (2011:102-

103) proses pemberdayaan adalah (a) pemungkinan: menciptakan suasana atau 

iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. 

Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural 

dan struktural yang menghambat. (b) penguatan: memperkuat pengetahuan dan 

kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh 

kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang 

menunjang kemandirian. (c) perlindungan: melindungi masyarakat terutama 

kelompok lemah agar tidak tetindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya 

persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah, mencegah terjadinya 
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eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. (d) penyokongan: 

memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan 

peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong 

masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah 

dan terpinggirkan. (e) pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap 

terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam 

masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan 

keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan 

berusaha. 

Proses pemberdayaan menurut Fakhruddin dkk (2010:29) dilakukan secara 

bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi: (a) tahap 

penyadaran dan pembentukan perilaku sadar dan peduli sehingga merasa 

membutuhkan peningkatan kapasitas diri (b) tahap transformasi kemampuan 

berupa wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil 

peran di dalam pembangunan (c) tahap peningkatan kemampuan intelektual, dan 

kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa suatu pendekatan 

strategi dan proses dari pemberdayaan saling berkaitan. Mengacu pada satu 

koordinasi sosial bertujuan untuk bersama-sama membangun masyarakat agar 

dapat mandiri dan berkembang. Dalam penelitian ini strategi dan pendekatan yang 

diadakan oleh LSM adalah kegiatan pendampingan di jalan atau yang sering 

disebut dengan istilah Street Contecting. Dengan adanya pendampingan di jalan, 

anak jalanan dapat bersosialisasi secara langsung dengan para pendamping. 
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Sehingga anak jalanan tidak merasa canggung dengan keberadaan pada 

pendamping. 

 

2.1.6 Model Pemberdayaan 

Beberapa cara pandang mengenai  model pemberdayaan dalam Fakhruddin 

dkk (2010:17-19) adalah yang pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks 

menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek 

penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar 

seperti pemerintahan, melainkan dalam posisi sebagai subyek yang berbuat secara 

mandiri. Kedua, pemberdayaan secara prinsipsil berurusan dengan upaya 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Banyak orang berargumen bahwa masyarakat 

akar rumput sebenarnya tidak membutuhkan hal-hal yang utopis seperti 

demokrasi, desentralisasi, good governance, otonomi daerah, masyarakat sipil, 

dan seterusnya. Ketiga, pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal. 

Dari sisi proses, masyarakat sebagai subyek melakukan tindakan atau gerakan 

secara kolektif mengembangkan potensi-kreasi, memperkuat posisi tawar, dan 

meraih kedaulatan. Keempat, pemberdayaan terbentang dari level psikologis-

personal sampai ke level struktural masyarakat secara kolektif.  

Pemberdayaan berangkat dari asumsi hubungan yang setara antar semua 

elemen masyarakat dan negara. Pemberdayaan yang dimaksudkan agar masing-

masing unsur makin meningkat kemampuannya, semakin kuat, semakin mandiri. 

Serta memainkan perannya masing-masing tanpa mengganggu peran yang lain. 

Justru dengan pemberdayaan kemampuan dan peran yang berbeda-beda tersebut 
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tidak diseragamkan, melainkan dihargai dan dikembangkan bersama-sama, 

sehingga bisa terjalin kerjasama yang baik. 

 

2.2 Anak jalanan 

2.2.1 Pengertian anak jalanan 

Sampai saat ini pengertian anak jalanan belum pasti dan masih simpang 

siur. Belum ada keselarasan pendapat untuk memberikan penjelasan tentang anak 

jalanan. Menurut Departemen Sosial (dalam Sakinah, 2011:4), The Unite Nations 

Children’s Fund (UNICEF) mendefinisikan anak jalanan sebagai those who have 

abandoned thei home, school, and immediate comunities before they are sixteen 

years of age have drifted into a nomadic street life (anak-anak berumur dibawah 

16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga,sekolah dan lingkungan 

masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah). Anak 

jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah 

dan berkeliaran dijalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Menurut Mulandar 

(dalam Dinas Sosial Jatim, 2001). Anak jalanan diartikan sebagai anak-anak 

marjinal di perkotaan. Di katakan marjinal, karena mereka melakukan jenis 

pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya, kurang dihargai dan umumnya tidak 

menjanjikan prospek apapun dimasa depan. Anak jalanan juga rentan akibat 

kekerasan fisik dan resiko jam kerja yang sangat panjang. Menurut Karakus, et 

all, (2012:278) dalam jurnal internasional anak jalanan adalah they are children 

supported less and less by their family and obliged to shoulder the budget 

responbility of the family by working in the street and bazaars.  Their houses are 
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no longer their game and cultural activity places of daily living place of these 

children. Altough the streets are the places of these children where they can 

continue theire daily lives, most of them return their homes in the evening. In spite 

of the fact that their family relation corrupt, they are bound to their homes and 

continue perceiving life from the view of their families. (mereka adalah anak-anak 

yang kurang dan kurang di dukung oleh keluarga mereka, dan wajib memikul 

tanggung jawab anggaran keluarga dengan bekerja di jalan dan bazaar. Rumah-

rumah mereka tidak lagi tempat permainan mereka dan tempat permainan budaya 

atau tempat tinggal sehari-hari untuk anak-anak. Jalanan meskipun sebagai tempat 

dimana anak-anak dapat melanjutkan kehidupan sehari-hari, sebagian besar dari 

mereka kembali ke rumah mereka lagi pada malam hari. Terlepas dari kenyataan 

bahwa hubungan keluarga mereka korup, mereka terikat ke rumah mereka dan 

melanjutkan kehidupan mengamati dari pandangan keluarga mereka).  

Menurut Subarki (dalam Widagdo dkk, 2010:9) mengklasifikasikan, 

pertama, Children On The Street yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan 

ekonomi sebagai pekerja anak dijalan tetapi masih mempunyai hubungan yang 

kuat dengan mereka. Sebagian pendapat yang diperoleh dijalan dipergunakan 

untuk membantu memperkuat ekonomi rumah tangga. Hal ini dilatarbelakangi 

bahwa karena beban atau tekanan kemiskinan yang harus ditanggung tidak dapat 

diselesaikan oleh orang tua anak jalanan. Kedua Children Of The Street  yakni 

anak-anak yang berpartisipasi penuh dijalan baik secara sosial dan ekonomi. 

Beberapa diantaranya mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua tetapi 

frekuensi pertemuan tidaklah menentu. Ketiga, Children From Families Of The 
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Street yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup dijalan. Meski 

anak-anak ini mempunyai hubungan kekerabatan yang kuat, tetapi hidup anak 

jalanan tidak menentu dan terombang-ambing antara hidup satu ke yang lain. 

Hampir sama dengan pernyataan yang disampaikan oleh Subhansyah ( 2010:11) 

saat ini ada dua macam kategori anak jalanan yang umum digunakan oleh 

berbagai lembaga yang berinteraksi langsung dengan anak jalanan. Pertama, anak 

yang bekerja atau mencari uang dijalan tetapi masih pulang kerumah dan masih 

berhubungan dengan orang tuanya. Kedua, anak yang seluruh waktunya 

dihabiskan dijalan untuk bertahan hidup, serta tidak pernah berhubungan dengan 

kedua orang tuanya. Kategori yang pertama dalam istilah NGO internasional 

sering disebut children on the street, atau anak bekerja di jalan, sedangkan definisi 

yang kedua sering disebut children of the street atau anak yang yang hidup 

dijalan. Terlihat bahwa hubungan antara anak dan orangtua menjadi dasar yang 

penting dalam pemilahan kategori seperti diatas. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa anak 

jalanan merupakan anak-anak berumur dibawah 16 tahun yang sudah melepaskan 

diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya, larut dalam 

kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya. Dalam penelitian ini adalah anak 

jalanan yang berusia dibawah 17 tahun, menghabiskan sebagian waktunya untuk 

mencari penghidupan dijalan. 

 

 

 



 
 

 

24

2.2.2  Karakteristik anak jalanan 

Departemen Sosial dan United Nation Development Program (UNDP) 

mengkategorikan anak jalanan menjadi empat antara lain (dalam Widagdo dkk 

,2010:9): 

a. Anak jalanan yang hidup di jalanan dengan kriteria: (a) Putus hubungan 
atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya (b) 8-10 jam berada di 
jalanan untuk bekerja (mengamen, mengemis, memulung) dan sisanya 
menggelandang/tidur (c) Tidak lagi terdapat aktivitas pendidikan seperti 
sekolah/kursus (d) Rata-rata berada diusia 18 tahun 

b. Anak jalanan yang bekerja di jalanan: (a) Berhubungan tidak teratur 
dengan orang tuanya (b) 8-16 jam berada dijalanan (c) Mengontrak kamar 
sendiri, bersama teman, ikut saudara dengan cara menumpang, umumnya 
di daerah-daerah kumuh (d) Tidak lagi bersekolah (e) Bekerja sebagai 
penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu (f) 
Rata-rata berusia di bawah 18 tahun 

c. Anak yang rentan menjadi anak jalanan: (a) Bertemu teratur setiap 
hari/tinggal dan tidur dengan keluarganya (b) 4-5 jam kerja di jalanan (c) 
Masih bersekolah (d) Pekerjaan : menjual koran, penyemir dan pengamen 
(e) Usia rata-rata dibawah 14 tahun 

d. Dan anak jalanan berusia diatas 16 tahun: (a) Tidak lagi berhubungan/ 
berhubungan tidak teratur dengan orangtuanya (b) 8-24 jam berada 
dijalanan (c) Tidur di jalan atau di rumah orangtuanya (d) Sudah tamat SD 
atau SMP namun tidak bersekolah lagi (e) Pekerjaan : calo bus, kereta api, 
asongan dan juga menyemir 

 
Ciri dan fisik anak jalanan menurut widagdo dkk (2010:10) antara lain ciri 

fisik: warna kulit kusam, rambut kemerah-merahan, kebanyakan berbadan kurus, 

pakaian tidak terurus. Sedangkan ciri psikis antara lain mobilitas tinggi, acuh tak 

acuh, penuh curiga, sangat sensitif, berwatak keras, kreatif, semangat hidup tinggi, 

berani menanggung resiko dan mandiri. Menurut Jaarsveld, et al, (2011:5)dalam 

jurnal internasional street children as victims of poverty may be observed huddled 

in shop doorways, sleeping on cardboard sheets along pavements and even 

sniffing glue to ease away their misery. This serves as a reminder that the street 

child phenomenon is a global problem to whicj South Africa is no stranger.(Anak-
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anak jalanan sebagai korban kemiskinan dapat diamati meringkuk di pintu toko, 

tidur dilembaran kardus di sepanjang trotoar dan bahkan menghirup lem untuk 

meringankan penderitaan mereka. Ini berfungsi sebagai pengingat bahwa 

fenomena anak jalanan merupakan masalah global Afrika Selatan tidak asing. 

 

2.2.3  Faktor penyebab munculnya anak jalanan 

Menurut Hidayat (2007:23-25) ada beberapa aspek yang melatarbelakangi 

munculnya anak jalanan dibeberapa kota besar yang ada di Indonesia, yaitu aspek 

sosial ekonomi. Untuk mengetahui sosial ekonomi keluarga, maka perlu diketahui 

aspek apa saja yang mendukung, sehingga bisa diketahui suatu kondisi sosial 

ekonomi keluarga. Aspek sosial ekonomi yang dimaksud disini adalah a) 

Pendidikan, b) Pekerjaan dan Pendapatan (Ekonomi), c) Faktor Tradisi. 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. Oleh sebab itu, dengan pendidikan diharapkan agar setiap 

masyarakat bisa menggunakan akal pikirannya secara sehat, sebagai upaya untuk 

mencerdaskan. Menurut Surjana (dalam Handayani 2009:31) menyebutkan bahwa 

faktor yang menyebabkan anak turun ke jalan terbagi dalam tiga tingkatan, 

sebagai berikut:  

a. Tingkat mikro (immediate causes), yaitu faktor yang berhubungan antara 
anak dan keluarga. Sebab-sebab yang dapat diidentifikasikan dari anak 
adalah lari dari rumah (sebagai contoh anak yang selalu hidup bersama 
orangtua yang terbiasa dengan menggunakan kekerasan (sering 
menganiaya, menampar dan memukul karena kesalahan kecil) jika sudah 
melampaui batas toleransi anak, maka anak cenderung memilih keluar dari 
rumah dan hidup di jalanan, disuruh bekerja dengan kondisi masih sekolah 
atau disuruh putus sekolah, dalam rangka bertualang, bermain-main atau 
diajak teman. Sebab-sebab yang berasal dari keluarga adalah terlantar, 
ketidakmampuan orangtua menyediakan kebutuhan dasar, kondisi 
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psikologis seperti ditolak orang tua, salah perawatan orangtua sehingga 
mengalami kekerasan dirumah (child abuse) kesulitan berhubungan 
dengan keluarga karena terpisah dari orangtua. Permasalahan atau sebab-
sebab yang timbul baik dari anak atau keluarga sering terkait satu sama 
lain. 

b. Tingkat messo (underlying cause), yaitu faktor agar berhubungan dengan 
struktur masyarakat (struktur disini dianggap sebagai kelas masyarakat, 
dimana masyarakat itu ada yang miskin dan kaya. Bagi keluarga miskin 
anak diikutsertakan dalam menghasilkan penghasilan keluarga). Sebab-
sebab yang dapat diidentifikasikan adalah pada komunitas keluarga kecil 
anak-anak adalah aset untuk membantu meningkatkan perekonomian 
keluarga, oleh karena itu anak-anak diajarkan bekerja pada masyarakat lain 
pergi ke kota untuk bekerja adalah sudah menjadi kebiasaan masyarakat 
dewasa dan anak-anak (berurbanisasi). 

c. Tingkat makro (basic cause), yaitu faktor yang berhubungan dengan 
masyarakat (struktur ini dianggap memiliki sebab akibat yang 
menentukan, dalam hal ini sebab banyaknya waktu dijalan, akibatnya akan 
banyak uang). Sebab yang dapat diidentifikasi adalah membutuhkan modal 
dan keahlian besar. Untuk memperoleh uang yang banyak mereka harus 
lama bekerja dijalanan dan meninggalkan bangku sekolah. 

 
Menurut Suhartini (dalam Sakinah, 2011:6), alasan anak turun kejalan 

sangat bervariasi, sebagian dari mereka turun kejalan karena kesulitan ekonomi 

dan sebagian lagi untuk tambahan uang saku dan rekreasi. Sebagian besar anak 

jalanan hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), diantara SD dan SMP tersebut ada yang tidak tamat sekolah. Pada 

ketegori pekerjaan, mayoritas anak jalanan adalah pengamen. Salah satu 

permasalahan yang dihadapi anak jalanan adalah telah bergesernya fungsi 

keluarga, salah satu contohnya fungsi ayah sebagai pencari nafkah yang 

digantikan oleh anak-anaknya. Orang tua sangat mempengaruhi keputusan anak 

dalam rangka mencari nafkah.  Dukungan ini dapat berupa dukungan langsung 

maupun tidak langsung. Dukungan ini ditunjukkan dengan perilaku orang tua 

yang meminta uang setoran pada anak. Keadaan sosial ekonomi keluarga yang 

serba kekurangan mendorong anak jalanan untuk mendapatkan penghasilan lebih. 
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Tahapan menjadi anak jalanan menurut Widagdo (2010:14) adalah: 

a. Tahu: anak mulai berkelompok dengan anak jalanan. Melihat anak-anak 
jalanan sedang bekerja. Tahu bekerja dijalan mendapat uang. 

b. Tertarik: anak memiliki pendorong seperti kondisi ekonomi dan keretakan 
hubungan orang tua. 

c. Pelaksanaan: anak terjun ke jalanan meski malu-malu. Bila menemukan 
teman maka keinginan mereka akan segera terealisasi. 

d. Kehidupan: anak mulai diterpa kehidupan di jalanan. Tiga faktor penting 
anak, orangtua dan teman sangat bepengaruh untuk berlanjut atau berhenti. 

e. Terjerumus: jika mengalami kesulitan kemungkinan anak berhenti tetapi 
jika menarik, kian masuk kedalam dunia anak jalanan. Pada tahap ini anak 
akan tetap berpegang pada norma moral dengan meninggalkan jalanan. 
Atau menjadi anak bebas dengan meninggalkan norma dan berperilaku 
bebas seperti seks bebas, narkoba dan seterusnya 

f. Menyandang predikat sebagai anak jalanan dan bergabung dengan 
konformitas sosial disekitarnya. 

g. Tahap lanjut atau berhenti: karena faktor usia, kesehatan, persaingan atau 
sebab lain anak akan memutuskan terus bekerja dijalan atau berhenti. 

 
Widagdo dkk (2010:15) faktor pendorong dan penarik terjadinya anak 

jalanan antara lain : 

1. Faktor pendorong :  
a. Keadaan ekonomi keluarga yang semakin dipersulit oleh besarnya 

kebutuhan yang ditanggung kepala keluarga, sehingga tidak mampu 
memenuhi kebutuhan keluarga, maka anak-anak disuruh ataupun 
dengan sukarela membantu mengatasi kondisi ekonomi tersebut. 

b. Ketidakserasian di dalam keluarga sehingga menyebabkan anak tidak 
betah tinggal dirumah atau keluarga. 

c. Adanya kekerasan atau perlakuan salah dari orangtua terhadap anak 
sehingga anak memilih lari dari rumah. 

d. Kesulitan hidup dikampung anak melakukan urbanisasi untuk mencari 
pekerjaan mengikuti orang dewasa.  

2. Faktor penarik : 
a. Kehidupan jalanan yang menjanjikan, dimana anak mudah 

mendapatkan uang anak bisa bermain dan bergaul dengan bebas. 
b. Diajak teman atau tinggal ditempat ketika sebagian besar anak-anak 

berada dijalan untuk mencari nafkah. 
c. Adanya peluang disektor informal yang tidak terlalu membutuhkan 

modal dan keahlian. 
 

Berdasarkan ilustrasi diatas faktor utama anak turun ke jalan karena 

adanya ketidaknyamanan didalam keluarga. Hal ini disebabkan beberapa hal 
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seperti perceraian orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, sehingga seorang 

anak tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari anggota keluarga 

lainnya. Dengan kondisi hidup seperti ini, anak merasa hidup sendiri dan 

memutuskan untuk hidup dijalan. Selain itu faktor lain yang juga sangat berperan 

anak turun ke jalan adalah faktor lingkungan. Pergaulan seorang anak yang salah 

dapat menyebabkan anak terjerumus dan hidup dijalan. Misalnya, seorang anak 

mendapatkan bujuk rayu dari teman dekatnya untuk hidup dijalan. 

 
2.2.4 Penanganan anak jalanan 

Subhansyah (2010:98) ada tiga strategi yang digunakan LSM: street based, 

centre based, family based. Investasi yang diberikan pada anak sangat tergantung 

pada kategori anak. Street based yaitu pelaksanaan yang dilakukan dijalan atau 

tempat berkumpulnya anak jalanan. Cantre based merupakan pelaksanaan 

kegiatan yang dipusatkan disatu tempat yang sudah disediakan. Family based 

merupakan pendampingan untuk orang tua yang anaknya menjadi anak jalanan. 

Sedangkan model penanganan anak jalanan yang dilakukan dengan metode dan 

teknik pemberian pelayanan meliputi : (Sakinah, 2011:9): 

a. Street based merupakan pendekatan dijalan untuk menjangkau dan 
mendampingi anak jalanan. Tujuannya yaitu mengenal, mendampingi 
anak, mempertahankan relasi dan komunikasi, dari melakukan kegiatan 
seperti: konseling, diskusi, permainan, literacy dan lain-lain. 
Pendampingan dijalan terus dilakukan untuk memantau anak binaan dan 
mengenal anak jalanan yang baru. Street based berorientasi pada 
menangkal pengaruh-pengaruh negatif dan membekali mereka nilai-nilai 
dan wawasan positif. 

b. Community based adalah pendekatan yang melibatkan keluarga dan 
masyarakat tempat tinggal anak jalanan. Pemberdayaan keluarga dan 
sosialisasi masyarakat, dilaksanakan dengan pendekatan ini bertujuan 
mencegah anak turun kejalanan dan mendorong penyediaan sarana 
pemenuhan kebutuhan anak. Community based mengarah pada upaya 
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membangkitkan kesadaran, tanggungjawab dan partisipasi anggota 
keluarga masyarakat dalam mengatasi anak jalanan. 

c. Metode bimbingan sosial untuk membentuk kembali sikap dan perilaku 
anak jalanan sesuai norma, melalui penjelasan dan pembentukan kembali 
nilai bagi anak. Melalui bimbingan sikap dan perilaku sehari-hari dan 
bimbingan kasus untuk mengatasi masalah kritis 

d. Menurut Rapport dan Hess (dalam Nurdin, 2005:58) memandang 
pemberdayaan sebagai suatu proses yaitu mekanisme yang digunakan 
manusia, organisasi, maupun kelompok masyarakat untuk memperoleh 
kuasa atas kehidupannya sendiri. Karena pada dasarnya, proses yang 
berlangsung pada setiap individu, organisasi maupun kelompok juga 
menunjukkan perbedaan-perbedaan, yakni ketidakberdayaan (powerless), 
ketidakmampuan menolong diri sendiri yang dipelajari (learned help-
lesness), keterasingan, perasaan tidak berdaya mengatur dan menentukan 
hidupnya sendiri (lost of a sense of control over one’s own life). Metode 
pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anakjalanan dalam 
memenuhi kebutuhannya sendiri. Kegiatannya berupa pendidikan 
keterampilan, pemberian modul, alih kerja dan sebagainya (Sakinah, 
2011:9) 
 

Penanganan terhadap anak jalanan dewasa ini dilakukan oleh LSM, 

Rumah Singgah dan Depatemen Sosial. Ada banyak kegiatan dan upaya yang 

telah dilakukan. Upaya-upaya tersebut dilakukan supaya anak jalanan menjadi 

anak yang berkembang baik dari segi kehidupan maupun pendidikan.  

 

2.3 LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 

2.3.1 Pengertian LSM 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam duapuluh tahun terakhir 

merupakan fenomena menarik, menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. 

Walaupun demikian, apa saja batasan-batasan LSM belum menjadi kesepakatan 

umum. Banyak pihak mencoba mendefinisikan LSM sebagai semua organisasi 

non pemerintah yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat. 



 
 

 

30

LSM merupakan singkatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Sebuah 

organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang secara sukarela 

yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan 

memperoleh keuntungan dari kegiatannya wikipedia (2012) 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Swadaya_Masyarakat) [diunduh tanggal 

24 januari 2013 pukul 23.30] 

Pengertian yang lain, LSM adalah bentuk organisasi yang terdiri dari 

sekelompok orang yang bekerja untuk “memberdayakan” kelompok masyarakat 

(Kompas, 2004:42). Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 

8/1990 menyebutkan bahwa LSM merupakan organisasi/lembaga yang 

anggotanya adalah rakyat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela 

atau keinginannya sendiri berniat untuk bergerak dibidang tertentu yang telah 

ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud upaya partisipasi 

masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang 

menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya. 

