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SARI 

Endarto, Savana Andang. 2016. Penanganan Anak Jalanan Gelandangan dan 

Pengemis oleh Dinas Sosial Pemudan dan Olahraga Kota Semarang. Skripsi, 

Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri 

Semarang. Dosen Pembimbing I Drs. Sunarto, S.H., M.Si. Pembimbing II Puji 

Lestari S.Pd., M.Si. 98 Halaman. 

Kata kunci: Anak Jalanan, Pengemis, Gelandangan, Dinas Sosial Pemuda 

dan Olahraga 

Masih tingginya angka anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota 

Semarang menunjukkan perlunya peningkatan kinerja Bidang Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga Kota 

Semarang, yang dalam hal ini berwenang menangani masalah anak jalanan, 

gelandangan, dan pengemis. Kinerja bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial Dinsospora Kota Semarang dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, 

dan pengemis di Kota Semarang sangat penting dalam mendukung keberhasilan 

terwujudnya kesejahteraan sosial di masyarakat, khususnya di Kota Semarang. 

Tujuan penelitian adalah (1) mendeskripsikan penanganan anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota 

Semarang; dan (2) menganalisis faktor-faktor yang menghambat penanganan anak 

jalanan, gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota 

Semarang. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Lokasi 

penelitian di Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Uji keabsahan data dengan triangulasi teknik pengumpulan data. 

Teknik analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penanganan anak jalanan, 

gelandangan, dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemuda dan 

Olahraga Kota Semarang berlandaskan hukum Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 5 tahun 2014. Upaya penanganan yang dilakukan melalui penyuluhan, 

pembinaan, pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha dan rehabilitasi 

melalui Panti Among Jiwo. Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Pemuda dan 

Olahraga Kota Semarang  dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan 

pengemis antara lain meliputi  Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial 

Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, sarana dan prasarana yang dimiliki, 

mobilitas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis kemudian belum adanya 

Peraturan Walikota yang merupakan penjabaran Perda Nomor 5 Tahun 2014 

sehingga dalam pelaksanaannya belum efektif dan terarah dan kesadaran 

masyarakat yang masih memberikan uang dan barang kepada anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis. 

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah bagi Pemerintah Kota 

Semarang hendaknya membuat Peraturan Walikota Semarang sebagai penjabaran 



 
  

ix 
 

dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 sehingga dalam 

pelaksanaannya lebih terarah. Pembenahan di bidang perekonomian oleh 

pemerintah sehingga tersedianya lapangan pekerjaan yang meningkatkan taraf 

hidup masyarakatnya, karena latar belakang menjadi anak jalanan, gelandangan 

dan pengemis adalah kemiskinan. Bagi Pemerintah Dinas Sosial Pemuda dan 

Olahraga melakukan upaya peningkatan kapasitas serta kualitas sumber daya 

manusia melalui pendidikan dan pelatihan permasalahan kesejahteraan sosial. 

Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang agar dapat mengupayakan 

pemenuhan sarana dan prasarana. Adanya tindak lanjut setelah anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis keluar dari tempat rehabilitasi, seperti pemberian 

tempat usaha. Bagi masyarakat umum hendaknya mengapresiasi dan ikut 

berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh 

Pemerintah Kota Semarang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduk yang sangat 

besar dan juga potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun, 

dengan begitu banyaknya potensi sumber daya alam tak menjadikan warga 

negaranya sejahtera sepenuhnya. Ketika melihat kenyataannya, bahkan bisa 

dikatakan bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar masih hidup di bawah 

garis kemiskinan. Kondisi perekonomian bangsa Indonesia yang setiap 

tahunnya mengalami pertumbuhan, tapi tak lantas berdampak besar kepada 

daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Harga kebutuhan 

pokok yang semakin mahal, menjadikan masyarakat kelas bawah kesulitan 

dalam memenuhi kebutuhan dikarenakan kurangnya pendapatan mereka. Tidak 

terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara layak, hal demikian mengakibatkan 

semakin banyaknya masyarakat fakir miskin memenuhi kebutuhan dengan 

berbagai cara tak terkecuali dengan mengemis, menggelandang, dan menjadi 

anak jalanan. 