Dikutip dari Lenkowsky (1996:87) perbedaan LSM dengan pemerintah 

adalah hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh lembaga pemerintah dikerjakan 

oleh LSM sebagai panggilan masalah kebutuhan (necessity) atau kemanusiaan 

karena berasal, berakar dan tumbuh dari dan oleh masyarakat. Banyak hasil studi 

kasus bahwa LSM lebih efektif dari pada birokrasi pemerintah terutama dalam 

keadaan yang membutuhkan gerak cepat dan bantuan darurat (Sugiyanto, 2002 

96-96). 
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Korten (dalam Sugiyanto, 2002:94-98), strategi program pengembangan 

dari NGO (Non Goverment Organization) tercermin dalam lima generasi, yaitu 

generasi pertama mengutamakan relief and welfare yaitu dengan berusaha untuk 

segera  memenuhi kekurangan atau kebutuhan tertentu yang dialami oleh individu 

atau keluarga, seperti kebutuhan makanan, kesehatan, dan pendidikan. Generasi 

kedua, memusatkan kegiatannya pada small-scale self reliant local development 

atau disebut juga dengan community development, yang antara lain meliputi 

pelayan kesehatan, penerapan teknologi tepat guna dan pembangunan 

infrastruktur. Kemudian generasi ketiga, yaitu mereka yang terlibat dalam 

sustainable system development, mulai mempermasalahkan dampak-dampak 

pembangunan dan cenderung melihat jauh ke luar daerahnya, ke tingkat regional, 

nasional, dan internasional. Sementara generasi keempat peran NGO adalah 

sebagai fasilitator gerakan masyarakat (people’s movement). Dalam konteks ini, 

peran NGO sebagai fasilitator adalah dengan membantu rakyat mengorganisasi 

diri, mengidentifikasi kebutuhan lokal, dan memobilisasi sumber daya yang ada 

pada mereka. Kemudian, arah pengembangan NGO tersebut dilengkapi dengan 

generasi kelima yaitu pemberdayaan rakyat atau empowering people. 

Berdasarkan paparan diatas, peran yang dilakukan NGO terhadap 

pemberdayaan rakyat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan 

kemanusiaan (membantu secara sukarela sekelompok masyarakat yang 

membutuhkan bantuan karena terkena musibah atau kurang beruntung), 

pendekatan pengembangan masyarakat (bertujuan mengembangkan, 

memandirikan, dan menswadayakan masyarakat), serta pendekatan pemberdayaan 
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rakyat, yang bertujuan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan 

bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor 

kehidupan.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas pengertian LSM adalah suatu 

lembaga sosial yang mengabdikan diri kepada masyarakat dan berkonsentrasi 

untuk kemajuan masyarakat. 

 

2.3.2 Karakteristik LSM 

Dalam menjalankan tugas LSM mempunyai karakteristik yang tidak jauh 

berbeda dengan lembaga-lembaga lain yaitu : 

a. Lebih khusus berperan sebagai “agen pembangunan” bagi masyarakat 
lokal saat masyarakat melakukan perbandingan 

b. LSM adalah lembaga yang memberikan kontribusi kepada perubahan, 
tetapi LSM itu bukan merupakan alat untuk perubahan itu sendiri. 

c. Bekerjasama dengan pemerintah meningkatkan keswadayaan dan 
kemandirian masyarakat yang dilayani. 

d. LSM adalah lembaga yang tidak semata-mata mencari keuntungan dan 
merugikan masyarakat. 

e. Dana operasionalnya berasal dari organisasi dan masyarakat yang hasilnya 
kembali untuk mereka. 

f. Semangat pengorbanan dalam membantu masyarakat demi terciptanya 
masyarakat yang sejahtera menjadi motivasinya. 

g. Prinsipnya tujuan LSM dari berbagai jaman adalah sama yaitu mencapai 
tingkat kemandirian yang lebih tinggi dari masyarakat yang dilayani, tetapi 
mereka mempunyai motivasi kerja yang berbeda dari zaman ke zaman . 
Karakteristik lembaga swadaya masyarakat (2011) 
(http://afzanuin.multiply.com/journal/itemshowinterstitial=1&uFjournal1
%Fitem) [diunduh tanggal 26 januari 2013 pukul 11:45] 
 

Ciri-ciri LSM menurut Sugiyanto (2002:95) yaitu: (a) bekerjasama karena 

mempunyai kesamaan aspirasi dan kegiatan bersama, dimana hubungan-hubungan 

di antaranya akrab dan mampu berkomunikasi dengan masyarakat bawah, (b) 
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untuk mencapai tujuan LSM bekerjasama dengan prinsip saling membantu 

berdasarkan kepentingan bersama dengan substansi masalah kebutuhan dasar, (c) 

kelompok ini dikenali dengan istilah Self Help Group, dengan karakteristik 

kelompok ini kecil, belum terorganisir secara baik, informal, miskin, berada di 

pedesaan/perkampungan, (d) dibantu oleh tenaga sukarela dan fokus kegiatannya 

pada proyek-proyek.  

Hal ini nampak sejalan dengan Visi dan Misi LSM Rumah Impian yaitu 

transformasi anak jalanan menjadi pribadi mandiri dan peduli sesama. Visi ini 

dijalankan dengan menjalin relasi dengan cara yang berkarakter. Melalui 

pendekatan dan menjadi sahabat bagi anak jalanan, sehingga timbul kepercayaan 

dan kesadaran dari anak jalan untuk menuju kehidupan yang lebih baik, serta 

memberikan pembinaan untuk mentransformasikan kepribadian jalanan menjadi 

kepribadian yang mandiri dan peduli terhadap sesama.  

 

2.3.3 Peran NGO dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM 

Peran NGO dalam proses memberdayakan rakyat yang dilakukan oleh 

LSM dapat dirumuskan melalui pendidikan kemandirian dengan beberapa peran, 

yaitu (Sugiyanto, 2002:103-104): 

a. Fasilitator dan katalisator 
Melalui pembina (pendamping) yang tinggal ditengah-tengah kelompok 
menyertai proses perkembangan kelompok masyarakat, membantu 
memecahkan masalah dan ikut menentukan alternatif pemecahan. 

b. Pelatih dan pendidik 
Peran ini mencarikan dan menyalurkan informasi dan pengalaman dari luar 
kedalam kelompok melalui berbagai metode belajar mengajar. 

c. Pemupuk modal 
Peran ini dilakukan untuk mendorong upaya penghematan, usaha 
menabung dan kegiatan produktif. 
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d. Penyelenggara modal 
Proyek disini adalah proyek-proyek stimulan dalam rangka meningkatkan 
kemandirian kelompok-kelompok swadaya 

 

2.3.4 Manfaat LSM  

Secara sadar atau tidak, dengan adanya Lembaga Swadaya Masyarakat 

Indonesia Membangun, maka secara berangsur-angsur akan terasa manfaatnya 

dikemudian hari. Manfaat yang jelas dan besar adalah mencakup pada hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Menjadi lembaga penampungan bagi ribuan para sarjana generasi muda, 
untuk menyalurkan bakat serta ilmunya secara nyata bagi bangsa dan 
negara RI. 

b. Menjadi lembaga profesional bagi pakar-pakar ilmu Ekonomi, Sosial, 
Politik dan Hukum, untuk mengembangkan karya-karya besar buat bangsa 
dan negara RI. 

c. Menjadi lembaga mitra negara, yang dapat meringankan beban-bebannya 
di bidang pengamatan dan penegakan keadilan Ekosospolhuk secara 
nasional. 

d. Menjadi suatu lembaga yang menciptakan kader-kader sarjana generasi 
bangsa, yang berjiwa kebangsaan penuh pengabdian untuk turut 
membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD’45 
diseluruh pelosok tanah air Indonesia dikemudian hari. 

e. Menjadi suatu lembaga yang mampu menciptakan personil pejabat 
pemerintah dan negara yang bersih dan berwibawa, dengan terciptanya 
budaya malu terhadap perlakuan korupsi, kolusi dan nepotisme 
dikemudian hari. 

Lembaga swadaya masyarakat indonesia membangun (2012)  

(http://lsmindonesiamembangun.wordpress.com/2012/11/28/manfaat-lsm-

indonesia-membangun/) [ diunduh pada tanggal 17-02-2013 pukul 16:04] 
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Menurut beberapa pendapat diatas mengenai manfaat dari Lembaga 

Swadaya Masyarakat dapat disimpulkan bahwa LSM merupakan lembaga yang 

membantu memberdayakan masyarakat, dan membantu masyarakat agar mampu 

mandiri dan berkembang. 
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2.3.5 Kerangka Berfikir 

Bagan Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Diagram kerangka berfikir 

 

Persoalan tentang anak jalanan dewasa ini semakin memprihatinkan. 

Jumlah anak jalanan yang meningkat dari tahun ke tahun menjadi pekerjaan 

rumah (PR) bagi pemerintah dan lembaga sosial lain yang menangani anak 

jalanan. Dari beberapa identifikasi masalah mengenai anak jalanan, dapat 

diketahui beberapa faktor yang menyebabkan munculnya anak jalanan seperti 

konflik keluarga, ekonomi yang sulit keinginan hidup bebas dan mempunyai uang 

sendiri serta pengaruh lingkungan. Berdasarkan kenyataan dilapangan, di mana 

jumlah anak jalanan makin meningkat grafiknya, dengan fenomena tersebut maka 

Masalah sosial anak 
jalanan 

Pemberdayaan 
terhadap anak 

jalanan 
LSM Rumah Impian 

Hasil yang dicapai 
dengan adanya 
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anak jalanan 

-persiapan 

-proses 
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pemberdayaan  

Dampak setelah diadakan 
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tergeraklah LSM Rumah Impian di Kalasan Sleman untuk mengadakan 

pemberdayaan terhadap anak jalanan. Pemberdayaan terhadap anak jalanan sangat 

penting untuk kelangsungan hidup dikemudian hari. Setelah mengadakan 

persiapan maka LSM Rumah Impian mulai mengadakan pemberdayaan terhadap 

anak jalanan. Persiapan yang diadakan oleh LSM Rumah Impian merupakan 

rancangan program pemberdayaan yang akan diberikan kepada anak jalanan. 

Setelah LSM Rumah Impian mengadakan persiapan selanjutnya pemberdayaan 

dilaksanakan sesuai runtutan yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk 

mencapai hasil dibutuhkan suatu evaluasi guna mengukur apakah pemberdayaan 

tersebut telah berhasil atau tidak. Apabila pada kenyataannya pemberdayaan 

terhadap anak jalanan yang diadakan LSM Rumah Impian telah berhasil, maka 

dapat dipastikan pemberdayaan tersebut menghasilkan dampak terhadap anak 

jalanan. Dampak tersebut berbeda-beda sesuai dengan kenyataan yang terjadi 

dilapangan.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan pada pokok masalah yang dikaji, yaitu mengenai kehidupan 

anak jalanan yang mendiskripsikan tentang pemberdayaan anak jalanan yang 

dibina LSM Rumah Impian di Kalasan Sleman, maka peneliti menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif. 

Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah(Moleong Lexy 

J,2006:6).  

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2010 : 1) adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis 

dan bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

daripada generalisasi. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang 

mendalam, suatu data yang mengandung makna. 

Sesuai dengan judul penelitian yaitu Pemberdayaan Anak Jalanan 

(penelitian diskriptif pada LSM Rumah Impian di Kalasan Sleman), maka 
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penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena mendeskripsikan, 

menguraikan dan menggambarkan tentang permasalahan yang dibahas  berkenaan 

denganpemberdayaan terhadap anak jalanan. Selain itu metode kualitatif dapat 

digunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari metode yang lain. Dengan 

metode ini dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak diterapkan pada berbagai 

macam masalah.  

 

3.2 Lokasi Penelitian  

LSM yang menjadi lokasi penelitian adalah LSM Rumah Impian di Dukuh 

Juwangen RT 03 RW 01 no.25-26 Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan 

Kabupaten Sleman. Sebelum menentukan tempat penelitian peneliti melakukan 

observasi melalui internet tentang LSM.  

Pemilihan kasus dilakukan secara sengaja. LSM Rumah Impian dipilih 

karena telah melaksanakan berbagai pelayanan sosial kepada anak jalanan dan 

belum ada penelitian mengenai pemberdayaan anak jalanan terhadap LSM Rumah 

Impian. LSM Rumah Impian juga berlokasi yang mudah dijangkau oleh peneliti.  

Selain itu, dari pihak LSM Rumah Impian juga terbuka dan welcome sehingga 

memudahkan peneliti untuk mendapat informasi dan data untuk melaksanakan 

penelitian. 
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3.3  Subjek Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menentukan subjek penelitian. 

Subjek penelitian merupakan keseluruhan badan atau elemen yang akan diteliti. 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain 

merupakan alat pengumpul data utama. 

Menurut Patton dalam Afifuddin dan Saebani (2009 : 88), ada dua teknik 

pemilihan partisipan (sampling strategies) dalam penelitian kualitatif, yaitu: 

1) Random probability sampling, yaitu pengambilan sampel dari populasi secara 

random dengan memperhatikan jumlah sampel, dengan tujuan agar sampel dapat 

digeneralisasikan pada populasi. 

2) Purposeful sampling, yaitu sampel dipilih bergantung pada tujuan penelitian 

tanpa memperhatikan kemampuan generalisasinya. 

Dalam menentukan subjek penelitian didasarkan pada tujuan penelitian, 

dengan harapan untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya yang dipilih 

berdasarkan pemikiran logis karena dipandang sebagai sumber data atau informasi 

dan mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Subjek adalah informasi kunci 

(keyperson) yang dapat memberikan informasi terkait masalah yang akan diteliti. 

Subjek pada penelitian ini adalah anak-anak jalanan yang ada di Kota 

Yogyakarta yaitu di daerah perempatan Monumen Jogja Kembali (Monjali) dan 

perempatan Sagan-Mirota Kampus. Subjek dipilih berdasarkan jenis kelamin, 

yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan informan pada penelitian ini adalah 

pengelola LSM Rumah Impian dan pendamping (relawan). Memilih pengelola 

LSM Rumah Impian dan pendamping (relawan) karena dianggap mengetahui 



 
 

 

41

seluk beluk, latar belakang dan perkembangan anak jalanan yang berada di daerah 

perempatan Monjali dan Sagan-Mirota Kampus. 

 

3.4  Fokus Penelitian  

Masalah penelitian seperti yang diungkap Guba dan Lincoln (dalam 

Moleong, 2006:93) yaitu suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua 

faktoratau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan 

dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban. Sedangkan 

yang dimaksud fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk memusatkan 

permasalahan yang akan dicari jawabannya. Fokus dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

3.4.1 Strategi pemberdayaan terhadap anak jalanan yang dibina LSM Rumah 

Impian. 

3.4.2 Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan anak jalanan di LSM 

Rumah Impian. 

3.4.3 Hasil dari pemberdayaan terhadap anak jalanan di LSM Rumah Impian. 

 

3.5 Sumber Data Penelitian 

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, yang selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini 

jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto 

dan statistik (dalam Moleong, 2006:157). 
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Sumber data dalam penelitian tentang Pemberdayaan Anak Jalanan yang 

dibina LSM Rumah Impian di Kalasan Sleman adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Data premier 

Data premier adalah pencatatan utama yang diperoleh melalui wawancara 

atau pengamatan berperan serta yang merupakan hasil usaha gabungan dari 

kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Data utama tersebut dapat berupa 

kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan dicatat melalui perekaman 

video/audio tape, pengambilan foto atau film (Moleong, 2006:157). 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek dan 

orang-orang yang menjadi informan yang mengetahui pokok permasalahan atau 

objek penelitian. Untuk mendukung kegiatan penelitian, maka dilakukan 

pengumpulan data primer melalui wawancara dengan subjek penelitian dan 

informan. Subjek dalam penelitian ini adalah 2 anak jalanan yang berada di 

perempatan Monjali dan 2 anak jalanan di Sagan-Mirota Kampus. Sedangkan 

informan dalam penelitian ini adalah 2 pendamping dan 1 pengelola LSM Rumah 

Impian. Pemilihan subjek berdasarkan jenis kelamin dan pemilihan informan 

berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, bahwa informan yang 

mengetahui seluk beluk anak jalanan di daerah Monjali dan Sagan-Mirota 

Kampus adalah pendamping dan pengelola LSM Rumah Impian. 

 

3.5.2 Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tindakan atau data itu 

diperoleh dari sumber tertulis. Dilihat dari sumber tertulis dapat dibagi atas 
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sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan 

dokumen resmi. 

Data sekunder sebagai data pendukung yang diperoleh peneliti dalam 

bentuk non manusia sehingga dalam kaitanya dengan penelitian ini yaitu berupa 

dokumen-dokumen penunjang tentang subyek dan lokasi penelitian, seperti data 

monografi tempat mengenai anak jalanan di Kota Yogyakarta, yaitu di 

perempatan Monjali dan perempatan Sagan-Mirota Kampus.  

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti dapat memperoleh data 

dengan teknik yang paling tepat, sehingga benar-benar diperoleh data yang valid 

dan reliabel. Adapun teknik yang digunakan adalah: 

3.6.1 Teknik observasi 

Menurut Sanafiah Faisal (Hidayat, 2007:43) teknik observasi 

menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, 

kondisi, situasi, proses, aktifitas atau perilaku. 

Beberapa jenis teknik observasi yang digunakan, tergantung keadaan dan 

permasalahan yang ada. Teknik-teknik tersebut adalah: 

a. Observasi partisipan, dalam hal ini peneliti terlibat langsung dan ikut serta 

dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subyek yang diamati. 

b. Observasi non partisipan, dalam teknik ini peneliti berada diluar subyek 

yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. 
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c. Observasi sistematik (observasi berkerangka), peneliti telah membuat 

kerangka yang memuat faktor-faktor yang diatur dahulu 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan 

(mendalam). Penelitian dilakukan langsung di lapangan, dengan mengamati dan  

mencari informasi dari subjek yaitu anak jalanan yang berusia 2-17 tahun di Kota 

Yogyakarta yaitu daerah perempatan Monjali dan perempatan Sagan-Mirota 

Kampus. Dalam proses penelitian ini, peneliti ikut terjun ke lapangan sebagai 

pendamping (relawan) dari LSM Rumah Impian yang mendampingi anak jalanan 

dijalanan untuk melihat secara langsung aktivitas anak jalanan. Kegiatan ini 

dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat.  

 

3.6.2 Teknik Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi dua orang yang melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang yang lain dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara ini 

diajukan kepada anak jalanan. Sedangkan menurut Moleong (2006:186) 

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 
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Esterberg  (dalam Sugiyono, 2010 : 73-74), ada beberapa macam 

wawancara, yaitu: 

a. Wawancara Terstruktur (Structured Interview) 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, 

apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam wawancara terstruktur 

ini, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah 

disiapkan. 

b. Wawancara Semiterstruktur (Semistructure Interview) 

Jenis wawancara ini sudah termasuk kategori in-dept interview, di mana 

dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai 

diminta pendapat, dan ide-idenya. 

c. Wawancara Tak Bersrtuktur (Unstructured Interview) 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan 

yang akan ditanyakan. 
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Alat-alat yang digunakan pada saat wawancara agar hasil penelitian dapat 

terekam dengan baik dan sebagai sumber data yang akurat, yaitu : 

a. Buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber 

data. 

b. Tape recorder, berfungsi untuk merekam semua percakapan atau 

pembicaraan. 

c. Kamera, untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan 

dengan informan atau sumber data. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

terstruktur, yaitu tanya jawab kepada subjek (anak jalanan) dan informan 

(pendamping/relawan dan pengelola LSM Rumah Impian) untuk memperoleh 

data primer mengenai pemberdayaan anak jalanan, faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan di LSM Rumah 

Impian Yogyakarta. 

Langkah-langkah wawancara yang  peneliti lakukan adalah sebagai 

berikut: 

a. Menetapkan subjek dan informan yang diwawancarai 

b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang menjadi bahan pembicaraan 

c. Mengawali alur wawancara  

d. Menuliskan hasil wawancara kedalam catatan wawancara 

f. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. 
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2.3.5 Teknik dokumentasi 

Menurut Suhartini Arikunto (2002), teknik dokumentasi adalah teknik 

mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan (dalam Hidayat 

2007:46). 

Teknik dokumentasi digunakan untuk menggali data yang tidak dapat 

diperoleh melalui wawancara dan observasi. Lincoln dan Guba mendefinisikan 

dokumentasi adalah setiap pemanfaatan bahan tertulis ataupun film yang tersedia 

yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik (Moleong, 

2010 : 216-217). 

Dokumentasi juga dimaksudkan sebagai rekaman suatu peristiwa yang 

lebih dekat dengan percakapan dan memerlukan interpretasi yang berhubungan 

sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa. Dokumentasi digunakan untuk 

mendapatkan data atau informasi mengenai keadaan pemberdayaan anak jalanan 

di LSM Rumah Impian. 

Alasan peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan 

data adalah : 

a. Dokumentasi adalah sumber data yang stabil, menunjukkan suatu fakta 

yang telah berlangsung dan mudah didapatkan. 

b. Dokumentasi selalu tersedia dalam gambar, foto, peta, dan lain-lain. 

c. Dokumentasi sebagai sumber data yang kaya untuk memperjelas keadaan 

atau identitas subjek penelitian sehingga dapat mempercepat proses 

penelitian. 
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Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa foto 

pelaksanaan penelitian, foto kegiatan pemberdayaan, foto bangunan, foto logo 

LSM Rumah Impian dan data atau arsip-arsip yang dianggap penting yang 

berkaitan dengan Pemberdayaan Anak Jalanan di LSM Rumah Impian seperti data 

jumlah anak jalanan yang dibina. 

 

3.6 Keabsahan data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan suatu strategi yang 

digunakan untuk memeriksa keabsahan data atau dokumen yang didapatkan atau 

diperoleh dari penelitian, supaya hasil penelitian benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan dari segala segi (Moleong, 2006:321). 

Ada empat kriteria keabsahan data yang digunakan yaitu, derajat 

kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan 

(dependability), dan kepastian (confirmability). Sedangkan teknik pemeriksaan 

keabsahan data ada 8 yaitu 1) perpanjangan keikutsertaan, 2) ketekunan/keajegan 

pengamatan, 3) Triangulasi, 4) pemeriksaan sejawat melalui diskusi, 5) analisis 

kasus negatif, 6) pengecekan anggota, 7) uraian rinci, 8) auditing. 

Menurut Moleong (2006:330) teknik triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data 

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.  

Menurut Patton (dalam Afifuddin dan Saebani, 2009 : 143-144) ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu: 
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3.7.1 Triangulasi sumber 

Teknik ini menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil 

wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek 

yang dianggap memilki sudut pandang yang berbeda. 

a. Triangulasi pengamat 

Teknik keabsahan data ini pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa 

hasil pengumpulan data. 

b. Triangulasi teori 

Teknik ini menggunakan teori yang berlainan untuk memastikan bahwa 

data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. 

c. Triangulasi metode 

Teknik ini menggunakan berbagai teknik untuk meneliti suatu hal, seperti 

wawancara dan observasi. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi metode dan 

sumber. Triangulasi sumber yaitu peneliti membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara terhadap anak jalanan, pendamping/relawan, 

pengelola LSM Rumah Impian, dan sumber lain yang berhubungan dengan anak 

jalanan. Sedangkan triangulasi metode yaitu dengan melakukan cross check 

dengan mengecek apakah data yang ditemukan di lapangan (dalam penelitian ini 

adalah hasil lapangan tentang pemberdayaan anak jalanan yang dibina LSM 

Rumah Impian) sesuai dengan metode-metode yang sudah ada. 

 Dengan demikian tujuan akhir dari triangulasi adalah dapat 

membandingkan informasi tentang hal yang sama, yang diperoleh dari beberapa 
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pihak agar ada jaminan kepercayaan data dan menghindari subjektivitas dari 

peneliti serta mengcroscek data diluar subjek. 

 
2.4 Analisis data 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (1982) adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain 

(Moleong, 2006:248). 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum 

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap 

tertentu, agar diperoleh data yang dianggap kredibel (Sugiyono, 2009:246). 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis model interaktif. Analisis 

interaktif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terdiri secara bersamaan yaitu reduksi 

data, penyajian data dan penarikan simpulan/verifikasi (Miles,1992:16) 

3.8.1   Reduksi data 

Tahap ini peneliti memusatkan perhatian pada data lapangan yang 

terkumpul, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penelitian maupun fokus 

penelitian tentang pemberdayaan anak jalanan, kendala-kendala yang dihadapi 

dalam memberdayakan anak jalanan, dan hasil pemberdayaan terhadap anak 
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jalanan. Data lapangan tersebut selanjutnya dipilih, dalam arti menemukan derajat 

relevansi dengan maksud tujuan penelitian. Selanjutnya data yang terpilih 

disederhanakan dengan mengklasifikasikan data atas tema-tema, memadukan data 

yang tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan, 

kemudian peneliti melakukan abstraksi kasar tersebut menjadi uraian singkat atau 

ringkasan. 

 

3.8.2 Penyajian data 

Suatu rakitan data dalam informasi yang membuktikan riset dapat 

dilakukan dengan penyajian data secara sistematis agar peneliti dapat mengerti 

gambaran penelitiannya yang meliputi berbagai jenis matriks skema atau tabel. 

Pada tahapan ini peneliti melakukan penyajian informasi pemberdayaan anak 

jalanan di Kota Yogyakarta, yaitu di perempatan Monjali dan perempatan Sagan-

Mirota Kampus. Melalui bentuk teks naratif agar dapat diperoleh penyajian data 

lengkap dari hasil pengumpulan data yang dilakukan. Tahapan ini peneliti 

membuat teks naratif mengenai informasi yang diberikan subyek. 

 

3.8.3 Penarikan simpulan/verifikasi 

Verifikasi atau penarikan simpulan merupakan hasil dari perolehan data 

yang telah didapatkan atau data yang diperoleh dari penelitian yang kemudian 

diolah sehingga dapat ditarik sebuah simpulan yang sesuai dengan rumusan 

masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Dari awal sampai akhir pengumpulan data 

yang direduksi dan disajikan kemudian dilihat serta ditinjau kembali melalui 
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pengujian kebenaran, kecocokan sehingga sampai pada tingkat validitas yang 

diharapkan.  

Dari ketiga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara reduksi data, 

sajian data dan penarikan simpulan merupakan sesuatu yang saling berhubungan 

dan saling menjalin antara satu dengan yang lain baik pada saat sebelum, selama, 

dan setelah pengumpulan data. 

Tahap ini peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang 

muncul dari data yang diperoleh dari subjek atau informan dengan cara 

mengklasifikasikan kembali  pada kesempatan ini. 

Komponen-komponen analisis data interaktif dapat digambarkan sebagai 

berikut :              

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Diagram Proses Analisis Data Interaktif 

 

Pengumpulan Data 

Simpulan / Verifikasi Reduksi Data 

Penyajian Data 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi LSM Rumah Impian 

4.1.1.1  Lokasi dan Keadaan LSM Rumah Impian 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Impian telah terdaftar di 

Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 10 Februari 2009 Nomor 

W13U2/29/Kum.07.01.LL.09 dan didirikan dengan Akta Notaris Tabitha Sri 

Jeany, SH, Mkn. Nomor 2 tanggal 6 Februari 2009.Lokasi Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) Rumah Impian berada pada posisi yang tidak begitu strategis, 

karena dibangun ditengah perkampungan warga. Alamat Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) Rumah Impian yaitu di Dukuh Juwangen RT 03 RW 01 

no.25-26 Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini jauh dari hiruk pikuk jalan raya yang biasa 

digunakan anak jalanan berkeliaran.  

LSM Rumah Impian dibangun di atas tanah seluas 800 meter dengan luas 

bangunan 600 meter. Bangunan LSM Rumah Impian terdiri dari dua bangunan 

rumah dalam satu pekarangan. Ruangan-ruangan pada rumah pertama terdiri dari 

kantor dibagian depan, 4 kamar tidur untuk wanita, 1 kamar mandi, 1 dapur dan 1 

ruang makan. Sedangkan ruangan-ruangan pada rumah kedua terdiri dari ruang 
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tamu dibagian depan, 4 kamar tidur untuk laki-laki, 1 ruang santai (menonton 

televisi), 1 perpustakaan, 1 gudang dan 1 kamar mandi. Antara rumah 1 dan 

rumah 2 ada sebuah ruangan untuk parkiran. 

4.1.1.2 Sejarah Singkat Berdirinya LSM Rumah Impian 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan (pengelola) 

sejarah berdirinya LSM Rumah Impian dimulai pada tahun 2000, Komunitas 

Shine yaitu sebuah komunitas yang concern dan memiliki kepedulian terhadap 

masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat khususnya kaum 

termarginalkan yaitu anak jalanan, mengadakan sebuah kegiatan pemberdayaan 

kepada anak jalanan yang dilaksanakan seminggu sekali setiap hari Sabtu di 

lapangan Graha Sabha Permana (GSP) Universitas Gadjah Mada (UGM). 

Kemudian pada tahun 2003, Komunitas Shine membuka sebuah Sanggar Belajar 

di Gondolayu Kalicode Yogyakarta akan tetapi sanggar belajar tersebut berhenti 

atau tidak berjalan lagi pada tahun 2005. Seiring berjalannya waktu, pada bulan 

November tahun 2006 salah satu anggota Komunitas Shine yaitu Samuel 

Lapodooh memiliki gagasan untuk mendirikan Rumah Singgah yang 

diperuntukkan menampung anak jalanan. Bersama dengan teman-temannya yang 

tergabung dalam komunitas Shine mulai mendirikan sebuah Rumah Singgah yang 

diberi nama Dream House (Rumah Impian) yang bertempat di Jetis Yogyakarta.   

Setelah berjalan 2 tahun, Komunitas Shine mulai berpikir untuk 

melembagakan Rumah Singgah karena memiliki keinginan untuk bisa lebih 

maksimal dan profesional menjalankan sebuah organisasi. Untuk mewujudkan 
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keinginan tersebut, maka pada akhir tahun 2008 didirikanlah sebuah organisasi 

non pemerintah yang bernama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah 

Impian yang memiliki concern atau kepedulian terhadap nasib dan masa depan 

anak jalanan. Secara resmi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Impian 

berdiri pada bulan Februari tahun 2009. 

4.1.1.3 Tujuan LSM Rumah Impian 

Berdasarkan hasil observasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah 

Impian memiliki tujuan dalam setiap kegiatannya yaitu berorientasi pada 

perubahan pola pikir, perasaan, dan perilaku anak-anak jalanan dari pribadi 

jalanan menjadi pribadi yang mandiri dan peduli terhadap sesama dan lingkungan. 

Orientasi tersebut akan diukur dari 3 output, yaitu : 

4.1.1.3.1 Anak-anak jalanan yang masih berusia sekolah dapat kembali sekolah     

4.1.1.3.2 Anak-anak yang terputus hubungan dengan keluarganya dapat kembali 

kepada keluarganya 

4.1.1.3.3 Anak-anak jalanan yang sudah dewasa dapat berusaha atau bekerja 

secara mandiri 

 

4.1.1.4 Visi dan Misi LSM Rumah Impian 

4.1.1.4.1 Visi :  

Memberdayakan anak jalanan untuk dapat menjalani hidup atau masa 

depannya dengan mandiri dan menanamkan sikap kepedulian kepada sesama 

sebagai wujud nyata kasih kepada sesama 
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Sekretaris 

Koordinator 
divisi drop 
in center 

Manajer 
keuangan

Koordinator Relawan 

Kasir  Staf 
pembukuan 

Koordinator 
divisi 

Dream 
campaign

Koordinator 
divisi Street 

contact 

Koordinator 
divisi Hope 

shelter 

Relawan  

4.1.1.4.2 Misi : 

a) Menumbuhkan kesadaran kepada anak jalanan dan orang tua anak jalanan akan 

pentingnya pendidikan melalui kegiatan pendampingan   

b) Memberikan beasiswa sekolah kepada anak jalanan yang memiliki minat 

tinggi untuk sekolah  

c) Memberikan bantuan pengajaran akademis kepada anak jalanan  

d) Menumbuhkan semangat kepedulian dan kemandirian kepada anak jalanan 

e) Menumbuhkan minat baca anak jalanan melalui kotak perpustakaan anak 

jalanan (Koper Anjal) 

4.1.1.5 Struktur Kepengurusan LSM Rumah Impian 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3: Struktur Organisasi LSM Rumah Impian 

 

Pembina 

Ketua 
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Keterangan    

Pembina      : Samuel Yaved FL 

Ketua      : Erna Agustina 

Sekretaris     : Erick J Huwae 

Koor. Relawan      : Yosua Lapudooh 

Manajer keuangan     : Anna Lee 

Staf pembukuan     : Yunita Yosepya 

Kasir      : M. Permatasari  

Koor. Hope Shelter (perlindungan)    : Yosua Lapudooh 

Koor. Street Contact (pendampingan di jalan)  : Erna Agustina 

Koor. Dream Campaign (kampanye penyadaran)  :Sondy Gracia 

Koor. Drop in Center (mengeluarkan anak dari jalan) : Yosua Lapudooh 

Relawan   

Keterangan     

Koor. Hope shelter  adalah koordinator yang bertanggungjawab di asrama, 

melayani anak jalanan yang mau sekolah. Anak jalanan tinggal dan sekolah di 

hope shelter. 

Koor. Street contact adalah koordinator yang bertanggung jawab dalam  setiap 

kegiatan relawan dan selama kegiatan pemberdayaan di jalan.  

Koor. Dream campaign adalah devisi yang mengkampanyekan gerakan perubahan 

anak jalanan.  

Koor. Drop in center adalah penanggung jawab sebagai penyaring pertama 

sebelum anak jalanan di keluarkan dari jalan. 
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4.1.2 Fasilitas LSM Rumah Impian 

 Berdasarkan hasil observasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

Rumah Impian memiliki berbagai fasilitas dalam mendukung setiap program anak 

jalanan yang diselenggarakan. Fasilitas yang ada antara lain yaitu gedung 

sekretariat (kantor), Asrama Hope Shelter di dukuh  Juwangen Purwomartani 

Kalasan dan Kotak Perpustakaan berisi buku bacaan berbagai jenis. Fasilitas yang 

ada di gedung sekretariat (kantor) LSM Rumah Impian terdiri dari ruang kerja  

komputer, ruang tamu dan perpustakaan, ruang aula, kamar tidur, dapur, gudang, 

dan kamar mandi. Fasilitas pendukung lainnya yaitu komputer, lemari, meja, 

kursi, buku-buku, alat tulis, perlengkapan dapur, dan alat kebersihan. Fasilitas-

fasilitas yang dimiliki oleh LSM Rumah Impian tidak semuanya milik LSM 

Rumah Impian, namun ada yang menyewa, seperti rumah yang berfungsi sebagai 

kantor dan asrama hope selther. 

Tabel 1 
Fasilitas LSM Rumah Impian 

Sumber : LSM Rumah Impian, 2013 
 

No Fasilitas Keterangan 
1. Gedung Kantor  Menyewa 
2. Komputer Milik Rumah Impian 
3. Tape Milik Rumah Impian 
4. Buku-buku  Milik Rumah Impian 
5. Alat Tulis Milik Rumah Impian 
6. Lemari Milik Rumah Impian 
7. Meja  Milik Rumah Impian 
8. Kursi Milik Rumah Impian 
9. Perlengakapan Dapur Milik Rumah Impian 
10.  Sepeda  Milik Rumah Impian 
11.  Sepeda Motor Milik Rumah Impian 
12. Alat Kebersihan Milik Rumah Impian 
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4.1.3 Tenaga Pengurus LSM Rumah Impian 

Berdasarkan hasil observasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah 

Impian memiliki jumlah tenaga pengurus sebanyak 7 orang yang membantu dalam 

mengelola program-program yang ada di LSM Rumah Impian. Untuk sementara 

jumlah pengelola LSM Rumah Impian dirasa masih cukup,  karena selain 

pengurus inti ada staf dan relawan yang membantu. Tenaga pengurus LSM 

Rumah Impian tersebut rata-rata pendidikan terakhir yaitu sarjana. Dalam 

melaksanaan suatu program kegiatan, terdapat penanggungjawab dalam setiap 

divisi program  yang sudah ditentukan tugas dan kewajibannya. Kerjasama yang 

kompak antara tiap divisi dapat memudahkan proses pelaksanaan program dan 

berdampak atas kelancaran program.  

Pelaksanaan program-program yang ada di LSM Rumah Impian berlokasi 

di tempat yang berbeda-beda. Namun masing-masing divisi selalu berkoordinasi 

untuk melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan guna melihat seberapa 

besar keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Tenaga pengurus LSM Rumah 

Impian juga ada yang merangkap sekaligus menjadi pendamping. Untuk 

rekuitmen pengurus atau pengelola dilakukan secara bertahap. Dari relawan 

kemudian mendapatkan tanggungjawab yang lebih besar. Apabila relawan dirasa 

mampu maka akan direkrut untuk menjadi pengurus inti LSM Rumah Impian. 

Sedangkan untuk rekruitmen pendamping anak jalanan, pihak LSM Rumah 

Impian melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan lingkungan kampus. 

Pendamping yang direkrut tentunya memiliki concern, kepedulian, dan sikap 

solidaritas yang tinggi terhadap masalah anak jalanan.  
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Rumah Impian menuntut semua relawan untuk bersikap profesional 

dengan memperhatikan standar etika dan moral, memperlakukan sesama dengan 

hormat dan selalu menjaga dan meningkatkan reputasi Rumah Impian dalam 

melakukan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan masing-masing peran. Di 

bawah ini daftar tenaga pengurus atau pendamping yang ada di LSM Rumah 

Impian dilihat dari jabatan, pendidikan terakhir, usia dan jenis kelamin. 

Tabel 2 

Tenaga Pengurus LSM Rumah Impian 

No Nama Jabatan Pendidikan 

Terakhir 

Usia Jenis 

Kelamin 

1. Samuel Yaved 

FL, SS., MTh.   

Pembina S2 38 L 

2. Erna Agustina Ketua  S1 27 P 

3. Erick J Huwae Sekretaris  S1 28 L 

4. Yosua 

Lapudooh 

Koor. 

Relawan  

S1 28 L 

5. Anna Lee Manajer 

keuangan 

S1 45 P  

6. Yunita Yosepya Staf 

pembukuan 

SMA 23 P  

7. M. Permatasari  Kasir  SMA 22 P 

Sumber : Data Primer LSM Rumah Impian, 2013 
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4.1.4 Program LSM Rumah Impian 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

Rumah Impian memiliki program-program untuk anak jalanan. Program-program 

tersebut terus dikembangkan dan ditingkatkan untuk mencapai visi dan tujuan 

yang diharapkan. Program-program LSM Rumah Impian antara lain, yaitu : 

4.1.4.1 Program Pemberdayaan 

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan peneliti, program ini 

merupakan program pemberdayaan bagi anak jalanan. Kegiatannya berupa turun 

langsung ke jalanan dengan jadwal hari Selasa untuk sasaran anak jalanan di 

Perempatan Monjali dan hari Jumat untuk sasaran anak jalanan di Perempatan 

Sagan-Mirota Kampus. Kegiatan pemberdayaan dimulai pukul 16.00-18.00 WIB. 

Program pemberdayaan ini bertujuan untuk mengeluarkan anak jalanan dari 

jalanan dan kembali sekolah, mengembalikan anak jalanan kepada orang tuanya, 

dan memfasilitasi bekal pengetahuan dan keterampilan bagi anak jalanan agar 

dapat hidup mandiri. Program pemberdayaan yang dilakukan adalah 

pemberdayaan belajar atau memberikan pengajaran bagi anak-anak jalanan usia 

sekolah. Kegiatan pengajaran tersebut mencakup pengetahuan dasar seperti 

belajar membaca, menulis, berhitung, permainan, sains, materi tentang nilai-nilai 

sosial kemanusiaan dan memberikan pengetahuan umum untuk menambah 

wawasan anak jalanan dengan menggunakan cara bermain sambil belajar agar 

semangat dan kesadaran anak jalanan akan pentingnya pendidikan dapat 

meningkat sehingga anak jalanan dapat kembali sekolah. 
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4.1.4.2 Program Penyadaran 

Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bagi anak jalanan, 

orang tua dan keluarga anak jalanan, serta masyarakat. Kegiatan penyadaran yang 

diberikan adalah dengan meningkatkan kesadaran anak jalanan dan orang tua anak 

jalanan mengenai pentingnya pendidikan. Program ini setiap 3 bulan sekali 

membuat Buletin anak jalanan yang bernama Buletin Jalanan Trotoar untuk 

memberikan informasi-informasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat luas 

serta melihat lebih dekat tentang kondisi nyata dari kehidupan anak jalanan.     

4.1.4.3   Program Pengasuhan atau Fasilitator 

Program Pengasuhan atau Fasilitator ini merupakan program yang 

menyediakan beasiswa bagi anak-anak jalanan yang memiliki minat yang tinggi 

untuk kembali sekolah. Dalam program Pengasuhan atau Fasilitator ini terdapat 

Hope Shelter. Hope Shelter adalah semacam asrama untuk anak-anak jalanan 

yang telah siap untuk meninggalkan jalanan dan kembali ke sekolah namun 

keluarga mereka tidak sanggup untuk membiayai. Di tempat ini, anak-anak 

jalanan akan diberikan beasiswa penuh yaitu untuk biaya sekolah dan juga biaya 

hidup mereka sehari-hari. Ditempat ini ada pengasuh-pengasuh yang bertanggung 

jawab atas kehidupan anak jalanan. Hope Shelter ini dimulai sejak Juli 2008 dan 

berlokasi di Juwangen, Purwomartani, Kalasan, Yogyakarta. Saat ini ada 11 orang 

anak yang diasuh di LSM Rumah Impian. Kesebelas anak ini melanjutkan sekolah 

di SDKE (Sekolah Dasar Kanisius Eksperimen) Mangunan Kalasan dan SMP 

Kanisius Kalasan. 
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4.1.5 Anak Jalanan Binaan LSM Rumah Impian 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) Rumah Impian memiliki jumlah anak jalanan binaan yang terdata 

sebanyak 41 (data anak jalanan binaan LSM Rumah Impian terdapat di bagian 

Lampiran). Jumlah anak jalanan tersebut bersifat fluktuatif artinya masih selalu 

berubah karena mobilitas anak jalanan yang tinggi sehingga jumlahnya sering 

berubah. Ada anak jalanan yang datang dan pergi sesuai keinginan mereka dan 

ada yang hanya beberapa kali mengikuti kegiatan kemudian pergi ke tempat atau 

daerah yang lain. Biasanya anak jalanan yang sering datang dan pergi tersebut 

berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Jakarta, Purwokerto, 

Lampung, Magelang, dan lain-lain.  

Anak jalanan binaan LSM Rumah Impian memiliki ciri khas, yaitu; 1) 

anak jalanan yang tidak berhubungan lagi dengan orang tuanya, 2) anak jalanan 

yang berhubungan secara tidak teratur dengan orang tuanya, dan 3) anak jalanan 

yang masih berhubungan dengan orang tuanya dan tinggal bersama orang tuanya. 

Tingkat usia anak jalanan binaan LSM Rumah Impian rata-rata berumur 2-18 

tahun dimana usia tersebut adalah usia yang masih labil bagi perkembangan anak. 

Untuk itu, anak jalanan selalu didampingi, diberikan bimbingan, dan pengarahan 

oleh LSM Rumah Impian agar perkembangan anak jalanan tersebut bisa tumbuh 

dan berkembang dengan optimal baik dari segi mental, jasmani, rohani, dan 

sosialnya. 
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4.1.6 Jaringan Kerjasama 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Impian dalam menjalankan 

kegiatan tentu tidak terlepas dari hubungan kerjasama dengan pihak atau lembaga 

lain yang memilki concern dan kepedulian terhadap anak jalanan. Selama ini, 

LSM Rumah Impian menjalin kerjasama atau relasi dengan SDKE (Sekolah Dasar 

Kanisius Eksperimen) Mangunan Kalasan, Rumah Singgah Girlan, Kampus 

Sanata Dharma khususnya Fakultas Pendidikan, dan Kampus Duta Wacana. 

Untuk instansi pemerintah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan lainnya 

masih dalam tahap memperkenalan diri dan menjalin hubungan. 

4.1.7 Pendanaan  

Selama ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Impian dalam 

setiap melaksanakan program-program untuk anak jalanan memperoleh dana dari 

Komunitas Shine sendiri, yaitu alumni-alumni yang sudah bekerja dari berbagai 

profesi. Selain itu pendanaan untuk pelaksanaan program-program LSM Rumah 

Impian juga di peroleh dari para Donatur. Donatur adalah orang per orang, 

kelompok, atau badan hukum yang memberikan donasi kepada Rumah Impian 

secara sukarela. Bentuk pemberian dana ini ada dua macam, yaitu; 1) Donatur 

Dreamhouse adalah mereka yang memberikan bantuan dana untuk kegiatan 

bersama di Rumah Impian, dan 2) Donasi 50 ribu per bulan dari masyarakat yang 

peduli terhadap anak jalanan yang dibina LSM Rumah Impian. Sejauh ini 

pemerintah belum ikut campur dalam pendanaan LSM Rumah Impian. Secara 

garis besar pengelolaan uang di LSM Rumah Impian sangat transparan, karena 
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LSM Rumah Impian memiliki menejemen keuangan yang selalu dipantau dan 

setiap tahun ada evaluasi audit independen. 

4.2Hasil Penelitian Pemberdayaan Anak Jalanan Di LSM Rumah Impian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan anak jalanan 

di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Impian sudah berjalan sejak 

awal tahun 2009. Hal yang melatarbelakangi kegiatan pemberdayaan anak jalanan 

di LSM Rumah Impian adalah kondisi dan masalah anak jalanan yang sangat 

kompleks mulai dari anak jalanan yang tidak diurus oleh orang tuanya, anak 

jalanan yang putus sekolah dan tidak pernah mengenyam pendidikan, anak jalanan 

yang mendapatkan kekerasan baik fisik maupun psikis dari sesama anak jalanan 

maupun orang tuanya, anak jalanan yang melakukan perilaku menyimpang di 

jalanan dan lain sebagainya. Selain itu, LSM Rumah Impian memiliki concern 

dan kepedulian terhadap kondisi dan permasalahan anak jalanan tersebut sehingga 

berkeinginan untuk membantu mengeluarkan anak jalanan dari kehidupan jalanan. 

Tujuan dari diadakannya kegiatan pemberdayaan anak jalanan di LSM Rumah 

Impian antara lain, yaitu; agar anak jalanan dapat keluar dari jalanan dan dapat 

kembali sekolah, kembali kepada orang tua dan keluarga bagi yang terpisah, dan 

memfasilitasi  anak jalanan pelatihan keterampilan untuk dapat hidup mandiri. 

Kegiatan pemberdayaan anak jalanan di LSM Rumah Impian adalah 

pemberdayaan belajar atau memberikan pengajaran kepada anak jalanan yang 

masih berusia sekolah, memfasilitasi pendampingan kewirausahaan berupa 

pelatihan keterampilan bagi anak jalanan yang ingin bekerja dan hidup mandiri 
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serta mendampingi anak jalanan untuk kembali ke orang tuanya. Hasil yang ingin 

dicapai dari kegiatan pemberdayaan tersebut adalah anak jalanan bisa terhindar 

dari dampak negatif kehidupan jalanan, dapat kembali sekolah, kembali kepada 

orang tua dan keluarga bagi yang terpisah atau terputus hubungannya, memiliki 

ketrampilan untuk hidup mandiri bagi anak jalanan yang ingin bekerja, dan 

meningkatnya kesadaran anak jalanan dan orang tua anak jalanan tentang 

pentingnya pendidikan. 

Pemberdayaan anak jalanan di LSM Rumah Impian merupakan model atau 

cara yang digunakan oleh pihak LSM Rumah Impian dalam upaya untuk 

mengeluarkan anak jalanan dari kehidupan jalanan, agar anak jalanan dapat 

kembali ke sekolah, kembali kepada keluarga, dan mandiri. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, pemberdayaan anak jalanan di Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) Rumah Impian adalah pemberdayaan partisipatif yaitu dengan 

turun langsung ke jalan, pendamping menjalin relasi yang sejajar dan setara 

dengan anak jalanan melalui komunikasi yang intensif, melaksanakan 

pemberdayaan belajar, dan mengadakan tindak lanjut dari pemberdayaan tersebut. 