Dalam konteks permasalahan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis 

yang dianggap menjadi penyebab utama munculnya adalah kemiskinan. 

Peningkatan angka penduduk miskin telah mendorong munculnya anak yang 

putus sekolah dan meningkatnya anak-anak telantar serta anak jalanan. 

Keberadaannya yang semakin besar jumlahnya dirasakan semakin 
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mencemaskan karena mereka merupakan generasi penerus bangsa yang 

terabaikan.  

Semarang merupakan salah satu termasuk kota besar yang ada di 

Indonesia, dengan kemajuan pembangun dan infrastruktur yang lebih maju 

dibandingkan dengan kota-kota yang ada di sekitarnya dan juga tidak terlepas 

dari ibu kota provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini menjadi magnet bagi anak 

jalanan, pengemis, dan gelandangan yang cenderung meningkat jumlahnya di 

Kota Semarang. Mereka menjadikan tempat keramaian sebagai tempat untuk 

mencari uang dari belas kasih orang lain, biasanya mereka ada di tempat-

tempat seperti tempat peribadatan, pusat perbelanjaan, traffic light, pasar dan 

tempat-tempat keramaian lainnya.   

Berdasarkan hasil observasi awal menunjukkan bahwa tempat-tempat 

strategis Kota Semarang yaitu jalan sekitar Tugu Muda, Kota lama, RS. 

Karyadi, lampu merah Veteran, lampu merah Pasar Gayamsari, dan di 

perempatan lampu merah Pedurungan di Kota Semarang masih dapat dilihat 

beberapa anak jalanan, gelandangan, dan pengemis berkeliaran untuk meminta 

uang dari pengguna jalan yang melintas.  

Bukan hanya jumlah mereka yang bertambah, namun juga bagaimana cara 

mereka meminta minta di jalan. Modus yang digunakan sekarang beraneka 

ragam, dengan cara meminta uang dari jasa membersihkan kendaraan dan 

menjual produk namun ujung-ujungnya ketika tak terjual tetap memelas 

meminta uang atau barang pada pengguna jalan. Pengemis yang menggunakan 

anak sebagai alat untuk menarik iba dari pengguna jalan untuk memberikan 
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uang atau barang kepada mereka pun semakin banyak dijumpai. Hal yang 

belakangan ini menjadi sorotan dari media adalah praktik penyewaan anak 

untuk dijadikan anak untuk mengemis. Menjadi sangat miris lagi ketika 

mendengar bahwa anak tersebut diberi obat penenang ketika dibawa untuk 

mengemis yang di lain sisih bahwa obat penenang tersebut berbahaya untuk 

kesehatan anak. Anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan masalah 

kesejahteraan sosial. Anak jalanan, gelandang dan pengemis dianggap 

mengganggu kenyamanan dan merusak wajah Kota Semarang. Tak jarang 

anggapan bahwa mereka juga menjadi masalah ketertiban dan keamanan yang 

mengganggu masyarakat di daerah Kota Semarang. 

Pemerintah Kota Semarang melakukan berbagai langkah-langkah guna 

menjamin hak dari anak jalanan, gelandangan dan gelandangan. Salah satu 

langkah yang digunakan adalah membuat sebuah aturan, yaitu Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014, aturan tersebut berisikan 

mengenai bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kota 

Semarang dalam mengatasi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Untuk 

mewujudkan tujuan dari peraturan daerah tersebut, maka adanya instansi 

pemerintah yakni Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga yang salah satunya 

menaungi masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang jumlahnya 

semakin meningkat setiap tahunnya di Kota Semarang.  

Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga dari yang terlihat sebenarnya telah 

melakukan program pengentasan masalah anak jalanan, akan tetapi dirasakan 

jumlah anak jalanan, gelandang, dan pengemis belum berkurang, justru makin 
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bertambah. Adanya rumah singgah dan penampungan sementara bagi anak 

jalanan, gelandangan, dan pengemis juga merupakan salah satu cara 

pemberdayaan. Selain itu program pemenuhan pendidikan, pengembangan dan 

pelatihan kreativitas yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki anak 

jalanan, gelandangan dan pengemis juga sudah dilakukan oleh pemerintah. 