Untuk lebih jelasnya, berikut deskripsi mengenai  pemberdayaan anak jalanan di 

LSM Rumah Impian: 

4.2.1  Turun Langsung ke Jalan 

Pemberdayaan anak jalanan yang dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) Rumah Impian yaitu dengan turun langsung ke jalan ditempat 

anak jalanan berkumpul dan menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan. 
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Seperti yang diungkapkan oleh mas “Ys” selaku pendamping anak jalanan yaitu 

bahwa: 

“...pendampingan di jalan kami lakukan agar kami bisa lebih dekat dengan 
anak jalanan. Sehingga setelah kami dekat secara personal strategi pemberdayaan 
yang kami gunakan akan lebih efektif.” 

 
Hal senada juga diungkapkan oleh mbak “Nn” selaku pendamping: 

“pola pemberdayaan kami yang pertama adalah dengan terjun langsung ke 
jalanan, menjadi sahabat bagi mereka dengan pendekatan” 

 
Alasan turun langsung ke jalan yaitu, agar pendamping lebih mengenal 

dan memahami kondisi realita anak jalanan, kehidupan kesehariannya, dan 

karakteristik kebutuhannya secara tepat. Dengan turun langsung ke jalan, 

pendamping melebur menjadi satu dan menyesuaikan diri (beradaptasi) dengan 

anak jalanan dan lingkungan anak jalanan tersebut sehingga relasi yang terjalin 

antara pendamping dengan anak jalanan yaitu relasi yang setara dan sejajar 

sebagai kakak, sahabat, teman, sekaligus orang tua yang dibangun melalui 

komunikasi yang intensif. Selain itu, dengan turun langsung ke jalan, pendamping 

dapat menjangkau anak jalanan yang belum pernah mendapat perhatian, 

bimbingan, pembinaan, dan dapat melayani anak jalanan di lingkungannya 

(jalanan).  

4.2.2   Lokasi 

Lokasi atau tempat kegiatan pemberdayaan anak jalanan oleh LSM Rumah 

Impian dilaksanakan di tempat yang berbeda, yaitu berlokasi di Perempatan 

Monumen Jogja Kembali (Monjali). Lokasi tepat diadakan kegiatan 
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pemberdayaan yaitu di bangunan sederhana milik masyarakat yang sudah tidak 

dipakai dibagian timur parkiran mobil Monjali (belakang pos polisi). Ada anak 

jalanan yang tinggal dan menetap juga dengan orang tuanya di dekat lokasi 

tersebut. Tempat pemberdayaan selanjutnya berlokasi di Perempatan Sagan-

Mirota Kampus, lokasi tepat kegiatan pemberdayaan diadakan yaitu di pinggir 

jalan (trotoar) sebelah timur pom bensin Sagan.Seperti yang dikatakan oleh mas 

“Ys” selaku koordinator pendamping yaitu bahwa: 

“... setelah mengenal karakter anak jalanan di Sagan dan Monjali, ternyata 
anak jalanan di daerah tersebut memang harus dibina. Selain itu target usia anak-
anak dan penerimaan lingkungan yang baik juga menjadi alasan mengapa kami 
memilih lokasi tersebut.” 

Alasan pemilihan lokasi pemberdayaan anak jalanan tersebut karena 

jumlah anak jalanan yang banyak menghabiskan waktunya dan berkumpul di 

lokasi tersebut, adanya perilaku menyimpang dari anak jalanan seperti ngelem, 

minuman keras, merokok, memakai obat-obatan terlarang, kekerasan fisik dan 

psikis yang terjadi pada anak jalanan baik dari sesama anak jalanan maupun dari 

orang tuanya dan adanya keluarga jalanan yang tinggal dan menetap di sekitar 

lokasi pemberdayaan khususnya di Perempatan  Sagan.  

Pemilihan lokasi pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM Rumah Impian 

adalah dengan mengenal karakter lingkungan terlebih dahulu. Apakah lingkungan 

menerima atau tidak dengan kegiatan yang dilaksanakan LSM Rumah Impian. 

Selanjutnya menyesuaikan jumlah anak jalanan yang akan dibina. Hal ini 

diperkuat oleh pernyataan mas “Ys” selaku pendamping: 
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“yang utama adalah target usia anak-anak yang ada di daerah tersebut, 
selanjutnya penerimaan lingkungan dengan kedatangan kita, dulu pernah ada 
kejadian kurang menyenangkan di daerah UIN, kedatangan kita tidak diharapkan 
oleh orang tua anak jalanan, padahal di daerah UIN banyak anak-anaknya lho” 

 
Dan juga diperkuat oleh perkataan dari mbak “Nn” selaku pendamping: 

“yang jelas ya kapastitas anak-anak yang lebih banyak dibandingkan 
perempatan-perempatan lain.” 

 

4.2.3   Waktu Pelaksanaan Pemberdayaan 

Dari hasil wawancara dengan mas “Ys” waktu yang dipilih untuk 

mengadakan kegiatan pemberdayaan anak jalanan sudah efektif: 

“kalau sekarang waktunya biasa hari Selasa sama Jumat, karena mengikuti 
jadwal para relawan yang membantu. Dan biasanya pada sore hari, sekitar pukul 
16:00 WIB.” 

Pada awalnya kegiatan pemberdayaan diadakan setiap hari senin dan 

kamis. Alasan berganti hari karena menyesuaikan jadwal para relawan yang akan 

mendampingi anak jalanan. Sedangkan kegiatan pemberdayaan berlangsung pada 

sore hari sekitar pukul 16.00 WIB. 

 Waktu tersebut dianggap efektif karena sore hari adalah saatnya anak 

jalanan sedang bersantai dan beristirahat dari aktivitasnya di jalan. Seperti yang 

diungkapkan oleh “An” anak jalanan di Monjali: 

“...waktunya gak ganggu kegiatan kita mbak, karena sudah sore, saatnya 
kita semua bersantai, jadi ya tidak mengganggu kita.” 

 
Hal senada juga diungkapkan oleh “Nm” anak jalanan di Sagan yang 

sudah 9 tahun menjadi anak jalanan: 
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“...gak to mbak, kegiatannya gak ganggu waktuku nyari uang, soalnya aku 
senang juga ikut kayak gini.” 

Dengan demikian terlihat kekompakan antara pendamping dan anak 

jalanan sehubungan dengan waktu kegiatan pemberdayaan berlangsung. Banyak 

anak jalanan yang tidak berkeberatan dengan waktu yang telah ditetapkan oleh 

pendamping. 

4.2.4  Sasaran Pemberdayaan 

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan dengan 

pengelola LSM Rumah Impian bapak “SL”, bahwa sasaran dari kegiatan 

pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM Rumah Impian adalah anak jalanan yang 

merupakan anak yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan dan menjadi sasaran 

dari penyelenggaran program pemberdayaan. Anak jalanan adalah anak yang 

menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan untuk mencari uang atau 

berkeliaran di jalanan: 

“...untuk yang di Sagan-Mirota Kampus ada 21 anak jalanan dan di 
Monjali ada 20 anak jalanan. Sedangkan yang di hope selter ada 11 anak jalanan. 
Data itu bisa berubah kapan saja ya, karena tingkat mobilitas anak jalanan yang 
tinggi dan minat anak jalanan yang kurang. kalau untuk tipe sangat beragam ya, 
ada yang baik, bandel, nakal,urakan dan lain-lain, tapi kita fokuskan pada anak 
jalanan yang bisa berpotensi keluar dari jalan.” 

 
Dengan jumlah keseluruhan anak jalanan yang menjadi sasaran kegiatan 

pemberdayaan berjumlah 41 anak yang sudah terdata, akan tetapi data tersebut 

masih dapat berubah disebabkan mobilitas yang tinggi dari anak jalanan. Anak 

jalanan tersebut memiliki ciri khas yaitu; a) anak jalanan yang sudah tidak 
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berhubungan lagi dengan orang tuanya, b) anak jalanan yang berhubungan secara 

tidak teratur dengan orang tuanya, dan c) anak jalanan yang masih berhubungan 

dengan orang tuanya dan masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Dari hasil 

pengamatan yang peneliti lakukan, bahwa ciri fisik dari anak jalanan yang sudah 

lama tinggal di jalan adalah badan tidak terurus, warna kulit kusam, kondisi tubuh 

tidak terawat, pakaian tidak terurus, memakai gelang, kalung, dan anting-anting. 

Sedangkan ciri psikisnya adalah memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap 

teman, sensitif, berwatak keras, kreatif, acuh tak acuh, dan nekat. Sedangkan ciri 

fisik anak jalanan yang masih baru tinggal di jalan cenderung berpenampilan rapi, 

masih mengurus tubuh dan penampilannya. Untuk ciri psikis anak jalanan yang 

baru tinggal dijalan cenderung tertutup dan pendiam. 

Anak jalanan yang berlokasi di sekitar Monjali, bertempat tinggal disekitar 

perempatan Monjali. Ada sebagian yang menyewa rumah (kos), ada yang 

memiliki rumah sendiri, dan ada yang memanfaatkan tanah kosong untuk 

dijadikan tempat tinggalnya. Rumah yang mereka tempati dalam bentuk dan 

ukuran yang sederhana. Diantara mereka ada yang sebagian tinggal bersama orang 

tua, keluarga, seorang diri, maupun dengan teman-temannya. Anak jalanan yang 

berada di Monjali ada beberapa yang menikah. Sedangkan untuk anak jalanan di 

Perempatan Sagan, ciri khasnya yaitu anak jalanan yang sudah tidak berhubungan 

dengan orang tua dan yang berhubungan secara tidak teratur dengan orang tua. 

Anak jalanan hidup dijalanan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas dijalanan. 

Anak jalanan yang berlokasi di Perempatan Monjali berusia mulai dari 2-

19 tahun dimana anak jalanan di lokasi tersebut ada yang belum sekolah, ada yang 
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sudah lulus Sekolah Dasar (SD) tetapi tidak melanjutkan, dan ada yang sudah 

putus sekolah sejak Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Anak jalanan berada dijalanan menjadi pengamen dan pengemis (minta-minta), 

sedangkan dari orang tua anak jalanan, sebagian ada yang masih dijalanan juga 

sebagai pengamen dan pengemis, ada yang bekerja serabutan, tukang parkir, 

penari jatilan dan tidak memiliki pekerjaan (menganggur). 

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan anak jalanan “Bn” alasan 

dia menjadi anak jalanan adalah: 

“...aku di jalanan karena ada masalah dengan keluarga, aku diusir bapak 
karena aku menjual motor. Terus aku diajak temenku tinggal di jalan, dan sudah 3 
minggu ini aku berhenti sekolah ”. 

 
Berbeda lagi dengan alasan yang diungkapkan oleh “An” anak jalanan asal 

Bandongan Magelang 

“aku gak betah banget mbak tinggal dirumah, soalnya bapakku sekarang 
menikah lagi, ibu tiriku bikin gak nyaman tinggal dirumah.” 

 
Berdasarkan hasil wawancara di atas penyebab anak jalanan berada 

dijalanan adalah karena ajakan dari teman, cuma iseng-iseng, kadang disuruh oleh 

orang tua, dan untuk mendapatkan uang belanja sehari-hari. Rata-rata anak 

jalanan tersebut adalah anak yang putus sekolah dan usia mau masuk sekolah. 

Respon yang baik saat mengikuti kegiatan pemberdayaan diungkapkan 

oleh “An” yang menjadi anak jalanan sejak 1 tahun yang lalu: 

“...tentunya sangat senang, aku jadi bisa tambah pengetahuan meskipun 
aku gak sekolah, selain itu aku juga bisa kenal dengan mbak-mbak dan mas-mas 
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pendamping yang banyak pengalamannya, jadi gak hanya kenal dengan anak 
jalanan saja”. 

Hal ini senada dengan perkataan yang diungkapkan oleh “Bn” anak 

jalanan asal Gedong Kuning: 

“...seneng mbak, dapet hiburan, jadi gak sedih” 

 
Dengan demikian anak jalanan mengikuti kegiatan pemberdayaan atas 

keinginan dan dorongan diri sendiri. Alasan anak jalanan mengikuti kegiatan 

pemberdayaan adalah agar dapat belajar bersama teman-temannya walaupun tidak 

bersekolah dan  berharap dapat mengembangkan bakat atau potensi yang dimiliki 

melalui kegiatan pemberdayaan ini. Dari anak jalanan sangat senang dan 

mendukung kegiatan pemberdayaan ini. 

4.2.5  Menjalin Relasi 

Berdasarkan wawancara dengan “Nm” anak jalanan di Sagan yang setiap 

hari tinggal bersama ibunya: 

“...ibukku ndukung banget mbak, pas aku lagi ngamen terus mbak-mbake 
sama mas-mase do teko aku diceluki ibukku, kon melu sinau.” 

Dengan dukungan yang baik seperti ini membuat pihak LSM Rumah 

Impian semakin semangat dalam mendampingi anak jalanan supaya menjadi 

pribadi yang lebih baik. Setelah terjalin hubungan atau relasi yang baik, maka 

tidak akan sulit bagi pendamping dan pengurus LSM Rumah Impian untuk 

menyadarkan anak jalanan agar mau keluar dari jalan dan hidup yang lebih baik 

lagi. Hubungan yang baik antara pendamping dengan anak jalanan juga 
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ditunjukkan oleh “Nm”  anak jalanan yang sudah tidak ada keinginan untuk 

melanjutkan sekolah: 

“...aku paling deket sama kak nana sama mas cua mbak, orangnya 
menyenangkan dan aku sering curhat dengan mereka.” 

 
Dalam kegiatan pemberdayaan anak jalanan, pendamping menjalin 

hubungan atau relasi yang sangat baik dengan anak jalanan. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya respon yang baik dari anak jalanan terhadap kegiatan 

pemberdayaan. Pendamping berlaku sebagai sahabat dan kakak bagi anak jalanan, 

tanpa membeda-bedakan dan selalu meunjukkan sikap yang ramah dan santun. 

Pendamping juga menunjukkan kepribadian yang bersahabat, mau mendengar, 

dan akomodatif sehingga anak jalanan merasa nyaman dengan kedatangan 

pendamping beserta kegiatan pemberdayaannya. 

Khusus pendamping hanya fokus terhadap anak jalanan, sehingga 

pendamping kurang begitu akrab dengan orang tua anak jalanan. Tetapi, pengurus 

dari LSM Rumah Impian mengenal dekat orang tua anak jalanan. Hal ini di 

maksudkan agar pihak pengurus LSM Rumah Impian dapat mengetahui latar 

belakang kehidupan anak jalanan sebelum mereka masuk di hope shelter. Namun 

demikian sebagian orang tua anak jalanan juga mendukung kegiatan 

pemberdayaan yang diadakan oleh LSM Rumah Impian.  
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4.2.6 Pelaksanaan Pemberdayaan Belajar 

4.2.6.1  Persiapan 

Persiapan pemberdayaan terhadap anak jalanan yang dilaksanakan oleh 

LSM Rumah impian adalah dengan cara pendekatan turun langsung ke jalan, 

menjadi sahabat dan kakak bagi anak jalanan. Setelah melakukan pendekatan, 

pendamping dan pengurus merencanakan dan merumuskan strategi apa yang 

paling tepat, yang nantinya dapat diterima anak jalanan. Seperti yang diungkapkan 

oleh mbak “Nn” yang sudah menjadi pendamping sejak tahun 2008: 

“...dengan terjun langsung ke jalanan kita jadi tahu karakteristik anak 
jalanan, setelah kita akrab dan menjadi sahabat bagi mereka kita mulai 
memberikan penyadaran terhadap anak jalanan untuk keluar dari jalan.” 

 
Hal yang senada juga di katakan oleh mas “Ys” selaku pendamping 

bahwa: 

“...melihat apa saja permasalahan yang ada di jalanan baru setelahnya 
dirumuskan dengan pengurus dan disesuaikan strategi apa yang terbaik”. 

 
 Setelah merencanakan kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan, 

pendamping kemudian menyiapkan segala kebutuhan proses pelaksanaan 

pemberdayaan. Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan bahwa, persiapan 

yang dilakukan oleh pendamping sudah maksimal. Kegiatan pemberdayaan yang 

diadakan oleh LSM Rumah Impian lebih fokus kepada pemberdayaan belajar atau 

memberikan pengajaran kepada anak jalanan bagi yang masih berusia sekolah. 

Pemberdayaan yang dilakukan adalah meningkatkan kesadaran kepada anak 

jalanan dan orang tua anak jalanan tentang pentingnya pendidikan, sehingga 
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melalui kegiatan pemberdayaan belajar atau kegiatan pengajaran kesadaran akan 

pentingnya pendidikan tersebut dapat meningkat dan anak jalanan semangat untuk 

kembali ke sekolah. 

 
4.2.6.2 Proses Pemberdayaan  

4.2.6.2.1  Anak jalanan sebagai sasaran pemberdayaan 

Dari wawancara peneliti dengan bapak “Sl” slaku pembina LSM Rumah 

Impian: 

“...untuk memotivasi anak jalanan tidak ada yang lain kecuali pendekatan 
secara personal.” 

 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, dalam proses 

pelaksanaan pemberdayaan terhadap anak jalanan, jumlah anak jalanan yang 

mengikuti kegiatan pemberdayaan di jalan tidak menentu. Dalam satu kegiatan 

dan satu lokasi biasanya hanya di ikuti 7-10 anak jalanan dan selalu berubah-

ubah. Hal ini di sebabkan karena minat belajar anak jalanan yang berbeda-beda 

dan tingkat mobilitas anak jalanan yang semakin tinggi.  Karakter anak jalanan 

binaan LSM Rumah Impian sangat beragam, ada yang bandel, urakan, nakal, 

tetapi ada juga yang baik dan pendiam. Dengan beragamnya karakterisktik 

tersebut maka cara dari LSM Rumah Impian memotivasi agar anak jalanan mau 

belajar adalah dengan cara pendekatan secara personal.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak jalanan, hal yang mendorong 

anak jalanan untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan adalah seperti yang 

diungkapkan oleh “Af”: 



 
 

 

77

“...dorongan dari diri sendiri mbak. Bisa menghibur diri dari kegalauan, 
melatih otak mbak, biar keasah.” 

 
Hal ini diperkuat oleh “An” anak jalanan asal Magelang: 

“ya dari diri sendiri to mbak, kan keuntungannya didapatkan sendiri-
sendiri.Aku ikut kegiatan ini cuma pengen menambah wawasan dan ilmu mbak” 

 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keinginan anak jalanan dalam 

mengikuti proses kegiatan pemberdayaan adalah keinginan dari diri sendiri. Tidak 

ada paksaan dari pihak manapun. Karena anak jalanan sadar bahwa banyak 

manfaat yang diperoleh selama mengikuti kegiatan pemberdayaan. 

 
4.2.6.2.2  Materi 

Dalam proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan anak jalanan, 

pendamping fokus memberikan materi pelajaran sekolah kepada anak jalanan. 

Terutama untuk anak jalanan usia sekolah. Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapakan oleh mas “Ys” selaku koordinator relawan: 

“kalau di jalan kita berikan materi calistung, khusus di Sagan ada kegiatan 
sepak bola karena ada lahannya, untuk yang di Monjali ada juga kegiatan 
bermusik” 

Untuk anak yang berusia 3-7 tahun materi yang diberikan adalah 

mewarnai, menggambar, menulis dan membaca sedangkan untuk anak jalanan 

usia 7 tahun keatas materi yang diberikan mulai beragam. Mulai dari pendidikan 

Bahasa Indonesia, pendidikan sains, pendidikan sosial, dan Bahasa Inggris. Proses 

penyampaian materi dengan menggunakan buku-buku pelajaran yang lebih 
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banyak gambarnya. Karena anak jalanan malas untuk membaca buku yang berisi 

hanya tulisan saja. 

Selain menyampaikan materi dengan menggunakan buku-buku, sesekali 

pendamping juga mengajarkan keterampilan tangan yang sederhana dan mudah 

dibuat, agar anak jalanan dapat mengembangkan kreatifitasnya sehingga apabila 

anak jalanan mau, dapat dimanfaatkan untuk menambah penghasilan dengan 

menjual hasil karya tersebut. Khusus di daerah Sagan-Mirota Kampus dalam 

waktu yang berkala anak jalanan yang berjenis kelamin laki-laki diajak bermain 

bola di lahan kosong UGM. Dan untuk anak jalanan yang berada di Monjali 

dalam waktu berkala juga diajarkan tentang bermain musik yang benar. 

Anak jalanan di daerah binaan nampak antusias dengan materi yang 

diberikan oleh para pendamping, hal ini terbukti dengan selalu ada anak jalanan 

yang mengikuti kegiatan pemberdayaan. Seperti yang di ungkapkan oleh salah 

satu anak jalanan “Ba” bahwa: 

“Materi yang dikasih sesuai mbak, buku-bukunya juga menarik, walaupun 
aku udah gak sekolah lagi tapi aku bisa baca-baca buku disini mbak.” 

Hal senada diungkapkan  juga oleh “An” yang merasakan banyak manfaat 

setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan: 

“...sebenarnya sudah sesuai mbak, tapi ya tergantung ding, kalau saya sih 
bisa jadi hiburan mbak, gak sepangeng cari uang. 
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Dari hasil wawancara di atas menggambarkan, bahwa anak jalanan merasa 

materi yang disampaikan oleh pendamping sudah tepat dan dapat menambah ilmu 

serta wawasan anak jalanan.  

 
4.2.6.2.3  Strategi  

Hasil wawancara dengan beberapa pendampingmengenai strategi yang 

digunakan saat pemberdayaan berlangsung adalah seperti yang diungkapkanoleh 

mbak “Nn”: 

“...yang kita gunakan adalah dengan turun langsung ke jalan. Disana kita 
nanti ada kotak perpustakaan yang selalu dibawa ke jalanan setiap melakukan 
pendampingan.” 

 
Hal senada juga disampaikan oleh mas “Ys”: 

“..kita menggunakan strategi partisipatif ya, yaitu dengan turun langsung 
ke jalan, kemudian mereka didampingi 1,1 karena mereka masih sangat perlu 
dibimbing” 
 

Para pendamping memilih strategi yang digunakan untuk pelaksanaan 

pemberdayaan adalah dengan pendekatan secara personal dan lebih intensif pada 

pemberdayaan belajar (Fokus pada pendidikan) kemudian anak jalanan di 

dampingi satu per satu agar pendamping bisa mengetahui mana saja anak jalanan 

yang berpotensi untuk keluar dari jalanan. Dengan pendekatan seperti ini anak 

jalanan akan merasa nyaman, sehingga kegiatan pemberdayaan menjadi 

menyenangkan. Kotak perpustakaan juga membantu saat kegiatan pemberdayaan 

berlangsung, pendamping membawa kotak perpustakaan setiap kali mengadakan 
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kegiatan pemberdayaan. Hal ini dimaksudkan agar anak jalanan selalu sadar akan 

pentingnya membaca dan pendidikan.  

 
4.2.7  Fasilitas atau Media 

Banyak fasilitas yang dimiliki LSM Rumah Impian dalam rangka 

meningkatkan mutu dan kualitas. Namun dari beberapa wawancara yang peneliti 

lakukan kepada pendamping, pendamping menjelaskan bahwa fasilitas yang 

dimiliki belum begitu lengkap. Kurang lengkapnya fasilitas yang dimiliki LSM 

Rumah Impian diungkapkan oleh mas ”Ys” selaku pendamping: 

“sejauh ini masih seadanya, semaksimal kami, kami selalu 
memperbaikinya” 

 
Hal serupa juga dirasakan oleh “Nm” anak jalanan yang merasakan masih 

kurang fasilitas yang dimiliki oleh LSM Rumah Impian: 

 
“fasilitasnya sih sudah lengkap mbak, tapi saya pengennya diajari 

kerajinan tangan.” 
 
“Bn” anak jalanan yang hidup di jalan karena diajak teman juga 

menyampaikan kurangnya fasilitas yang digunakan saat kegiatan pemberdayaan 

berlangsung: 

“...iya, tapi kalau bisa ditambah permainannya, gak hanya uno saja.” 
 
 
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa LSM Rumah 

Impian masih sangat kurang dalam memberikan fasilitas kepada anak jalanan saat 

kegiatan pemberdayaan berlangsung. Pihak LSM Rumah Impian sadar dengan hal 

tersebut. Tetapi usaha dan cara tidak pernah berhenti dilakukan oleh pengelola 
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dan pendamping LSM Rumah Impian untuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang 

masih kurang. 

 
4.2.8  Interaksi pendamping dengan anak jalanan 

Dalam proses kegiatan pemberdayaan, interaksi atau komunikasi yang 

terjalin antara pendamping dengan anak jalanan tergolong dekat dan akrab. Dalam 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, anak jalanan sudah terbuka dan tidak 

canggung lagi dengan pendamping, begitu juga pendamping selalu mendampingi 

anak jalanan dengan sabar, menjadikan anak jalanan sebagai adik yang butuh 

perhatian dan kasih sayang sehingga dengan interaksi yang terjalin tersebut antara 

pendamping dan anak jalanan menjadi hubungan kakak-adik. Dengan demikian 

anak jalanan tidak takut dan canggung lagi untuk berkomunikasi atau bertanya 

dalam proses kegiatan pemberdayaan belajar. Seperti yang diungkapkan oleh 

salah satu anak jalanan “Nm” bahwa: 

“….baik mbak, mbak-mbaknya (pendamping) baik sekali sama aku. Aku 
juga selalu cerita-cerita ke mbak-mbak ini (pendamping) kalau ketemu. Aku 
sudah gak malu lagi soalnya mereka kan sudah aku anggap jadi kakak aku.” 

Hal senada juga disampaikan oleh “Af”: 

“asik-asik orangnya (pendamping) sudah seperti keluarga. Aku sangat 
akrab” 

Khusus kegiatan pemberdayaan anak jalanan yang lokasinya di Monjali, 

interaksi antara pendamping dengan orang tua anak jalanan terjalin dengan kurang 

intensif. Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan komunikasi antara 

pendamping dengan orang tua anak jalanan masih hanya sebatas mengobrol biasa, 

belum ada interaksi yang kongkrit untuk mengeluarkan anak jalanan dari jalanan. 
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Hal ini disebabkan faktor orang tua anak jalanan yang masih terlihat cuek dan 

kurang dalam mendukung anak untuk keluar dari jalan karena orang tua tersebut 

masih memberi contoh yang tidak baik kepada anak dan tidak sesuai dengan 

keberlanjutan pemberdayaan. Selain itu, dari pendamping juga masih kurang 

dalam hal pendekatan kepada orang tua anak jalanan agar membantu atau 

mensupport anak jalanan keluar dari jalanan.  Seperti yang disampaikan anak 

jalanan “An” yang bekerja sebagai penari jatilan di daerah Monumen Jogja 

Kembali (Monjali): 

“...sebenarnya aku pengen banget dekat dengan bapakku mbak, tapi gak 
bisa, karena ibu tiriku itu.” 

 

Kurang harmonisnya hubungan antara anak jalanan dengan orang tua juga 

dialami oleh “Af”: 

“gak mbak, aku gak dekat dengan orang tua., Cuma dekat dengan adik, 
aku sering facebookan dengan adikku di rumah” 

Dari hasil penelitian diatas, anak jalanan rata-rata lebih dekat dengan para 

pendamping dibandingkan dengan orang tua sendiri. Karena tidak sedikit anak 

jalanan yang hidupnya kurang harmonis dengan orang tua. Anak jalanan lebih 

senang berbagi cerita dengan pendamping. 

4.2.9  Evaluasi 

Dalam setiap kegiatan perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah 

hasil yang dicapai sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan mengetahui 

perkembangan dari sebuah proses kegiatan pemberdayaan. Dari hasil wawancara 
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peneliti dengan pendamping, menunjukkan bahwa dalam kegiatan pemberdayaan 

anak jalanan di LSM Rumah Impian, evaluasi pemberdayaan dilakukan setiap 

3bulan sekali  dimana evaluasinya meliputi indikator seperti:a) berapa banyak 

anak jalanan yang aktif mengikuti kegiatan pemberdayaan dalam 3 bulan, b) 

berapa anak jalanan yang sudah giat dan memiliki minat tinggi untuk belajar, 

c)bagaimana perkembangan anak jalanan dalam belajar setelah mengikuti 

pemberdayaan, dan d) berapa jumlah anak jalanan yang keluar dari jalanan e) 

berapa banyak anak jalanan yang kembali ke sekolah. Seperti yang diungkapkan 

oleh mbak “Nn” selaku pendamping anak jalanan bahwa: 

“evaluasi diadakan setiap 3 bulan sekali dengan berpacu pada time line 
yang dibuat” 

Hal ini diperkuat dengan yang diungkapkan oleh  mas “Ys” selaku 
pendamping: 

“pertiga bualan kita adakan evaluasi, kita mengevaluasi apakah target 
sudah keluar dari jalanan atau belum” 

Evaluasi diadakan setiap 3 bulan sekali dirasa sudah cukup, karena waktu 

tersebut tidak terlalu singkat ataupun terlalu lama. Evaluasi yang diadakan oleh 

LSM Rumah Impian sudah tepat karena mempertimbangkan beberapa aspek yang 

penting untuk keberlangsungan LSM Rumah Impian. 

4.2.10  Tindak Lanjut dan Hasil 

Tindak lanjut merupakan hal yang penting dalam menjaga keberlanjutan 

sebuah program pemberdayaan anak jalanan. Tindak lanjut dalam kegiatan 

pemberdayaan anak jalanan di LSM Rumah Impian dengan melihat hasil evaluasi 
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kegiatan yang telah dilakukan. Pendamping melihat dan memahami perubahan 

yang ada pada anak jalanan setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan. Perubahan 

anak jalanan yang dimaksud yaitu perubahan dalam hal perilaku, minat belajar 

dan bekerja yang tinggi dari anak jalanan. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu 

mengembalikan anak jalanan ke sekolah dengan memberikan beasiswa 

pendidikan bagi anak jalanan berusia sekolah yang sungguh-sungguh dan 

memiliki minat tinggi untuk kembali sekolah. Bagi anak jalanan yang kembali 

sekolah, dari pihak LSM Rumah Impian menempatkan anak jalanan tersebut di 

asrama Hope Shelter yaitu semacam asrama untuk anak-anak jalanan yang telah 

siap untuk meninggalkan jalanan dan kembali ke sekolah namun keluarga anak 

jalanan tidak sanggup untuk membiayai.Lokasi Hope Shelter terletak di Juwangen 

Purwomartani Kalasan Yogyakarta. Alasan menempatkan anak jalanan di Hope 

Shelter yaitu, karena lokasi asrama tersebut kondusif, jauh dari kehidupan jalanan, 

dan kondisi lingkungan di sekitar dapat membantu anak jalanan untuk melupakan 

kehidupan jalanan. Dalam Hope Shelter, anak jalanan diasuh oleh kakak asuh 

yang bersedia mendampingi, membina, melayani, dan mengontrol anak jalanan 

selama berada di Hope Shelter. Selain itu, bagi anak jalanan yang memiliki 

kemauan bekerja keras dan mandiri, dari LSM Rumah Impian akan berusaha 

memfasilitasi dan mendampingi anak jalanan dengan program-program 

keterampilan yang sesuai dengan potensi dan keinginannya. Pendamping 

mendampingi anak jalanan untuk mengikuti pelatihan keterampilan, kursus, atau 

kegiatan lain yang dapat memberikan bekal untuk anak jalanan agar hidup 

mandiri dan keluar dari jalanan. Selama ini, pelatihan keterampilan yang telah 
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diberikan atau difasilitasi untuk anak jalanan seperti pelatihan bengkel, las listrik, 

membuat bingkai foto, komputer, dan tambal ban. Bagi anak jalanan yang ingin 

kembali kepada orangtua, dari LSM Rumah Impian (pendamping) akan berusaha 

untuk menjadi mediator agar hubungan anak jalanan dengan orang tuanya kembali 

harmonis. Seperti yang diungkapkan oleh Pak “Sl” selaku Pembina LSM Rumah 

Impian bahwa: 

“…dari kegiatan pendampingan kami mengadakan tindak lanjut berupa 
mengembalikan anak jalanan ke sekolah, bagi yang remaja kita fasilitasi dan 
dampingi dengan program-progran keterampilan, dan mengembalikan anak 
jalanan ke orang tuanya dengan kita menjadi mediatornya.” 

 
Hal serupa diungkapkan oleh mas “Ys” selaku pendamping anak jalanan 

bahwa: 

“Apabila anak jalanan sudah mau kembali ke sekolah tentu akan kami 
sekolahkan, dengan masuk di hope selther.” 

 
Kegiatan pemberdayaan yang diadakan oleh LSM Rumah Impian dapat 

dikatakan berhasil. Karena, berdasarkan observasi dari arsip LSM Rumah Impian 

telah tercatat41 anak yang mengikuti kegiatan Street Contacting. Dengan rincian 

yang berada di perempatan Monjali sebanyak 23 anak, perempuan 11 laki-laki 7 

dan perempatan Sagan-Mirota Kampus 18 anak, perempuan 8 laki-laki 15. Sudah 

ada 11 anak yang mengikuti kegiatan Hope shelter, 6 diantaranya perempuan dan 

5 lainnya laki-laki. Beberapa diantaranya yang mengikuti kegiatan hope selther 

ada yang bersekolah di SDKE (Sekolah Dasar Kanisius Eksperimen) dan SMP 

Kanisius Kalasan. Dan keseluruhan yang mengikuti kegiatan hope shelter tinggal 

di asrama LSM Rumah Impian. Hal ini disampaikan oleh pak “Sl”: 
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“Kami optimis, kami merasa apa yang kami lakukan sudah cukup baik, itu 
terbukti dengan adanya 11 anak yang berada di hope shelter.” 

 
Hal senada juga disampaikan oleh mas “Ys” selaku pendamping 

“kebutuhan pendidikan sejauh ini telah terjawab. Karena arah program 
kami adalah pendidikan. Hasilnya anak-anak dampingan kini kembali ke sekolah 
yaitu dengan mengikuti Hope Shelter” 

 
Dan diperkuat oleh mbak “Nn” 

“...sejauh ini sudah ada. Dengan adanya beberapa anak jalanan yang 
berada di hope shelter dan kembali pada orang tua, saya rasa itu sudah menjawab 
kebutuhan mereka. Selain itu perubahan perilaku dari anak jalanan sendiri, 
mereka kini menjadi mandiri, bersih, sopan, punya cita-cita, malu kembali 
kejalanan” 

Dari penjelasan mengenai data penelitian pemberdayaan anak jalanan di 

atas, peneliti dapat menggambarkan bagan  pemberdayaan anak jalanan di LSM 

Rumah Impian sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

  

Gambar 4: Diagram Alur Pemberdayaan  Anak Jalanan di LSM Rumah Impian 

Pendamping Turun 
Langsung Ke Jalan : 

Menjalin Relasi dengan 
anak jalanan sebagai kakak, 

sahabat 

Melaksanaan Pemberdayaan 
Belajar

1. Persiapan 
2. Proses: anak jalanan sebagai 

sasaran, materi, metode,   
fasilitas/media, suasana, 
peran pendamping, interaksi 
dalam pemberdayaan 

3. Evaluasi 
Tindak Lanjut Pemberdayaan 
Anak Jalanan (sesuai tujuan)  
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4.2.11  Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan 

Anak Jalanan Di LSM Rumah Impian 

Pada pelaksanaan program pemberdayaan anak jalanan yang ada di 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Impian pasti terdapat faktor 

pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan. 

Faktor pendukung dan penghambat tersebut akan berpengaruh terhadap 

berlangsungnya kegiatan pemberdayaan. Dari hasil pengamatan dan wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti dengan pendamping dan pengelola LSM Rumah 

Impian bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan 

anak jalanan ini antara lain yaitu respon yang positif dari anak jalanan dan orang 

tua anak jalanan terhadap kegiatan pemberdayaan. Anak jalanan selalu 

menyambut baik dan senang kedatangan para pendamping ketika akan 

mengadakan kegiatan pemberdayaan, begitu juga dengan orang tua anak jalanan 

yang mendukung kegiatan pemberdayaan ini. Faktor pendukung lainnya yaitu 

adanya kemauan anak jalanan untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan, dan 

semangat yang tinggi dari para pendamping untuk melaksanakan kegiatan 

pemberdayaan. Walaupun dari para pendamping ada yang sudah bekerja di tempat 

lain dan memiliki kesibukan, akan tetapi pendamping selalu meluangkan 

waktunya dan semangat untuk mengadakan kegiatan pemberdayaan karena 

komitmennya untuk membantu anak jalanan agar keluar dari kehidupan jalanan. 

Seperti yang diungkapkan oleh mbak “Nn” selaku pendamping anak jalanan 

bahwa: 



 
 

 

88

“faktor pendukungnya respon yang baik dari anak jalanan, minat yang kuat 
yang dimiliki anak jalanan, pendamping yang komunikatif” 

 
Hal ini diperkuat oleh mas ”Sl” selaku pembina anak jalanan bahwa: 

“pendukungnya itu komitmen dari dalam diri pengurus relawan yang mau 
berkorban dan banyak pihak yang peduli dengan memberikan donasi.” 

 
Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan kegiatan 

pemberdayaan anak jalanan ini antara lain yaitu fasilitas pemberdayaan yang 

masih terbatas. Dalam kegiatan pemberdayaan belajar atau pengajaran, fasilitas 

seperti media belajar masih kurang. Anak jalanan sering bergantian memakai 

peralatan atau media belajar ketika proses pemberdayaan berlangsung seperti 

ketika anak jalanan ingin berkreasi melalui menggambar atau melukis, menulis, 

dan sebagianya. Faktor penghambat lainnya yaitu lokasi pemberdayaan yang 

kurang kondusif karena terletak dipinggir jalan yang banyak kebisingan 

kendaraan bermotor sehingga kegiatan pemberdayaan sering tidak maksimal 

dilakukan dan adanya sebagian anak jalanan yang malas mengikuti kegiatan 

pemberdayaan dan mempengaruhi anak jalanan yang lainnya. Biasanya anak 

jalanan yang malas mengikuti kegiatan pemberdayaan tersebut, mengajak anak 

jalanan yang lain untuk mengamen dan mengemis di jalan agar mendapat uang. 

Seperti yang diungkapkan oleh mas ”Ys” selaku pendamping anak jalanan bahwa: 

“kalau menurut saya banyak hambatannya ya, misalnya saja orang tua, 
orang tua anak jalanan itu gak semuanya lho mau mau saja anaknya dibina, ada 
yang malah melarang tapi ya gak semuanya juga sih, terus lagi hambatan preman, 
kadang-kadang ada preman yang gak ngebolehin tempatnya buat dijadikan tempat 
pendampingan.” 
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Serupa dengan pernyataan dari mas “Ys”, pak “Sl” selaku pembina LSM 

Rumah Impian juga menyampaikan bahwa: 

“Faktor penghambatnya adalah stigma dari masyarakat tentang 
keberadaan LSM Rumah Impian. Orang tua anak jalanan yang mengeksploitasi 
anaknya buat cari uang di jalan itu juga merupakan hambatan untuk kita ya” 

 

4.3  Pembahasan 

Pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan LSM Rumah Impian sebagai 

salah satu cara untuk mengeluarkan anak jalanan dari jalan. Hal yang 

melatarbelakangi kegiatan pemberdayaan anak jalanan di LSM Rumah Impian 

yaitu kondisi dan masalah anak jalanan yang sangat kompleks, mulai dari anak 

jalanan yang tidak diurus orang tua, anak jalanan yang putus sekolah dan tidak 

pernah mengenyam pendidikan. Anak jalanan yang mendapatkan kekerasan baik 

fisik maupun psikis dari sesama anak jalanan maupun orang tua, anak jalanan 

yang melakukan prilaku menyimpang di jalanan dan lain sebagainya. 

Kegiatan pemberdayaan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat 

bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok, yang lebih 

berkonotasi menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Dengan tujuan antara 

lain, yaitu: agar anak jalanan dapat keluar dari jalanan dan dapat kembali ke 

sekolah, kembali pada orang tua dan keluarga bagi yang terpisah dan 

memfasilitasi anak jalanan pelatihan keterampilan untuk dapat hidup mandiri. 

Seperti yang diungkapkan oleh Fakhruddin dkk, (2010:1) tujuan dari 

pemberdayaan adalah untuk membentuk individu lebih mandiri. Kemandirian 
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tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengandalkan apa yang 

mereka lakukan tersebut. 

 

4.2.1   Strategi pemberdayaan yang dilaksanakan pengelola dan pendamping dari 

LSM Rumah Impian menggunakan strategi pemberdayaan partisipatif yaitu 

dengan pemberdayaan langsung turun ke jalan. Alasan turun langsung ke jalan 

agar pendamping lebih mengenal dan memahami kondisi realita anak jalanan, 

kehidupan keseharian, dan karakteristik kebutuhan anak jalanan secara tepat. 

Pemberdayaan anak jalanan yang dilaksanakan langsung di jalan dilakukan agar 

pendamping bisa lebih dekat dengan anak jalanan secara personal, sehingga 

setelah dekat secara personal strategi pemberdayaan yang digunakan lebih efektif. 

Dalam melaksanakan setiap strategi yang diterapkan dalam suatu 

kegiatan,perlu dilaksanakan evaluasi untuk mengetahui apakah hasil yang dicapai 

sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan mengetahui perkembangan dari 

sebuah proses kegiatan pemberdayaan. Dari hasil wawancara yang peneliti 

lakukan dengan pendamping, evaluasi kegiatan pemberdayaan anak jalanan di 

LSM Rumah Impian, dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dimana evaluasi kegiatan 

pemberdayaan meliputi indikator seperti: a) berapa banyak anak jalanan yang 

aktif mengikuti kegiatan pemberdayaan dalam 3 bulan, b) berapa anak jalanan 

yang sudah giat dan memiliki minat tinggi untuk belajar, c)bagaimana 

perkembangan anak jalanan dalam belajar setelah mengikuti pemberdayaan, dan 

d) berapa jumlah anak jalanan yang keluar dari jalanan e) berapa banyak anak 

jalanan yang kembali ke sekolah. Evaluasi setiap kegiatan pemberdayaan 
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bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan strategi yang diterapkan oleh 

LSM Rumah Impian. 

Tindak lanjut dari strategi yang diterapkan oleh LSM Rumah Impian 

berupa pemberian beasiswa sekolah. Anak jalanan yang memiliki kesadaran diri 

untuk kembali sekolah diberikan fasilitas dengan mengikuti program kegiatan 

Hope Shelter. Hope Shelter merupakan asrama sebagai tempat tinggal mantan 

anak jalanan yang kini bersekolah. Segala kebutuhan sehari-hari mantan anak 

jalanan ditanggung oleh LSM Rumah Impian. Sedangkan bagi anak jalanan yang 

memiliki kemauan bekerja keras dan mandiri, dari LSM Rumah Impian berusaha 

memfasilitasi dan mendampingi anak jalanan dengan program-program 

keterampilan yang sesuai dengan potensi dan keinginannya. Pendamping akan 

mendampingi anak jalanan untuk mengikuti pelatihan keterampilan, kursus, atau 

kegiatan lain yang dapat memberikan bekal untuk anak jalanan agar hidup 

mandiri sehingga dapat keluar dari jalanan. Selama ini, pelatihan keterampilan 

yang telah diberikan atau difasilitasi untuk anak jalanan seperti pelatihan bengkel, 

las listrik, membuat bingkai foto, komputer, dan tambal ban. Bagi anak jalanan 

yang ingin kembali kepada orang tuanya, dari LSM Rumah Impian (pendamping) 

akan berusaha untuk menjadi mediator agar hubungan anak jalanan dengan orang 

tua kembali harmonis.Hal ini sejalan dengan study sebelumnya olehPurnama dkk, 

(2012:8) di Semarang , pemberian keterampilan kepada anak jalanan  merupakan 

salah satu cara yang dapat diterapkan kepada anak jalanan yang bertujuan agar 

anak jalanan memiliki keahlian mandiri, sehingga mampu mendapatkan pekerjaan 
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yang layak dan mampu memenuhi kebutuhannya dengan tidak lagi kembali 

kejalanan. 

4.2.2  Pada pelaksanaan program pemberdayaan anak jalanan yang ada di 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Impian pasti terdapat faktor 

pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan. 

Faktor pendukung dan penghambat tersebut akan berpengaruh terhadap 

berlangsungnya kegiatan pemberdayaan. Dari hasil pengamatan dan wawancara  

yang dilakukan oleh peneliti dengan pendamping dan pengelola LSM Rumah 

Impian bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan 

anak jalanan ini antara lain yaitu respon yang positif dari anak jalanan dan orang 

tua anak jalanan terhadap kegiatan pemberdayaan. Anak jalanan selalu 

menyambut dengan baik dan senang kedatangan para pendamping ketika akan 

mengadakan kegiatan pemberdayaan, begitu juga dengan orang tua anak jalanan 

yang mendukung kegiatan pemberdayaan. Faktor pendukung lainnya yaitu adanya 

kemauan anak jalanan untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan, dan semangat 

yang tinggi dari para pendamping untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan. 

Walaupun dari para pendamping ada yang sudah bekerja di tempat lain dan 

memiliki kesibukan, tetapi pendamping selalu meluangkan waktunya dan 

semangat mengadakan kegiatan pemberdayaan karena komitmennya untuk 

membantu anak jalanan agar keluar dari kehidupan jalanan. 

Ada banyak faktor penghambat yang dialami pengelola dan pendamping 

selama kegiatan pemberdayaan berlangsung seperti fasilitas yang masih terbatas. 

Dalam pemberdayaan belajar anak jalanan sering terlihat bergantian memakai 
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peralatan atau media belajar ketika proses pemberdayaan berlangsung. Lokasi 

pemberdayaan kurang kondusif karena berlokasi di pinggir jalan sehingga 

menimbulkan kebisingan dan mengganggu konsentrasi anak jalanan dalam 

belajar. Hambatan yang paling sering terjadi saat anak jalanan mengikuti kegiatan 

pemberdayaan yaitu orang tua anak jalanan yang terlalu mengeksploitasi. Anak 

jalanan yang dieksploitasi orang tua menjadi tidak semangat dan tidak konsentrasi 

mengikuti kegiatan pemberdayaan, karena takut dan tidak didukung orang tua.   

4.2.3 Strategi pemberdayaan partisipatif yang digunakan LSM Rumah Impian 

dalam kegiatan pemberdayaan anak jalanan dapat dikatakan berhasil. Dengan 

menggunakan strategi partisipatif, anak jalanan merasa nyaman dengan kegiatan 

yang diberikan oleh para pendamping. Hal ini terbukti dengan selalu ada anak 

jalanan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan. Berdasarkan hasil wawancara 

peneliti dengan anak jalanan, interaksi antara sebagian anak jalanan dengan para 

pendamping sangat dekat. Anak jalanan merasa diperhatikan dan mendapat 

motivasi untuk hidup lebih baik. Kini jumlah anak jalanan di perempatan-

perempatan jalan yang dibinarelatif berkurang. Berdasarkan hasil observasi 

sebagian dari anak jalanan kembali kepada orang tua. Sebagian bersekolah dengan 

beasiswa dari LSM Rumah Impian. Sejauh ini, berdasarkan observasi dari arsip 

LSM Rumah Impian telah tercatat41 anak yang mengikuti kegiatan Street 

Contacting. Dengan rincian yang berada di perempatan Monjali sebanyak 23 

anak, perempuan 11 laki-laki 7 dan perempatan Sagan-Mirota Kampus 18 anak, 

perempuan 8 laki-laki 15. Sudah ada 11 anak yang mengikuti kegiatan Hope 

shelter, 6 diantaranya perempuan dan 5 lainnya laki-laki. Beberapa diantara yang 
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mengikuti kegiatan hope selther bersekolah di SDKE (Sekolah Dasar Kanisius 

Eksperimen) dan SMP Kanisius Kalasan. Keseluruhan mantan anak jalanan yang 

mengikuti kegiatan hope selther tinggal di asrama LSM Rumah Impian. 

Dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM Rumah Impian 

beberapa hal sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan,sesuai dengan tujuan 

pemberdayaan yaitu mengembalikan anak jalanan ke sekolah, mengembalikan 

anak jalanan kepada orang tua bagi yang terpisah, dan untuk memfasilitasi 

pelatihan keterampilan agar anak jalanan dapat mandiri. Anak jalanan sebagai 

sasaran kegiatan pemberdayaan secara perlahan mulai tumbuh kemauan dan 

semangat belajar walaupun dalam pelaksanaan pemberdayaan jumlah anak 

jalanan yang mengikuti kegiatan tidak tentu disebabkan motivasi belajar yang 

berbeda dan mobilitas yang tinggi dari anak jalanan. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan uraian dari hasilpenelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut:  

5.1.1  Pemberdayaan anak jalanan di LSM Rumah Impian dengan 

menggunakanstrategi pemberdayaan partisipatif yaitu pendamping turun langsung 

ke jalan,menjalin relasi dengan menempatkan diri sebagai pribadi yang sejajar dan 

setara dengan anak jalanan, melaksanakan pemberdayaan belajar yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran anak jalanan akan pentingnya pendidikan, dan 

mengadakantindak lanjut berupa mengembalikan anak jalanan ke sekolah dengan 

memberikan beasiswa pendidikan, mengembalikan anak jalanan kepada orang 

tuanya dengan pihak LSM Rumah Impian sebagai mediator, dan memfasilitasi 

pelatihan keterampilan bagi anak jalanan yang sungguh-sungguh dan memiliki 

minat tinggi untuk bekerja dan mandiri. 

5.1.2 Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan di LSM 

Rumah Impian yaitu; (1) respon yang positif dari anak jalanan, (2) adanya 

kemauan dari anak jalanan, (3) semangat yang tinggi dari para pendamping, dan 

(4) banyak pihak yang peduli dengan memberikan donasi. Faktor penghambatnya 

yaitu; (1) fasilitas untuk kegiatan pemberdayaan yang masih terbatas, (2) lokasi 

pemberdayaan anak jalanan yang kurang kondusif karena terkadang ada preman 
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yang tidak memperbolehkan lokasi tersebut digunakan untuk kegiatan 

pemberdayaan anak jalanan, (3) adanya sebagian anak jalanan yang malas 

mengikuti kegiatan pemberdayaan dan mempengaruhi anak jalanan lainnya, dan 

(4) adanya beberapa orang tua yang melarang anaknya ikut kegiatan 

pemberdayaan. 

5.1.3  Hasil yang telah dicapai LSM Rumah Impian sebagai pendamping anak 

jalanan yaitu dengan berkurangnya jumlah anak jalanan di daerah binaan dan 

kembali kepada orangtua, selain itu hasil yang telah dicapai dengan adanya 

beberapa anak jalanan yang kembali ke sekolah dengan mengikuti kegiatan Hope 

Shelter. Dengan mengikuti kegiatan Hope Shelter, anak jalanan dapat hidup lebih 

kondusif. Lokasi asrama Hope Shelter yang jauh dari jalan raya tidak 

memudahkan anak jalanan untuk kembali ke jalanan lagi. Sehingga optimisme 

dan semangat keberhasilan dari pendamping dan pengelola untuk membina anak 

jalanan agar ke luar dari jalanan dan memiliki mimpi sekaligus masa depan yang 

cerah telah terjawab. 

 

5.2  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang 

peneliti ajukan, diantaranya :   

5.2.1 Kepada pendamping 

Agar kegiatan pemberdayaan terhadap anak jalanan lebih sukses maka 

menurut peneliti, para pendamping perlu melaksanakan evaluasi terhadap 

beberapa program dan stragtegi sebagai berikut: 
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5.2.1.1   Menambah program kegiatan pemberdayaan misalnya dengan pelatihan 

kerajinan tangan. 

5.2.1.2   Memberikan perhatian motivasi lebih pada anak jalanan yang baru saja 

menjadi anak jalanan, agar anak jalanan mau kembali pada orang tua atau 

mengikuti kegiatan hope shelter. 

5.2.1.3 Lebih memperhatikan kebutuhan belajar anak jalanan dalam perencanaan 

kegiatan pemberdayaan belajar yang dilakukan agar lebih sesuai dengan minat 

dan kebutuhan anak jalanan. Misalnya dengan mengadakan observasi terlebih 

dahulu bagaimana minat anak jalanan dengan kegiatan yang diadakan. 

5.2.1.4 Memperluas daerah binaan di perempatan-perempatan yang terdapat 

banyak anak-anak usia sekolah. 

5.2.1.5 Memberikan penyadaran bagi preman dan orang tua anak jalanan yang 

melarang anak jalanan mengikuti kegiatan pemberdayaan.  

 

5.2.2 KepadaPengelola LSM Rumah Impian 

Terkait dengan saran yang telah peneliti sampaikan kepada pendamping, 

maka pengelola LSM Rumah Impian sebaiknya lebih memperhatikan pada 

keperluan sarana dan prasarana sebagai berikut: 

5.2.2.1 Perlu ditingkatkan lagi fasilitas kegiatan pemberdayaan seperti alat musik 

dan alat bantu untuk kegiatan olahraga agar dapat dilaksanakan secara optimal  

dan sesuai dengan tujuan. 
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5.2.2.2 Perlu adanya pemberian pelatihan seperti kursus atau seminar bagi 

pendamping untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengadakan kegiatan 

pemberdayaan anak jalanan. 

5.2.2.3 Kerjasama dengan lembaga masyarakat yang terkait lebih ditingkatkan 

sehingga penanganan masalah anak jalanan dapat efektif dan berkelanjutan 

5.2.2.4 Oleh karena jumlah pendamping dengan anak jalanan tidak sebanding, 

maka dari itu pengelola perlu menambah jumlah pendamping untuk mendampingi 

kegiatan pemberdayaan terhadap anak jalanan 
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Tabel 3. 

KISI-KISI PEDOMAN PENELITIAN 

Pedoman penelitianuntuk pengelola LSM Rumah Impian 

FOKUS SUB FOKUS INDIKATOR ITEM 
1.LSM Rumah Impian 1.1 Gambaran 

Umum, 
Organisasi dan 
Tugas Pengurus 
LSM Rumah 
Impian 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Penyediaan 
Sarana dan 
Prasarana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Anak jalanan 
binaan LSM 
Rumah Impian 

o Sejarah berdirinya 
LSM Rumah impian 

o Tujuan 
pemberdayaan anak 
jalanan 

o Visi dan misi LSM 
Rumah Impian 

o Jumlah tenaga 
pengelola LSM dan 
syarat menjadi 
pengelola  

o Program yang 
diadakan untuk 
pemberdayaan anak 
jalanan 

 
o Jumlah dana yang 

dibutuhkan untuk 
melaksanakan 
program 
pemberdayaan anak 
jalanan 

o Sumber dana  
o Pengelolaan dana 
o Status kepemilikan 

bagunan LSM 
Rumah Impian 

o Fasilitas LSM 
Rumah Impian 
 

o Jumlah anak jalanan 
dan cara rekuitmen 
anak jalanan 

o Respon anak jalanan 
o Motivasi  
o Program dan pola 

pemberdayaan 
o Tindak lanjut dan 

hasil 

1, 2 
 
3 
 
 
4 
 

5, 6, 7, 8, 
9, 10 

 
 

11, 12, 13, 
14 

 
 
 

15 
 
 
 
 
 

16 
17 
18 
 
 

19 
 

 
20, 21, 22 

 
 

23 
24, 25 

26, 27, 28 
 

29, 30, 31, 
32 



 
 

 

103

Tabel 4. 

KISI-KISI PEDOMAN PENELITIAN 

Pedoman penelitianuntuk pendamping anak jalanan binaan LSM Rumah Impian 

FOKUS SUB FOKUS INDIKATOR ITEM 
1. Pemberdayaan 

anak jalanan 
1.1 Profil 

pendamping 
 

1.2 Perencanaan  
 

 
 
 
 
 
 
1.3 Pelaksanaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4 Evaluasi 

o Motivasi 
pendamping 
 

o Lokasi 
pemberdayaan 

o Waktu pelaksanaan 
pemberdayaan 

o Tujuan 
pemberdayaan 

o Pola pemberdayaan 
 

o Tahapan pelaksanaan 
pemberdayaan 

o Strategi yang 
digunakan dalam 
proses 
pemberdayaan 

o Pendekatan 
pemberdayaan 

o Fasilitas  
o Interaksi 

pendamping dengan 
anak jalanan 

o Evaluasi 
pemberdayaan 

o Dampak 
pemberdayaan 

o Faktor penghambat 
dan pendukung 

1, 2 
 
 

3, 4 
 

5 
 

6, 7, 8 
 
9 

 
10,11, 12, 

13, 14 
15 
 
 
 

16 
 

17, 18  
19, 20, 21 

 
 

22 
 

23 
 

24, 25, 26 
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Tabel 5. 

KISI-KISI PEDOMAN PENELITIAN 

Pedoman penelitianuntuk anak jalanan binaan LSM Rumah Impian 

FOKUS SUB FOKUS INDIKATOR ITEM 
1.Anak jalanan 1.1 Faktor penyebab 

anak jalanan 
 
 
1.2 Pemberdayaan 

LSM Rumah 
Impian 

 
 
 
 
1.3 Interaksi  

o Alasan menjadi anak 
jalanan 

o Status pendidikan 
 

o Motivasi mengikuti 
pemberdayaan  

o Tujuan mengikuti 
pemberdayaan 

o Proses 
pemberdayaan 
 

o Interaksi 
pendamping dengan 
anak jalanan 

o Motivasi yang 
diberikan orang tua 
anak jalanan 

o Harapan dan tindak 
lanjut dari 
pemberdayaan 
terhadap anak 
jalanan yang 
diadakan LSM 
Rumah Impian 

1, 2 
 

3, 4 
 

5, 6, 7 
 

8, 9 
 

10, 11, 12, 
13, 14, 15 

 
16, 17 

 
 

18, 19, 20 
 
 

21, 22, 23, 
24, 25 
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Tabel 6. 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

Hal Deskripsi 

1.Lokasi dan Keadaan Penelitian 

a. Letak dan Alamat 

b. Status Bangunan 

c. Kondisi Bangunan dan 

Fasilitas 

2. Visi dan Misi 

3. Struktur Kepengurusan 

4. Keadaan Pengurus 

a. Jumlah 

5. Data Anak Jalanan Binaan 

a. Jumlah 

6. Pendanaan 

7. Program Anak Jalanan 

a. Tujuan 

8. Kegiatan pemberdayaan anak 

jalanan 

a. Pemberdayaan..yang 

 



 
 

 

106

diberikan 

b. Strategi Pemberdayaan  

c. Kendala Pemberdayaan 

d. Hasil Dari Pemberdayaan 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

1. Melalui Arsip Tertulis 

a. Sejarah berdirinya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah 

Impian 

b. Visi dan Misi berdirinya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

Rumah Impian 

c. Arsip data anak jalanan binaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

Rumah Impian 

2. Foto 

a. Gedung atau fisik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah 

Impian 

b. Fasilitas yang dimiliki Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah 

Impian 

c. Pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan. 
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Pedoman Wawancara 

Untuk Pengelola Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Impian 

 

I. Identitas Diri 

1. Nama  :   (Laki-laki/Perempuan) 

2. Jabatan  : 

3. Usia   :   

4. Agama  : 

5. Pekerjaan  : 

6. Alamat  : 

7. Pendidikan terakhir : 

 

II. Identitas Diri Lembaga 

1. Kapan LSM Rumah Impian berdiri? 

Jawab: 

2. Bagaimana sejarah berdirinya LSM Rumah Impian? 

Jawab: 

3. Apakah tujuan berdirinya LSM Rumah Impian? 

Jawab:  

4. Apakah visi dan misi dari LSM Rumah Impian? 

Jawab: 
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5. Berapa jumlah tenaga pengelola LSM Rumah Impian?  

Jawab:  

6. Apakah jumlah tenaga tersebut sudah mencukupi untuk melaksanakan 

program-program yang dimiliki LSM Rumah Impian? 

Jawab: 

7. Adakah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pengelola LSM 

Rumah Impian? 

Jawab: 

8. Bagaimana cara rekruitmen pengurus/pengelola dilakukan? 

Jawab:  

9. Apakah ada panduan khusus untuk jadi pendamping anak jalanan di 

LSM Rumah Impian? 

Jawab:  

10. Bagaimana peran pengelola dalam penyelenggaraan program anak 

jalanan? 

Jawab:  

11. Program apa saja yang telah dilakukan oleh LSM Rumah Impian untuk 

memberdayakan anak jalanan? 

Jawab: 

12. Apakah program-program yang diadakan semuanya berhasil? 

Jawab:  
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13. Apa saja kendala yang dihadapi saat mengadakan program-program 

tersebut? 

Jawab: 

14. Apakah LSM Rumah Impian bekerjasama dengan pihak-pihak lain? 

Jawab: 

III. Sarana dan Prasarana 

15. Berapa besar dana yang diperlukan untuk pelaksanaan program anak 

jalanan di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Impian? 

Jawab: 

16. Dari manakah dana tersebut didapatkan? 

Jawab: 

17. Bagaimanakah pengelolaan dana tersebut? 

Jawab:  

18. Status tempat milik siapa? 

Jawab: 

19.  Fasilitas yang ada di LSM Rumah Impian apa saja dan dari mana 

diperolehnya? 

Jawab: 

 

IV. Anak Jalanan Binaan dan Program LSM Rumah Impian 

20. Berapa jumlah anak jalanan binaan LSM Rumah Impian? 

Jawab: 
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21. Bagaimana cara rekruitmen anak jalanan binaan LSM Rumah Impian? 

Jawab: 

22. Bagaimana tipe anak jalanan binaan LSM Rumah Impian?  

Jawab: 

23. Bagaimana respon anak jalanan binaan terhadap program-program yang 

ditawarkan oleh LSM Rumah Impian kepada mereka? 

Jawab: 

24. Bagaimana motivasi anak jalanan binaan LSM Rumah Impian dalam 

mengikuti program-program LSM Rumah Impian? 

Jawab: 

25. Bagaimana memotivasi anak jalanan binaan agar mau terlibat secara 

penuh dalam setiap program LSM Rumah Impian? 

Jawab: 

26. Apakah program-program yang telah dirancang oleh LSM Rumah 

Impian telah mampu menjawab kebutuhan anak jalanan binaan? 

Jawab: 

27. Bagaimana pengelolaan program anak jalanan di LSM Rumah Impian 

(terutama program pendampingan anak jalanan)? 

Jawab: 

28. Bagaimana pola pendampingan anak jalanan yang dijalankan oleh LSM 

Rumah Impian? Apakah ada pendekatan khusus dalam pelaksanaannya? 

Jawab: 
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29. Bagaimana tindak lanjut dari setiap program anak jalanan (terutama 

program pemberdayaan anak jalanan)? 

Jawab: 

30. Bagaimana hasil yang dicapai sejauh ini dari pola pemberdayaan anak 

jalanan yang dilakukan? 

Jawab: 

31. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam setiap pelaksanaan 

program (terutama program pemberdayaan anak jalanan)? 

Jawab: 

32. Harapan apa yang ingin dicapai oleh LSM Rumah Impian dalam setiap 

pelaksanaan program (terutama program pemberdayaan anak jalanan)? 

Jawab: 
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Pedoman Wawancara 

Untuk Pendamping Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Impian  

  

I. Identitas Diri 

1. Nama  :                        (Laki-laki/Perempuan)  

2. Usia  : 

3. Agama  : 

4. Pekerjaan  : 

5. Alamat  : 

6. Pendidikan terakhir  : 

 

1. Sejak kapan anda menjadi pendamping anak jalanan? 

Jawab: 

2. Apa yang mendorong anda menjadi pendamping anak jalanan? 

Jawab: 

3. Dimana lokasi pemberdayaan anak jalanan?  

Jawab: 

4. Apakah alasan pemilihan lokasi? 

Jawab: 

5. Kapan waktu pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan? 

Jawab: 
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6. Apakah yang mendorong kegiatan pemberdayaan anak jalanan? 

Jawab: 

7. Apakah tujuan dari pemberdayaan anak jalanan tersebut? 

Jawab: 

8. Apakah hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan pemberdayaan anak 

jalanan? 

Jawab: 

9. Bagaimana pola pemberdayaan yang dijalankan di LSM Rumah Impian? 

Jawab:  

10. Bagaimana perencanaan pemberdayaan anak jalanan dilakukan? 

Jawab: 

11. Apakah anak jalanan terlibat dalam perencanaan pemberdayaan yang 

akan dilakukan? Alasannya? 

Jawab: 

12. Bagaimana tahapan pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan dilakukan? 

Jawab: 

13. Apa saja materi yang diberikan dalam pemberdayaan anak jalanan? 

Jawab: 

14. Apakah ada materi keterampilan atau lifeskill yang diberikan dalam 

pemberdayaan?  

Jawab: 

15. Strategi belajar apa yang digunakan dalam proses pemberdayaan? 

Jawab: 
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16. Pendekatan apa yang digunakan dalam pemberdayaan anak jalanan? 

Mengapa menggunakan pendakatan tersebut? 

Jawab: 

17. Apa saja fasilitas atau media yang digunakan dalam pemberdayaan anak 

jalanan? 

Jawab: 

18. Apakah fasilitas yang digunakan untuk pemberdayaan sudah memadai?  

Jawab: 

19. Bagaimana interaksi (hubungan) pemberdayaan dengan anak jalanan dan 

dengan orang tua anak jalanan? 

Jawab: 

20. Apakah semua pemberdayaan akrab dengan anak jalanan dan orang tua 

anak jalanan? 

Jawab: 

21. Stimulus (dorongan) apa saja diberikan kepada anak jalanan agar mau 

secara penuh terlibat dalam kegiatan pemberdayaan anak jalanan? 

Jawab: 

22. Bagaimana evaluasi yang dilakukan dalam pemberdayaan anak jalanan? 

Jawab: 

23. Apakah hasil atau dampak dari pemberdayaan anak jalanan? 

Jawab: 
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24. Bagaimana perubahan anak jalanan setelah mengikuti pemberdayaan? 

(terkait perubahan perilaku). 

Jawab: 

25. Apakah ada tindak lanjut dari pemberdayaan anak jalanan? Alasannya? 

Jawab: 

26. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

pemberdayaan anak jalanan? 

Jawab: 
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Pedoman Wawancara 

Untuk Anak Jalanan (Sebagai Sasaran Pemberdayaan) 

  

I. Identitas Diri      

1. Nama    :         (Laki-laki/Perempuan) 

2. Umur   : 

3. Agama  : 

4. Alamat Asal  : 

5. Pendidikan Terakhir  : 

 

1. Sejak kapan anda menjadi anak jalanan? 

Jawab: 

2. Apakah yang mendorong anda menjadi anak jalanan? 

Jawab: 

3. Apakah anda masih sekolah? 

Jawab: 

4. Kalau tidak, mengapa anda tidak sekolah? 

Jawab: 

5. Dari mana anda mendapatkan informasi mengenai pemberdayaan yang 

diadakan LSM Rumah Impian ini? 

Jawab: 

6. Apakah anda senang dengan kegiatan pemberdayaan ini? Alasannya? 

Jawab: 
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7. Dorongan dari diri sendiri atau orang lain sehingga anda mengikuti 

pemberdayaan ini? 

Jawab: 

8. Apakah tujuan anda mengikuti kegiatan pemberdayaan ini? 

Jawab: 

9. Dari mana Anda mengetahui kegiatan pemberdayaan ini? 

Jawab: 

10. Manfaat apa yang anda peroleh setelah mengikuti pemberdayaan ini? 

Jawab: 

11. Apakah materi yang diberikan dalam kegiatan pemberdayaan ini sudah 

sesuai dengan kebutuhan anda? 

Jawab: 

12. Apakah selama pemberdayaan dilaksanakan, materi yang diberikan cukup 

jelas? 

Jawab: 

13. Efektifkah waktu yang digunakan dalam pemberdayaan ini? 

Jawab: 

14. Apakah metode belajar yang digunakan dalam menyampaikan materi 

pemberdayaan sudah tepat? 

Jawab: 

15. Apakah fasilitas atau media yang dipakai sudah cukup untuk memadai 

untuk mendukung kegiatan pemberdayaan? 

Jawab: 
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16. Bagaimana interaksi (hubungan) anda dengan pendamping? 

Jawab: 

17. Apakah anda akrab dengan pendamping?  

Jawab: 

18. Apakah anda dekat dengan orang tua? 

Jawab: 

19. Apakah anda selalu bersama dengan orang tua setiap hari? 

Jawab: 

20. Apakah orang tua anda mendukung anda mengikuti kegiatan 

pemberdayaan ini? 

Jawab: 

21. Apa yang anda rasakan ketika mengikuti kegiatan pemberdayaan? 

Jawab: 

22. Harapan apa yang anda inginkan setelah mengikuti pemberdayaan ini? 

Jawab: 

23. Apakah anda menginginkan tindak lanjut dari pemberdayaan ini?  

Jawab: 

24. Kalau ya, tindak lanjut yang seperti apa yang anda inginkan? 

Jawab: 

25. Menurut anda kendala apa saja yang ada selama kegiatan pemberdayaan? 

Jawab: 
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Pedoman Wawancara 

Untuk Pengelola Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Impian 

 

I. Identitas Diri 

1. Nama   : Samuel Lapodooh   (Laki-laki) 

2. Jabatan   : Pembina  

3. Usia   : 38 tahun   

4. Agama   : Kristen 

5. Pekerjaan  : Swasta 

6. Alamat   : Turusan Temanggul II Purwomartani Kalasan 

7. Pendidikan terakhir : Pasca Sarjana (S2) 

8. Tanggal wawancara : 23 Mei 2013 

 

II. Identitas Diri Lembaga 

1. Kapan LSM Rumah Impian berdiri? 

Jawab: Berdiri secara resmi notaris Februari 2009. Tetapi kalau mulai 

merintis dengan nama Dream House sudah sejak tahun 2006. 

2. Bagaimana sejarah berdirinya LSM Rumah Impian? 

Jawab: Dream House bermula dari komunitas Shine, yaitu komunitas 

yang peduli akan kehidupan anak jalanan. Saat itu tahun 2000, kita mulai 

terjun kejalanan. Ditiap perempatan-perempatan jalanan dikota 

Yogyakarta kita datangi, kita melihat respon dari anak jalanan apakah 
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mereka tertarik atau tidak mengikuti kegiatan ini. Sampai pada akhirnya 

kita mendirikan Rumah Singgah di daerah Jetis, dan 2 tahun kemudian 

kita merasa bahwa Rumah Singgah ini perlu untuk dilembagakan. Maka 

kita berkonsultasi dengan Dinsos dan Notaris akhirnya pada bulan 

Februari 2009 berdirilah LSM Rumah Impian. 

3. Apakah tujuan berdirinya LSM Rumah Impian? 

Jawab: Tujuannya pasti agar lebih terorganisir, memiliki visi dan misi 

juga lebih maksimal lagi. 

4. Apakah visi dan misi dari LSM Rumah Impian? 

Jawab: untuk visi dan misi nanti silahkan buka di blok LSM Rumah 

Impian saja ya mbak. 

5. Berapa jumlah tenaga pengelola LSM Rumah Impian?  

Jawab: sejauh LSM punya 7 tenaga pengelola 

6. Apakah jumlah tenaga tersebut sudah mencukupi untuk melaksanakan 

program-program yang dimiliki LSM Rumah Impian? 

Jawab: Untuk sementara jumlah pengelola masih mencukupi, karena 

selain pengurus inti ada staf dan relawan yang membantu. 

7. Adakah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pengelola LSM 

Rumah Impian? 