Kembali lagi, semua program yang dibuat sebaik dan sesempurna mungkin 

kiranya tanpa kerja sama yang baik antara keluarga, masyarakat, lembaga 

sosial, bahkan pemerintah tidak akan berjalan. Perlunya dukungan dari semua 

pihak agar program pemberdayaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis 

ini juga dapat terlaksana dengan baik. 

Masih tingginya angka anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota 

Semarang menunjukkan perlunya peningkatan kinerja Bidang Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga Kota 

Semarang, yang dalam hal ini berwenang menangani masalah anak jalanan, 

gelandangan, dan pengemis. Kinerja bidang Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial Dinsospora Kota Semarang dalam penanganan anak 

jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang sangat penting dalam 

mendukung keberhasilan terwujudnya kesejahteraan sosial di masyarakat, 

khususnya di Kota Semarang. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan 

sebelumnya, peneliti menyusun melakukan penelitian dengan judul 

“Penanganan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial 

Pemuda dan Olahraga Kota Semarang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang 

akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis oleh 

Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penanganan anak jalanan, 

gelandangan, dan pengemis oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota 

Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Beberapa rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis oleh 

Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang menghambat penanganan anak jalanan, 

gelandangan, dan pengemis oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota 

Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini, manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis  
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Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberukan informasi yang 

bermanfaat serta pengetahuan mengenai penganan anak jalan, gelandangan, 

dan pengemis serta faktor yang menghambat penanganan anak jalanan, 

gelandangan, dan pengemis oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota 

Semarang dalam perspektif teori negara kesejahteraan dari Suharto. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi pemerintah Kota Semarang, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi input dan dasar pertimbangan dalam membuat peraturan-

peraturan lain maupun langkah langkah yang tepat untuk 

menanggulangi dengan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang 

ada di Kota Semarang. 

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

kepada masyarakat tentang anak jalanan, gelandangan, dan pengemis 

yang ada di Kota Semarang. 

 

E. Batas Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian berikut ini bertujuan supaya tidak 

terjadi ambivalensi pengertian yang dapat mengakibatkan bias judul penelitian 

terkait, di samping juga dimaksudkan untuk membatasi ruang telaah dari objek 

penelitian.  
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1. Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis 

a. Anak Jalanan 

Anak jalanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang 

bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian waktu untuk 

melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Dalam penelitian ini yang dimaksud 

anak jalanan adalah seorang atau sekelompok anak yang kehidupannya 

dilakukan untuk mencari uang dijalan guna untuk menyambung hidup, anak 

jalan yang diteliti di sini adalah mereka yang hidupnya di jalanan Kota 

Semarang.  

b. Gelandangan 

Gelandangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang yang 

hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam 

masyarakat, tidak mempunyai mata pencarian dan tidak mempunyai tempat 

tinggal yang tetap gelandangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

merupakan gelandangan yang menghabiskan waktunya di pinggiran jalanan 

Kota Semarang.  

c. Pengemis 

Pengemis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang 

mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta baik di tempat umum 

maupun di daerah tertentu dengan mengharapkan belas kasihan orang lain 

yang melihatnya. Pengemis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pengemis yang meminta-minta di jalanan umum dan dekat traffic light 

berada di Kota Semarang. 
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2. Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga 

Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang. Dinas Sosial 

Pemuda dan Olahraga adalah sebagai  instansi  atau  organisasi  publik  yang  

melaksanakan  tugas  urusan pemerintah  daerah  di  bidang  sosial,  pemuda,  

dan  olahraga  berdasarkan  asas otonomi  dan  tugas  pembantuan.  