Jawab: Ada. Salah satunya ada sehat jasmani dan rohani, persamaan visi 

misi prinsip dan nilai, siapa saja bisa kok jadi pengurus. 
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8. Bagaimana cara rekruitmen pengurus/pengelola dilakukan? 

Jawab: Biasanya sih bertahap, dari menjadi relawan kita nanti lihat 

kinerjanya kalau bagus orang tersebut akan kami berikan tanggungjawab 

yang lebih tinggi. 

9. Apakah ada panduan khusus untuk jadi pendamping anak jalanan di 

LSM Rumah Impian? 

Jawab: Ada. Kita punya punya panduan khusus untuk menjadi relawan. 

10. Bagaimana peran pengelola dalam penyelenggaraan program anak 

jalanan? 

Jawab: menyusun program apa saja yang akan diadakan kemudian 

melakukan evaluasi dan yang terakhir merencanakan strategi 

11. Program apa saja yang telah dilakukan oleh LSM Rumah Impian untuk 

memberdayakan anak jalanan? 

Jawab: yang pertama pendekatan berlanjut dengan penyadaran dan 

menjadi fasilitator. 

12. Apakah program-program yang diadakan semuanya berhasil? 

Jawab: tidak semuanya berhasil 

13. Apa saja kendala yang dihadapi saat mengadakan program-program 

tersebut? 

Jawab: Banyak, respon anak jalanan yang gak selalu positif, stigma dari 

masyarakat tentang kegiatan pendampingan anak jalanan, dana, dan 

orang tua anak jalanan yang mengeksploitasi anak jalanan. 
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14. Apakah LSM Rumah Impian bekerjasama dengan pihak-pihak lain? 

Jawab: Iya. Kita sangat terbuka sejauh tidak bertentangan dengan visi 

dan misi kita. Untuk saat ini kita bekerjasama dengan Univ Sanata 

Dharma khususnya fakultas pendidikan, Rumah Singgah Girlan, Dinsos, 

SDKE (Sekolah Dasar Kanisius Eksperimen) Mangunan Kalasan, dinas 

pendidikan, kampus Duta Wacana dan donatur-donatur yang peduli. 

 

III. Sarana dan Prasarana 

15. Berapa besar dana yang diperlukan untuk pelaksanaan program anak 

jalanan di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Impian? 

Jawab: Kalau untuk kegiatan di jalan, dalam 1 bulan biasanya 

menghabiskan dana 1 jutaan, kalau untuk kebutuhan di hope shelter bisa 

sampai 10 jutaan sebulannya. 

16. Dari manakah dana tersebut didapatkan? 

Jawab:dari kerjasama dengan para donatur yang peduli dan juga dari 

masyarakat Rp 50.000,00 per bulannya. Dan juga pihak-pihak lain yang 

peduli dengan kegiatan kita. Sampai sekarang pemerintah belum pernah 

membantu pendanaan kita. 

17. Bagaimanakah pengelolaan dana tersebut? 

Jawab: Kita mempunyai menejemen keuangan yang selalu dipantau 

setiap saat, kita sangat terbuka dengan pendanaan kita, karena setiap 

tahun selalu ada evaluasi audit independen. 
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18. Status tempat milik siapa? 

Jawab: Menyewa 

19.  Fasilitas yang ada di LSM Rumah Impian apa saja dan dari mana 

diperolehnya? 

Jawab: Gedung, komputer, sepeda motor, tape, buku-buku, alat tulis, 

lemari, meja,  kursi, perlengkapan dapur, peralatan kebersihan, sepeda. 

Kita memperoleh semuanya itu dari para donatur. 

 
IV. Anak Jalanan Binaan dan Program LSM Rumah Impian 

20. Berapa jumlah anak jalanan binaan LSM Rumah Impian? 

Jawab: Untuk yang di Sagan-Mirota Kampus ada 21 anak jalanan dan di 

Monjali ada 20 anak jalanan. Sedangkan yang di hope selter ada 11 anak 

jalanan. Data itu bisa berubah kapan saja ya, karena tingkat mobilitas 

anak jalanan yang tinggi dan minat anak jalanan yang kurang. 

21. Bagaimana cara rekruitmen anak jalanan binaan LSM Rumah Impian? 

Jawab: dengan terjun di jalan, kita mendekati secara pribadi. Cara ini 

dirasa mampu untuk pendekatan terhadap anak jalanan. 

22. Bagaimana tipe anak jalanan binaan LSM Rumah Impian?  

Jawab: wah kalau untuk tipe sangat beragam ya, ada yang baik, bandel, 

nakal,urakan dan lain-lain, tapi kita fokuskan pada anak jalanan yang 

bisa berpotensi keluar dari jalan. 
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23. Bagaimana respon anak jalanan binaan terhadap program-program yang 

ditawarkan oleh LSM Rumah Impian kepada mereka? 

Jawab: Umumnya baik, karena kita datang terus menerus kejalan 

24. Bagaimana motivasi anak jalanan binaan LSM Rumah Impian dalam 

mengikuti program-program LSM Rumah Impian? 

Jawab: Mereka sih menyambut dengan baik, cuma ya butuh waktu untuk 

bisa dekat dengan mereka secara pribadi 

25. Bagaimana memotivasi anak jalanan binaan agar mau terlibat secara 

penuh dalam setiap program LSM Rumah Impian? 

Jawab: sejauh ini tidak ada cara yang efektif selain pendekatan secara 

personal 

26. Apakah program-program yang telah dirancang oleh LSM Rumah 

Impian telah mampu menjawab kebutuhan anak jalanan binaan? 

Jawab: Kami optimis, kami merasa apa yang kami lakukan sudah cukup 

baik, itu terbukti dengan adanya 11 anak yang berada di hope shelter. 

27. Bagaimana pengelolaan program anak jalanan di LSM Rumah Impian 

(terutama program pendampingan anak jalanan)? 

Jawab: rencana strategis di jalankan kemudian dievaluasi  

28. Bagaimana pola pendampingan anak jalanan yang dijalankan oleh LSM 

Rumah Impian? Apakah ada pendekatan khusus dalam pelaksanaannya? 

Jawab: tidak ada kecuali pendekatan secara personal. 
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29. Bagaimana tindak lanjut dari setiap program anak jalanan (terutama 

program pemberdayaan anak jalanan)? 

Jawab: dari kegiatan pendampingan kami mengadakan tindak lanjut 

berupa mengembalikan anak jalanan ke sekolah, bagi yang remaja kita 

fasilitasi dan dampingi dengan program-progran keterampilan, dan 

mengembalikan anak jalanan ke orang tuanya dengan kita menjadi 

mediatornya 

30. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam setiap pelaksanaan 

program (terutama program pemberdayaan anak jalanan)? 

Jawab: pendukungnya itu komitmen dari dalam diri pengurus relawan 

yang mau berkorban dan banyak pihak yang peduli dengan memberikan 

donasi. Dan faktor penghambatnya adalah stigma dari masyarakat 

tentang keberadaan LSM Rumah Impian,orang tua anak jalanan yang 

mengeksploitasi anaknya buat cari uang di jalan itu juga merupakan 

hambatan untuk kita ya. 

31. Harapan apa yang ingin dicapai oleh LSM Rumah Impian dalam setiap 

pelaksanaan program (terutama program pemberdayaan anak jalanan)? 

Jawab: harapan saya pastilah dapat berhasi semua programnya dan lebih 

banyak lagi orang yang peduli terhadap keberlangsungan hidup anak 

jalanan. 
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Pedoman Wawancara 

Untuk Pendamping Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Impian  

  

Identitas Diri 

1. Nama   : Yosua Lapudooh                      (Laki-laki)  

2. Usia   : 28 tahun 

3. Agama   : Kristen Protestan 

4. Pekerjaan  : Swasta 

5. Alamat   : Juwangen no 25 Kalasan 

6. Pendidikan terakhir : S1 

7. Tanggal wawancara : 22 Mei 2013 

 

1. Sejak kapan anda menjadi pendamping anak jalanan? 

Jawab: 2009 

2. Apa yang mendorong anda menjadi pendamping anak jalanan? 

Jawab: dulu pertamanya karena pendamping wanitanya cantik-cantik, 

selanjutnya setelah kenal dengan anak jalanan memang benar anak 

jalanan memang harus dibimbing. 

3. Dimana lokasi pemberdayaan anak jalanan?  

Jawab: sudah banyak ya perempatan-perempatan yang kita datangi mulai 

dari daerah MM UGM, Mirota Kampus, Jetis, parkiran abu bakar ali, 
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Tugu, Jombor, Monjali, tapi sekarang sih fokusnya hanya di Monjali dan 

di Sagan-Mirota Kampus. 

4. Apakah alasan pemilihan lokasi? 

Jawab: yang utama adalah target usia anak-anak yang ada di daerah 

tersebut, selanjutnya penerimaan lingkungan dengan kedatangan kita, 

dulu pernah ada kejadian kurang menyenangkan di daerah UIN, 

kedatangan kita tidak diharapkan oleh orang tua anak jalanan, padahal di 

daerah UIN banyak anak-anaknya lho.  

5. Kapan waktu pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan? 

Jawab: kalau sekarang waktunya biasa hari selasa sama Jumat, karena 

mengikuti jadwal para relawan yang membantu. Dan biasanya pada sore 

hari, sekitar pukul 16:00 WIB.   

6. Apakah yang mendorong kegiatan pemberdayaan anak jalanan? 

Jawab: adanya banyak masalah di jalan, saya mengharapkan tidak ada 

lagi anak jalanan, berharap mereka akan berubah setelah mereka 

diberdayakan. 

7. Apakah tujuan dari pemberdayaan anak jalanan tersebut? 

Jawab: supaya mereka keluar dari jalan dan mengarah pada hidup yang 

lebih baik. Saya punya mimpi kelak sudah tidak ada lagi anak jalanan. 
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8. Apakah hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan pemberdayaan anak 

jalanan? 

Jawab: mereka bisa menemukan mimpi mereka dan bisa mewujudkan 

mimpi-mimpi mereka. 

9. Bagaimana pola pemberdayaan yang dijalankan di LSM Rumah Impian? 

Jawab: dengan turun ke jalan dan menjadi pendamping secara personal. 

Terlebih dahulu menjadi teman karena dari teman bisa berbicara banyak 

dengan mereka tentang masa depan yang lebih baik 

10. Bagaimana perencanaan pemberdayaan anak jalanan dilakukan? 

Jawab: melihat apa permasalahannya yang ada di jalanan, baru 

setelahnya di rumuskan dengan pengurus dan disesuaikan dengan apa 

yang terbaik. 

11. Apakah anak jalanan terlibat dalam perencanaan pemberdayaan yang 

akan dilakukan? Alasannya? 

Jawab: untuk program, anak jalanan tidak terlibat. Karena anak jalanan 

belum sadar kalau keberadaanny a merupakan masalah. 

12. Bagaimana tahapan pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan dilakukan? 

Jawab: kita selalu memulainya dengan pendekatan. Setelah mengetahui 

sasaran  barulah kita mulai pemberdayaan sesuai dengan titik sasaran 

yang dilayani. 
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13. Apa saja materi yang diberikan dalam pemberdayaan anak jalanan? 

Jawab: kalau di jalan kita berikan materi calistung, khusus di Sagan ada 

kegiatan sepak bola karena ada lahannya, untuk yang di Monjali ada juga 

kegiatan bermusik 

14. Apakah ada materi keterampilan atau lifeskill yang diberikan dalam 

pemberdayaan?  

Jawab: kalau sementara ini hanya bermusik dan olah raga karena kalau 

masih dijalan itu susah. Tapi kalau sudah keluar dari jalanan dan tinggal 

di hope selther barulah bisa kita fokuskan.   

15. Strategi belajar apa yang digunakan dalam proses pemberdayaan? 

Jawab: kita menggunakan strategi partisipatif ya, yaitu dengan turun 

langsung ke jalan, kmudian mereka didampingi 1,1 karena mereka masih 

sangat perlu dibimbing. 

16. Pendekatan apa yang digunakan dalam pemberdayaan anak jalanan? 

Mengapa menggunakan pendakatan tersebut? 

Jawab: pendekatan persuasif atau lebih ke personal. Alasannya karena 

dengan pendekatan personal lebih efektif. Makanya kita butuh banyak 

relawan. 

17. Apa saja fasilitas atau media yang digunakan dalam pemberdayaan anak 

jalanan? 

Jawab: bola, alat musik, seperti kencrung, gitar jimbe, buku-buku bacaan, 

komik, buku mewarnai dan lain sebagainya. 
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18. Apakah fasilitas yang digunakan untuk pemberdayaan sudah memadai?  

Jawab: sejauh ini masih seadanya,  semaksimal kami, kami selalu  

memperbaikinya 

19. Bagaimana interaksi (hubungan) pemberdayaan dengan anak jalanan dan 

dengan orang tua anak jalanan? 

Jawab: kami selalu ada interaksi dengan orang tua mereka, kita selalu 

berkomunikasi sebelum si anak masuk ke hope selther, karena kita harus 

menelusuri latar belakang anak tersebut. 

20. Apakah semua pendamping akrab dengan anak jalanan dan orang tua 

anak jalanan? 

Jawab: kalau relawan sih tidak begitu akrab ya dengan orang tua anak 

jalanan, karena mereka terfokus hanya pada anak jalanan saja, tetapi 

kalau pengurus jelas mereka akrab dengan orang tua anak jalanan. 

21. Stimulus (dorongan) apa saja diberikan kepada anak jalanan agar mau 

secara penuh terlibat dalam kegiatan pemberdayaan anak jalanan? 

Jawab: cara kita mendorong anak jalanan adalah dengan memberikan 

cara pandang tentang masa depan yang lebih baik. 

22. Bagaimana evaluasi yang dilakukan dalam pemberdayaan anak jalanan? 

Jawab: pertiga bulan kita adakan evaluasi, kita mengevaluasi apakah 

target sudah keluar dari jalanan atau belum. 



 
 

 

132

23. Apakah hasil atau dampak dari pemberdayaan anak jalanan? 

Jawab: anak jalanan keluar dari jalan dan  bersekolah, entah kembali 

pada orang tua atau masuk ke hope selther 

24. Apakah program-program yang telah dirancang oleh LSM Rumah 

Impian telah berhasil menjawab kebutuhan anak jalanan binaan? 

Jawab: kebutuhan pendidikan sejauh ini telah terjawab. Karena arah 

program kami adalah pendidikan. Hasilnya anak-anak dampingan kini 

kembali ke sekolah yaitu dengan mengikuti Hope Shelter. 

25. Apakah ada tindak lanjut dari pemberdayaan anak jalanan? Alasannya? 

Jawab: ada. Apabila anak jalanan sudah mau kembali ke sekolah tentu 

akan kami sekolahkan, dengan masuk di hope selther. 

26. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

pemberdayaan anak jalanan? 

Jawab: kalau menurut saya banyak hambatannya ya, misalnya saja orang 

tua, orang tua anak jalanan itu gak semuanya lho mau mau saja anaknya 

dibina, ada yang malah melarang tapi ya gak semuanya juga sih, terus 

lagi hambatan preman, kadang-kadang ada preman yang gak ngebolehin 

tempatnya buat dijadikan tempat pendampingan. 
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Pedoman Wawancara 

Untuk Pendamping Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Impian  

  

Identitas Diri 

1. Nama   : Erna Agustina                (Perempuan)  

2. Usia   : 26 tahun 

3. Agama   : Kristen 

4. Pekerjaan  : Swasta 

5. Alamat    : Juwangen Purwomartani Kalasan Sleman 

6. Pendidikan terakhir : S1 

7. Tanggal wawancara : 22 Mei 2013 

 

1. Sejak kapan anda menjadi pendamping anak jalanan? 

Jawab: sejak tahun 2008 

2. Apa yang mendorong anda menjadi pendamping anak jalanan? 

Jawab: kepedulian tentang kemiskinan 

3. Dimana lokasi pemberdayaan anak jalanan?  

Jawab: sementara ini di perempatan Jombor, Jetis, Mirota, Sagan dan 

Monjali. Tapi sekarang lagi fokus di Monjali dan Sagan-Mirota Kampus 
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4. Apakah alasan pemilihan lokasi? 

Jawab: yang jelas ya kapastitas anak-anak yang lebih banyak 

dibandingkan permepatan-perempatan lain. 

5. Kapan waktu pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan? 

Jawab: senin, selasa, kamis dan jumat. Tapi sekarang lebih sering selasa 

dan jumat 

6. Apakah yang mendorong kegiatan pemberdayaan anak jalanan? 

Jawab: dimulai dari pemahaman setiap anak pasti memiliki impian yang 

lebih baik dari sekedar menjadi anak jalanan 

7. Apakah tujuan dari pemberdayaan anak jalanan tersebut? 

Jawab: perubahan hidup menjadi mandiri 

8. Apakah hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan pemberdayaan anak 

jalanan? 

Jawab: kalau saya pribadi ingin anak jalanan keluar dari jalanan dan 

memiliki impian hidup 

9. Bagaimana pola pemberdayaan yang dijalankan di LSM Rumah Impian? 

Jawab: pola pemberdayaan kami yang pertama adalah dengan terjun 

langsung ke jalanan, menjadi sahabat bagi mereka dengan pendekatan. 

10. Bagaimana perencanaan pemberdayaan anak jalanan dilakukan? 

Jawab: mengikuti proses yang ditentukan lembaga, penyadaran untuk 

keluar dari jalan. 
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11. Apakah anak jalanan terlibat dalam perencanaan pemberdayaan yang 

akan dilakukan? Alasannya? 

Jawab: iya dong, alasannya ya karena mereka sebenarnya tidak suka 

menjadi anak jalanan dan hidup di jalanan 

12. Bagaimana tahapan pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan dilakukan? 

Jawab: pendekatan yang selanjutnya penyadaran 

13. Apa saja materi yang diberikan dalam pemberdayaan anak jalanan? 

Jawab: flexibel ya, sesuai kebutuhan saja. Tapi kita selalu menyiapkan 

materi-materi pelajaran juga, seperti bahasa indonesia, pendidikan sains, 

bahasa inggris dan sebagainya, tapi yang ringan dan mudah dipahami 

14. Apakah ada materi keterampilan atau lifeskill yang diberikan dalam 

pemberdayaan?  

Jawab: ada 

15. Strategi belajar apa yang digunakan dalam proses pemberdayaan? 

Jawab: strategi yang kita gunakan adalah dengan turun langsung ke jalan. 

Disana kita nanti ada kotak perpustakaan yang selalu dibawa ke jalanan 

setiap melakukan pendampingan 

16. Pendekatan apa yang digunakan dalam pemberdayaan anak jalanan? 

Mengapa menggunakan pendakatan tersebut? 

Jawab: Dari pedekatan menjadi sahabat bagi anak jalanan, karena 

pendekatan ini bisa membuat anak jalanan nyaman dan percaya kepada 

kami. 
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17. Apa saja fasilitas atau media yang digunakan dalam pemberdayaan anak 

jalanan? 

Jawab: kotak perpustakaan yang berisi buku dan alat tulis 

18. Apakah fasilitas yang digunakan untuk pemberdayaan sudah memadai?  

Jawab: masih terus ditingkatkan supaya dapat memadahi 

19. Bagaimana interaksi (hubungan) pemberdayaan dengan anak jalanan dan 

dengan orang tua anak jalanan? 

Jawab: hubungan aktif, artinya kami berusaha meresponi mereka dengan 

baik ada hubungan timbal balikyang bisa diberikan. Menjalin hubungan 

dengan orang tua anak jalanan 

20. Apakah semua pendamping akrab dengan anak jalanan dan orang tua 

anak jalanan? 

Jawab: ya 

21. Stimulus (dorongan) apa saja diberikan kepada anak jalanan agar mau 

secara penuh terlibat dalam kegiatan pemberdayaan anak jalanan? 

Jawab: olah raga, mengajak mereka bermain dengan kegiatan yang 

menarik 

22. Bagaimana evaluasi yang dilakukan dalam pemberdayaan anak jalanan? 

Jawab: evaluasi diadakan setiap 3 bulan sekali dengan berpacu pada time 

line yang dibuat 
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23. Apakah hasil atau dampak dari pemberdayaan anak jalanan? 

Jawab: anak-anak keluar dari jalanan dan kembali ke sekolah 

24. Apakah program-program yang telah dirancang oleh LSM Rumah 

Impian telah berhasil menjawab kebutuhan anak jalanan binaan? 

Jawab: sejauh ini sudah ada. Dengan adanya beberapa anak jalanan yang 

berada di hope shelter dan kembali pada orang tua, saya rasa itu sudah 

menjawab kebutuhan mereka. Selain itu perubahan perilaku dari anak 

jalanan sendiri, mereka kini menjadi mandiri, bersih, sopan, punya cita-

cita, malu kembali kejalanan 

25. Apakah ada tindak lanjut dari pemberdayaan anak jalanan? Alasannya? 

Jawab: ini penting karena tanpa tindak lanjut semua program akan 

berhenti seketika dan anak jalananpun tidak terlihat perubahannya secara 

kontiniu 

26. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

pemberdayaan anak jalanan? 

Jawab: faktor pendukungnya respon yang baik dari anak jalanan, minat 

yang kuat yang dimiliki anak jalanan, pendamping yang komunikatif. 

Dan penghambatnya orang tua yang tidak mendukung, minat yang 

kurang yang dimiliki anak jalanan 
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Pedoman Wawancara 

Untuk Anak Jalanan (Sebagai Sasaran Pemberdayaan) 

  

Identitas Diri      

1. Nama    : M. Afrizal Dwi L            (Laki-laki) 

2. Umur   : 14 tahun 

3. Agama  : Islam  

4. Alamat Asal  : Sanggrahan (dekat Mandala Krida) 

5. Pendidikan Terakhir  : SD 

6. Tanggal wawancara  : 7 Mei 2013 

 

1. Sejak kapan anda menjadi anak jalanan? 

Jawab: sejak tahun 2010 

2. Apakah yang mendorong anda menjadi anak jalanan? 

Jawab: biasa mbak, ada masalah keluarga, selisih paham dengan orang tua 

3. Apakah anda masih sekolah? 

Jawab: tidak 

4. Kalau tidak, mengapa anda tidak sekolah? 

Jawab: banyak mbak, salah satunya karena saya gak punya biaya 
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5. Dari mana anda mendapatkan informasi mengenai pemberdayaan yang 

diadakan LSM Rumah Impian ini? 

Jawab: dari salah satu relawan yang sedang mengadakan kegiatan ini, terus 

saya tertarik 

6. Apakah anda senang dengan kegiatan pemberdayaan ini? Alasannya? 

Jawab: ya 50:50 mbak tapi banyak enaknya ding, enaknya tuh karena 

banyak kenalannya, bisa nambah ilmu, bisa baca buku dan komik 

7. Dorongan dari diri sendiri atau orang lain sehingga anda mengikuti 

pemberdayaan ini? 

Jawab: dorongan dari diri sendiri 

8. Apakah tujuan anda mengikuti kegiatan pemberdayaan ini? 

Jawab: menghibur diri dari kegalauan, melatih otak mbak, biar keasah 

9. Manfaat apa yang anda peroleh setelah mengikuti pemberdayaan ini? 

Jawab: jadi gak galau lagi mbak, gara-gara seseorang 

10. Apakah materi yang diberikan dalam kegiatan pemberdayaan ini sudah 

sesuai dengan kebutuhan anda? 

Jawab: sangat sesuai 

11. Apakah selama pemberdayaan dilaksanakan, materi yang diberikan cukup 

jelas? 

Jawab: kadang jelas kadang tidak, buku-bukunya banyak yang melampaui 

kemampuan saya 
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12. Efektifkah waktu yang digunakan dalam pemberdayaan ini? 

Jawab: ya, gak ganggu kok mbak, waktunya sudah tepat, kan kalau sore2 

gini waktunya duduk-duduk 

13. Apakah metode belajar yang digunakan dalam menyampaikan materi 

pemberdayaan sudah tepat? 

Jawab: termasuk tepat, tapi kalau bisa diimbangi dengan olahraga biar 

enak 

14. Apakah fasilitas atau media yang dipakai sudah cukup untuk memadai 

untuk mendukung kegiatan pemberdayaan? 