9 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pemerintah Daerah 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Nomor 82 dan 

Tambahan Lembar Negara Nomor 4737) menjelaskan, peran pemerintah di 

daerah dilakukan oleh daerah yang telah diberikan hak otonomi daerah, untuk 

menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang 

dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945. Urusan pemerintahan 

yang dibagi kewenangannya dengan daerah adalah semua urusan pemerintahan 

yang di luar urusan pemerintahan pusat yang meliputi politik luar negeri, 

pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional serta agama.Sesuai 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam 

penjelasannya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah 

berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi 
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Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran 

pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara 

tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, 

wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu melalui 

otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing 

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan 

dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu 

memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah 

daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.  

Undang-Undang Dasar RI 1945 pasca amandemen itu mengatur mengenai 

pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. 

Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk 

diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, 

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
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pembantuan.” Selanjutnya, pada pasal 18 ayat (5) tertulis, “Pemerintahan 

daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang 

oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Pasal 18 

ayat (6) menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan 

daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan.” 

Berdasarkan fungsi pemerintah daerah di atas dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah daerah harus melaksanakan segala urusan pemerintahan yang telah 

diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang lebih tinggi 

tingkatannya dengan meningkatkan laju pembangunan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah harus dapat membina 

wilayah dan membina masyarakat disisih lain permasalahan anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis merupakan sebagian kecil permasalahan yang harus 

dibenahi pemerintah daerah. Permasalahan ini seperti kurang mampunya 

pemerintah dalam menyikapi kesejahteraan masyarakat. Perlunya langkah-

langkah dan program khusus yang digunakan untuk mengatasi masalah anak 

jalanan, gelandangan dan pengemis ini. 

 

B. Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang 

Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, pemuda dan olahraga 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kedudukan Dinas Sosial, 

Pemuda dan Olahraga adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. 
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Secara keseluruhan Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga di atur dalam Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. Dalam peraturan 

daerah disebutkan bahwa kedudukan Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga  

merupakan unsur pelaksana otonomi daerah  yang dipimpin oleh Kepala Dinas 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah Secara yuridis formal keberadaan Dinas Sosial diperlukan 

untuk:   

1) memfasilitasi usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh   

masyarakat; 

2) mendinamisasikan dan memperkuat sistem sumber pelayanan dan potensi 

kesejahteraan sosial; 

3) memberdayakan individu atau kelompok penyandang masalah sosial; dan 

4) melaksanakan advokasi sosial untuk memungkinkan terjadinya 

kesempatan yang sama di antara semua warga negara dalam 

memanfaatkan sumber-sumber pelayanan. 

Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 pasal 9 

lebih lanjut  Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas 

Pasal 8 menyelenggarakan fungsi:  

1) perumusan kebijakan teknis di bidang potensi dan sumber kesejahteraan 

sosial,penyandang masalah kesejahteraan sosial, kepemudaan, 

pembinaan olahraga, serta sarana prasarana dan kemitraan;  
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2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

potensi dan sumber kesejahteraan sosial, penyandang masalah 

kesejahteraan sosial, kepemudaan, pembinaan olahraga, serta sarana 

prasarana dan kemitraan; 

3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang potensi dan sumber 

kesejahteraan sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial, 

kepemudaan, pembinaan olahraga, serta sarana prasarana dan kemitraan; 

dan  

4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

C. Kemiskinan  

Istilah kemiskinan melekat kepada negara yang dikatakan negara 

berkembang. Krisis moneter dan ekonomi pada tahun 1997 mengakibatkan 

dampak yang sangat besar terhadap perekonomian bangsa Indonesia. Krisis 

tersebut menjadikan jumlah masyarakat miskin meningkat jumlahnya dampak 

dari pemecatan pekerja secara masal. Hampir serentak di semua provinsi 

tentulah tidak terlepas dari pada kemiskinan. Belum adanya sebuah kebijakan 

oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan secara 

menyeluruh di berbagai daerah Indonesia secara efektif mengakibatkan 

jumlah masyarakat miskin tidak berkurang jumlahnya.  

Dalam membicarakan masalah kemiskinan, kita akan memenuhi 

beberapa istilah-kategoritatif kemiskinan seperti kemiskinan absolut, 
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kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, kemiskinan situasional (natural), 

dan kemiskinan kultural. 