Jawab: sangat cukup semuanya sudah ada 

15. Bagaimana interaksi (hubungan) anda dengan pendamping? 

Jawab: asik-asik orangnya, seru seperti keluarga 

16. Apakah anda akrab dengan pendamping?  

Jawab: sangat akrab 

17. Apakah anda dekat dengan orang tua? 

Jawab: gak mbak, cuma dekat dengan adik, aku sering facebookan sama 

adikku dirumah 

18. Apakah anda selalu bersama dengan orang tua setiap hari? 

Jawab: tidak mbak 
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19. Apakah orang tua anda mendukung anda mengikuti kegiatan 

pemberdayaan ini? 

Jawab: orang tuaku gak tahukan 

20. Apa yang anda rasakan ketika mengikuti kegiatan pemberdayaan? 

Jawab: seneng, seru, banyak temannya 

21. Harapan apa yang anda inginkan setelah mengikuti pemberdayaan ini? 

Jawab: tambah banyak anggota yang ikut 

22. Apakah anda menginginkan tindak lanjut dari pemberdayaan ini?  

Jawab: ya dong 

23. Kalau ya, tindak lanjut yang seperti apa yang anda inginkan? 

Jawab: kalau bisa saya pengen banget sekolah lagi 

24. Menurut anda kendala apa saja yang ada selama kegiatan pemberdayaan? 

Jawab: aku ki kadang-kadang kecilik mbak, sok lupa waktunya 
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Pedoman Wawancara 

Untuk Anak Jalanan (Sebagai Sasaran Pemberdayaan) 

  

Identitas Diri      

1. Nama    : Asma Nadia       (Perempuan) 

2.Umur     : 17 tahun 

3.Agama   : Islam 

4.Alamat Asal   : Bandongan Magelang 

5.Pendidikan Terakhir  : SMP 

6.Tanggal wawancara  : 14 Mei 2013 

 

1. Sejak kapan anda menjadi anak jalanan? 

Jawab: 1 tahun yang lalu 

2. Apakah yang mendorong anda menjadi anak jalanan? 

Jawab: aku gak betah banget mbak tinggal dirumah, soalnya bapakku 

sekarang menikah lagi, ibu tiriku bikin gak nyaman tinggal dirumah. 

3. Apakah anda masih sekolah? 

Jawab: sudah tidak mbak 

4. Kalau tidak, mengapa anda tidak sekolah? 

Jawab: karena keterbatasan biaya 
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5. Dari mana anda mendapatkan informasi mengenai pemberdayaan yang 

diadakan LSM Rumah Impian ini? 

Jawab: saya dapat info dari teman-teman anak jalanan, dan karena 

pendamping-pendamping sering ke Monjali juga 

6. Apakah anda senang dengan kegiatan pemberdayaan ini? Alasannya? 

Jawab: tentunya sangat senang, aku jadi bisa tambah pengetahuan 

meskipun aku gak sekolah, selain itu aku juga bisa kenal dengan mbak-

mbak dan mas-mas pendamping yang banyak pengalamannya, jadi gak 

hanya kenal dengan anak jalanan saja 

7. Dorongan dari diri sendiri atau orang lain sehingga anda mengikuti 

pemberdayaan ini?  

Jawab: ya dari diri sendiri to mbak, kan keuntungannya didapatkan 

sendiri-sendiri. 

8. Apakah tujuan anda mengikuti kegiatan pemberdayaan ini? 

Jawab: aku ikut kegiatan ini cuma pengen menambah wawasan dan ilmu 

mbak 

9. Manfaat apa yang anda peroleh setelah mengikuti pemberdayaan ini? 

Jawab: jadi semakin tahu , apa yang gak diketahui bisa menjadi tahu 

10. Apakah materi yang diberikan dalam kegiatan pemberdayaan ini sudah 

sesuai dengan kebutuhan anda? 

Jawab: sebenarnya sesuai mbak, tapi ya tergantung kita-kita juga ding, 

kalau saya sih bisa jadi hiburan mbak, gak sepaneng cari uang. 
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11. Apakah selama pemberdayaan dilaksanakan, materi yang diberikan cukup 

jelas? 

Jawab: cukup jelas, asik orang-orangnya, gak banyak menuntutlah. 

12. Efektifkah waktu yang digunakan dalam pemberdayaan ini? 

Jawab: iya, tidak mengganggu kok, karena kan sudah sore mbak, jadi ya 

tidak  mengganggu 

13. Apakah metode belajar yang digunakan dalam menyampaikan materi 

pemberdayaan sudah tepat? 

Jawab: iya, sudah seperti teman sendiri 

14. Apakah fasilitas atau media yang dipakai sudah cukup untuk memadai 

untuk mendukung kegiatan pemberdayaan? 

Jawab: sudah cukup kok 

15. Bagaimana interaksi (hubungan) anda dengan pendamping? 

Jawab: baik mbak 

16. Apakah anda akrab dengan pendamping?  

Jawab: belum begitu, karena yang datang orangnya berbeda-beda jadi 

belum terlalu kenal. 

17. Apakah anda dekat dengan orang tua? 

Jawab: sebenarnya saya pengen banget dekat dengan bapak mbak, tapi gak 

bisa, karena ibu tiriku itu. 
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18. Apakah anda selalu bersama dengan orang tua setiap hari? 

Jawab: jelas tidak mbak, orang tua saya kan di Magelang 

19. Apakah orang tua anda mendukung anda mengikuti kegiatan 

pemberdayaan ini? 

Jawab: orang tua tidak tau mbak kalau saya di jalanan 

20. Apa yang anda rasakan ketika mengikuti kegiatan pemberdayaan? 

Jawab: senang mbak, temannya tambah 

21. Harapan apa yang anda inginkan setelah mengikuti pemberdayaan ini? 

Jawab: syukur-syukur bisa mentas dari jalan dan bisa membuka usaha 

sendiri, saya pengen dibantu usulan dan saran untuk memperbaharui hidup 

22. Apakah anda menginginkan tindak lanjut dari pemberdayaan ini?  

Jawab: iya 

23. Kalau ya, tindak lanjut yang seperti apa yang anda inginkan? 

Jawab: kursus-kursus gitu, diajari ketrampilan 

24. Menurut anda kendala apa saja yang ada selama kegiatan pemberdayaan? 

Jawab: gak ada karena waktunya sudah tepat dan saya sudah memiliki 

keinginan untuk mengikuti kegiatan ini. 
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Pedoman Wawancara 

Untuk Anak Jalanan (Sebagai Sasaran Pemberdayaan) 

  

Identitas Diri      

1.Nama    : Beny Astriawan            (Laki-laki) 

2.Umur     : 13 tahun 

3.Agama    : Islam 

4.Alamat Asal   : Sorowajan Gedongkuning  

5.Pendidikan Terakhir  : SD 

6.Tanggal wawancara  : 10 Mei 2013 

 

1. Sejak kapan anda menjadi anak jalanan? 

Jawab: baru 3 minggu mbak 

2. Apakah yang mendorong anda menjadi anak jalanan? 

Jawab: aku di jalanan karena ada masalah dengan keluarga, aku diusir 

bapak karena aku menjual motor. Terus aku diajak temenku tinggal di 

jalan  

3. Apakah anda masih sekolah? 

Jawab: tidak, sudah 3 minggu ini aku berhenti sekolah 

4. Kalau tidak, mengapa anda tidak sekolah? 

Jawab: keluar mbak, kan saya diusir bapak 
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5. Dari mana anda mendapatkan informasi mengenai pemberdayaan yang 

diadakan LSM Rumah Impian ini? 

Jawab: temen-temen, terus ada mbak-mbak yang pada dateng 

6. Apakah anda senang dengan kegiatan pemberdayaan ini? Alasannya? 

Jawab: seneng mbak, dapet hiburan, jadi gak sedih 

7. Dorongan dari diri sendiri atau orang lain sehingga anda mengikuti 

pemberdayaan ini? 

Jawab: dari diri sendiri mbak 

8. Apakah tujuan anda mengikuti kegiatan pemberdayaan ini? 

Jawab: pengen tambah pinter walaupun gak sekolah 

9. Manfaat apa yang anda peroleh setelah mengikuti pemberdayaan ini? 

Jawab: bisa kumpul-kumpul  

10. Apakah materi yang diberikan dalam kegiatan pemberdayaan ini sudah 

sesuai dengan kebutuhan anda? 

Jawab: Materi yang dikasih sesuai mbak, buku-bukunya juga menarik, 

walaupun aku udah gak sekolah lagi tapi aku bisa baca-baca buku disini 

mbak 

11. Apakah selama pemberdayaan dilaksanakan, materi yang diberikan cukup 

jelas? 

Jawab: ya lumayan sih 
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12. Efektifkah waktu yang digunakan dalam pemberdayaan ini? 

Jawab:iya, kan aku pengangguran mbak, masih baru disini 

13. Apakah metode belajar yang digunakan dalam menyampaikan materi 

pemberdayaan sudah tepat? 

Jawab: cukup sih 

14. Apakah fasilitas atau media yang dipakai sudah cukup untuk memadai 

untuk mendukung kegiatan pemberdayaan? 

Jawab: iya, tapi kalau bisa ditambah permainannya, gak hanya uno 

15. Bagaimana interaksi (hubungan) anda dengan pendamping? 

Jawab: mbak-mbak sama mas-mas yang kesini sih baik-baik semua ya 

mbak 

16. Apakah anda akrab dengan pendamping?  

Jawab: belum ada yang akrab, wong baru kenal 

17. Apakah anda dekat dengan orang tua? 

Jawab: tidak 

18. Apakah anda selalu bersama dengan orang tua setiap hari? 

Jawab: tidak 

19. Apakah orang tua anda mendukung anda mengikuti kegiatan 

pemberdayaan ini? 

Jawab: orang tuaku tidak tau aku di jalanan mbak 



 
 

 

149

20. Apa yang anda rasakan ketika mengikuti kegiatan pemberdayaan? 

Jawab: senang, dapet hiburan 

21. Harapan apa yang anda inginkan setelah mengikuti pemberdayaan ini? 

Jawab: gak tau mbak, tapi aku pengennya pulang, tapi takut sama bapak 

mbak 

22. Apakah anda menginginkan tindak lanjut dari pemberdayaan ini?  

Jawab: ya 

23. Kalau ya, tindak lanjut yang seperti apa yang anda inginkan? 

Jawab: kalo bisa ingin ikut hope selther aja 

24. Menurut anda kendala apa saja yang ada selama kegiatan pemberdayaan? 

Jawab: gak aja mbak, aman-aman aja kok 
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Pedoman Wawancara 

Untuk Anak Jalanan (Sebagai Sasaran Pemberdayaan) 

  

Identitas Diri      

1. Nama    : Nur Mauludha            (Perempuan) 

2. Umur     : 16 tahun 

3. Agama    : Islam 

4. Alamat Asal   : Pekalongan 

5. Pendidikan Terakhir  : SD 

6. Tanggal wawancara  : 10 Mei 2013 

 

1. Sejak kapan anda menjadi anak jalanan? 

Jawab: Sejak umur 7 mbak 

2. Apakah yang mendorong anda menjadi anak jalanan? 

Jawab: diajaki ibuku mbak, ibukan dulunya jadi tukang rongsok to, terus 

embuh piye kae critane trus jadi di jalanan 

3. Apakah anda masih sekolah? 

Jawab: tidak 

4. Kalau tidak, mengapa anda tidak sekolah? 

Jawab: keluar mbak, saya udah gak mau lagi sekolah, gara-garanya dulu 

pernah ada cerita buruk sama temen-temen 
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5. Dari mana anda mendapatkan informasi mengenai pemberdayaan yang 

diadakan LSM Rumah Impian ini? 

Jawab: diajak temen-temen sejak tahun 2009 mbak 

6. Apakah anda senang dengan kegiatan pemberdayaan ini? Alasannya? 

Jawab: seneng mbak, kumpul temen-temen. 

7. Dorongan dari diri sendiri atau orang lain sehingga anda mengikuti 

pemberdayaan ini? 

Jawab: dorangan dari diri sendiri mbak 

8. Apakah tujuan anda mengikuti kegiatan pemberdayaan ini? 

Jawab: pengen wae mbak, ben tambah ilmu 

9. Manfaat apa yang anda peroleh setelah mengikuti pemberdayaan ini? 

Jawab: opo ya mbak? Akeh sih. Sing jelas kancane tambah akeh 

10. Apakah materi yang diberikan dalam kegiatan pemberdayaan ini sudah 

sesuai dengan kebutuhan anda? 

Jawab: aku gak sekolah og mbak, jadi ya cuma baca-baca komik 

11. Apakah selama pemberdayaan dilaksanakan, materi yang diberikan cukup 

jelas? 

Jawab: neg aku lihat sih jelas mbak 

12. Efektifkah waktu yang digunakan dalam pemberdayaan ini? 

Jawab: gak to mbak, kegiatannya gak ganggu waktuku nyari uang, soalnya 

aku senang juga ikut kayak gini 
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13. Apakah metode belajar yang digunakan dalam menyampaikan materi 

pemberdayaan sudah tepat? 

Jawab: sudah kok 

14. Apakah fasilitas atau media yang dipakai sudah cukup untuk memadai 

untuk mendukung kegiatan pemberdayaan? 

Jawab: fasilitasnya sih sudah lengkap mbak, tapi saya pengennya diajari 

kerajinan tangan 

15. Bagaimana interaksi (hubungan) anda dengan pendamping? 

Jawab: baik mbak, mbak-mbaknya (pendamping) baik sekali sama aku. 

Aku juga selalu cerita-cerita ke mbak-mbak ini (pendamping) kalau 

ketemu. Aku sudah gak malu lagi soalnya mereka kan sudah aku anggap 

jadi kakak aku. 

16. Apakah anda akrab dengan pendamping?  

Jawab: aku paling deket sama kak nana sama mas cua mbak, orangnya 

menyenangkan dan aku sering curhat sama mereka 

17. Apakah anda dekat dengan orang tua? 

Jawab: dekat terutama ibuk 

18. Apakah anda selalu bersama dengan orang tua setiap hari? 

Jawab: hoo mbak 
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19. Apakah orang tua anda mendukung anda mengikuti kegiatan 

pemberdayaan ini? 

Jawab: ibukku ndukung banget mbak, pas aku lagi ngamen terus mbak-

mbake sama mas-mase do teko aku diceluki ibukku, kon melu sinau 

20. Apa yang anda rasakan ketika mengikuti kegiatan pemberdayaan? 

Jawab: senang, saya jadi ngrasa walaupun anak jalanan tapi banyak 

temannya 

21. Harapan apa yang anda inginkan setelah mengikuti pemberdayaan ini? 

Jawab: pengen cepet dapet kerjaan 

22. Apakah anda menginginkan tindak lanjut dari pemberdayaan ini?  

Jawab: ya 

23. Kalau ya, tindak lanjut yang seperti apa yang anda inginkan? 

Jawab: ya kae mau mbak, pengen dicarikan pekerjaan 

24. Menurut anda kendala apa saja yang ada selama kegiatan pemberdayaan? 

Jawab: mungkin kalau mendadak aku ada acara gitu mbak, jadi kan gak 

bisa ikut. 
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DOKUMENTASI 

 

 

Dokumentasi logo LSM Rumah Impian 

 

 

Dokumentasi gedung kantor LSM Rumah Impian dan asrama Hope shelter 
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Dokumentasi ruangan kantor LSM Rumah Impian 

 

Dokumentasi dengan subyek Asma Nadia 
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Dokumentasi dengan subyek Benny Astriawan 

 

Dokumentasi dengan subyek Nur Mauludha 
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Dokumentasi dengan subyek Afrizl Dwi L 

 

Dokumentasi dengan informan Bapak Samuel Lapodooh 
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Dokumentasi dengan informan Kak Yosua Lampodooh 

 

 

Dokumentasi dengan informan kak Erna Agustina 



 
 

 

159

 

 

Dokumentasi kegiatan pemberdayaan anak jalanan di Monumen Jogja Kembali 

 

Dokumentasi kegiatan pemberdayaan anak jalanan di Monumen Jogja Kembali 
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Dokumentasi kegiatan pemberdayaan anak jalanan di Monumen Jogja Kembali 

 

Dokumentasi kegiatan pemberdayaan anak jalanan di Monumen Jogja Kembali 
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Dokumentasi kegiatan  pemberdayaan anak jalanan di Sagan 

 

Dokumentasi kegiatan pemberdayaan anak jalanan di Sagan 
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Dokumentasi kegiatan pemberdayaan anak jalanan di Monumen Jogja Kembali 

 

Dokumentasi kegiatan pemberdayaan anak jalanan di Monumen Jogja Kembali 
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Dokumentasi kegiatan di Hope shelter 
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Tabel 7. 

DATA DIRI ANAK JALANAN 

BINAAN LSM RUMAH IMPIAN YOGYAKARTA 

 

Pemberdayaan Anak Jalanan di Sagan-Mirota Kampus 

NO NAMA UMUR PENDIDIKAN LATAR BELAKANG 
TURUN KE JALAN 

1 
2 
 
3 
4 
 
5 
6 
 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 

14 
 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
 

21 
22 
23 

Nur Lailananda Safina 
Fitri Widianingsih 
 
Deden Supriyatna 
Hari Sabarno 
 
Aditya Pramono 
Bagus Andhika B 
 
Danang Prasetyo 
Dandi Prabowo 
Nia 
Pandu Pamungkas 
Siti Yubaidah 
Nur Mauludha 
Anton 
 
Indra 
 
Sunarto 
Roby 
Arif 
Ambon 
Teguh 
Laras 
 
Ivony Ade 
Deka  
Beny Astriawan 

12 thn 
10 thn 

 
15 thn 
9 thn 

 
16 thn 
9 thn 

 
10 thn 
15 thn 
12 thn 
4 thn 
15 thn 
16 thn 
15 thn 

 
14 thn 

 
16 thn  
15 thn 
13 thn 
16 thn 
2 thn  
7 thn 

 
13 thn  
15 thn 
13 thn 

Drop out kelas 3 SD 
Kelas 4 SD (msh 
sekolah) 
Drop out kelas 6 SD 
Kelas 3 SD (msh 
sekolah) 
Drop out kelas 2 SD 
Kelas 2 SD (msh 
sekolah) 
Drop out kelas 1 SD 
Drop out kelas 4 SD 
Drop out kelas 2 SD 
Belum sekolah 
Drop out kelas 6 SD 
Drop out kelas 5 SD 
Drop out kelas 1 SMP 
 
Drop out kelas 6 SD 
 
Drop out kelas 4 SD 
Drop out kelas 3 SD 
Tidak lulus SD 
Tidak lulus SD 
Belum sekolah 
Kelas 2 SD (msh 
sekolah) 
Drop out kelas 1 SMP 
Drop out kelas 4 SD 
Drop out kelas 2 SMP 

Disharmoni keluarga 
Membantu orang tua 
 
Disharmoni keluarga 
Membantu orang tua 
 
Disharmoni keluarga 
Membantu orang tua 
 
Membantu orang tua 
Membantu orang tua 
Membantu orang tua 
Membantu orang tua 
Membantu orang tua 
Membantu orang tua 
Kabur dari rumag 
(Jakarta) 
Kabur dari rumah 
(Bandung) 
Mencari uang 
Masalah ekonomi 
Disharmoni keluarga 
Disharmoni keluarga 
Mengikuti orang tua 
Mengikuti orang tua 
 
Disharmoni keluarga 
Membantu orang tua 
Disharmoni keluarga 
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Pemberdayaan Anak Jalanan di Monumen Jogja Kembali 

NO  NAMA UMUR PENDIDIKAN LATAR BELAKANG 
TURUN KE JALAN 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
8 
9 
 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Bela safitri 
Fajar 
Iwan 
Momon  
Iwan 
Tio Herman 
 
Asma Nadia 
Siti Romlah 
Aji Ratna 
 
Sumi  
M Afrizal Dwi 
Aprilia 
Suharyanto 
Dewi 
Sri  
Markonah 
Nara  
Ragil  

19 thn 
17 thn 
19 thn 
19 thn 
20 thn 
12 thn 

 
17 thn 
19 thn 
15 thn 

 
16 thn 
14 thn 
3 thn 
12 thn 
19 thn 
17 thn 
19 thn 
2 thn 
6 thn 

Drop out kelas 5 SD 
Drop out kelas 2 SD 
Drop out kelas 3 SMP 
Drop out kelas 5 SD 
Drop out kelas 1 SMA 
Kelas 2 SMP (msh 
sekolah) 
Tidak lulus SMP 
Drop out kelas 1 SMP 
Kelas 3 SMP (msh 
sekolah) 
Tidak lulus SD 
Drop out kelas 2 SMP 
Belum sekolah 
Tidak lulus SD 
Drop out kelas 3 SMP 
Tidak sekolah 
Tidak sekolah 
Belum sekolah 
TK besar (masih 
sekolah) 

Disharmoni keluarga 
Disharmoni keluarga 
Kabur dari rumag (Jakarta) 
Membantu orang tua 
Mencari uang 
Membantu orang tua 
 
Disharmoni keluarga 
Mencari uang 
Membantu orang tua 
 
Disharmoni keluarga 
Disharmoni keluarga 
Mengikuti orang tua 
Disharmoni keluarga 
Mencari uang 
Masalah ekonomi 
Masalah ekonomi 
Mengikuti orang tua 
Mengikuti orang tua 
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Kembali ke Sekolah dengan Beasiswa dari LSM Rumah Impian 

NO NAMA UMUR ASAL SEKOLAH KETERANGAN 
1.  A Rizki Cahaya 

Putra 
11 thn Kalasan SMP Kanisius 

Kalasan Kelas 
II 

Kembali ke Sekolah sejak 
kelas IV tinggal di asrama 
Hope Shelter 

2.  Wulandari 6 thn PerempatanJombor SDKE 
Mangunan 
Kelas II 

Kembali ke Sekolah sejak 
kelas V tinggal di asrama 
Hope Shelter 

3.  Anies Paramita 14 thn Perempatan 
Jombor 

SMP Kanisius 
Kalasan Kelas 
II 

Kembali ke Sekolah sejak 
kelas V tinggal di asrama 
Hope Shelter 

4.  Bagas 
Priambodo 

6 thn PerempatanJombor SDKE 
Mangunan 
Kelas 1I 

Kembali ke Sekolah sejak 
kelas 1 tinggal di asrama 
Hope Shelter 

5.  Jihan Tamara 11 thn Perempatan Jetis SMP Kanisius 
Kalasan Kelas 
I 

Kembali ke Sekolah sejak 
kelas V tinggal di asrama 
Hope Shelter 

6.  Julianto 14 thn Perempatan Jetis SMP Kanisius 
Kalasan Kelas 
II 

Kembali ke Sekolah sejak 
kelas IV tinggal di asrama 
Hope Shelter 

7.  Lintang Prasasti 16 thn Perempatan Jetis SMP Kanisius 
Kalasan kelas 
III 

Kembali ke sekolah sejak 
kelas 1 SMP tinggal di 
asrama Hope Shelter 

8.  M Sofi Adi 13 thn Perempatan Jetis SMP Kanisius 
Kalasan Kelas 
II 

Kembali ke Sekolah sejak 
kelas IV tinggal di asrama 
Hope Shelter 

9.  Rama Adi 
Susanto 

7 thn Perempatan 
Jombor 

SDKE 
Mangunan 
Kelas III 

Kembali ke Sekolah sejak 
kelas 1 tinggal di asrama 
Hope Shelter 

10.  Restu Puji 
Lestari 

12 thn Perempatan 
Jombor 

SD Kanisius 
Pondok Kelas 
IV 

Kembali ke Sekolah sejak 
kelas V tinggal di asrama 
Hope Shelter 

11.  Siti Nur Asih 13 thn Perempatan Jetis SMP Kanisius 
Kalasan kelas I 

Kembali ke sekolah sejak 
kelas 1 SMP tinggal di 
asrama Hope Shelter 

 

 