1) Kemiskinan Absolut 

Seseorang dapat dikatakan miskin absolut jika tidak mampu 

memenuhi kebutuhan minimum hidupnya untuk memelihara fisiknya 

agar dapat bekerja penuh dan efisien. Kemiskinan jenis ini sangat 

ditentukan oleh nutrisi yang dibutuhkan setiap orang. Nutrisi tersebut 

akan mempengaruhi jumlah kalori yang dibutuhkan, terutama untuk 

bekerja. 

2) Kemiskinan Relatif  

Kemiskinan relatif muncul jika kondisi seseorang atau sekelompok 

orang dibandingkan dengan kondisi orang lain. Misalnya, Karto adalah 

orang paling kaya di desanya, namun setelah dibandingkan dengan 

orang-orang di kota dia tergolong miskin. 

3) Kemiskinan Struktural  

Kemiskinan struktural lebih menonjolkan pada seseorang atau 

sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur 

masyarakatnya yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan 

yang lemah. Mereka tetap miskin atau menjadi miskin bukan karam tidak 

mau berusaha memperbaiki nasibnya, tetapi karena usaha yang mereka 

lakukan selalu kandas dan terbentur pada sistem atau struktur masyarakat 

yang berlaku. 

4) Kemiskinan Situasional atau Kemiskinan Natural 
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Kemiskinan situasional/natural terjadi jika seseorang atau 

sekelompok orang tinggal di daerah-daerah yang kurang menguntungkan 

dan oleh karenanya mereka menjadi miskin. Dengan kata lain, 

kemiskinan ini terjadi sebagai akibat dari situasi yang tidak 

menguntungkan seperti kemarau panjang, tanaman tandus, gagal panen, 

atau bencana-bencana alam. 

5) Kemiskinan Kultural 

Kemiskinan penduduk terjadi karena kultur masyarakatnya. 

Mereka rela menjadi dalam keadaan miskin karena diyakini sebagai 

upaya untuk membebaskan diri dari sikap serakah yang pada gilirannya 

akan membawa kepada ketamakan. Sementara itu, mereka juga 

beranggapan bahwa keselamatan manusia sangat ditentukan oleh pietas, 

yaitu kesalehan yang menolak kehinaan (Mardimin 1996:23).  

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Soekanto (2006:320), bahwa 

faktor-faktor yang menyebabkan mereka membenci kemiskinan adalah 

kesadaran bahwa mereka telah gagal untuk memperoleh lebih dari apa yang 

telah dimilikinya dan perasaan atas ketidakadilan. Pada masyarakat modern 

yang rumit, kemiskinan menjadi suatu masalah sosial karena sikap yang 

membenci kemiskinan tadi. Seseorang bukan merasa miskin karena kurang 

makan, pakaian atau perumahan, tetapi karena harta miliknya dianggap 

tidak cukup untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada. Pernyataan senada 

juga diungkapkan oleh Kartono (2009:4), yang menyebutkan bahwa 

masalah-masalah sosial pada hakikatnya juga merupakan fungsi-fungsi 
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struktural dari totalitas sistem sosial, yaitu berupa produk atau konsekuensi 

yang tidak diharapkan dari satu sistem sosio-kultural.  

Sedangkan seperit yang terdapat dalam buku Panduan Umum 

pemberdayaan Fakir miskin terbitan Dapertemen Sosisal RI (2005) 

disumpulkan, ada dua kategori penyebab kemiskinan, yaitu sebagai 

berikut. 

1) Faktor Internal 

Faktor-faktor internal (dari dalam diri individu atau keluarga 

penduduk miskin) yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, antara 

lain: 

a) fisik (misalnya cacat, kurang gizi, sakit-sakitan); 

b) intelektual (misal kekurangan pengetahuan, kebodohan, 

keterbatasan informasi); 

c) mental emosional (misalnya malas, mudah menyerah, putus asa, 

temperamental); 

d) spiritual (misalnya tidak jujur, penipu, serakah, tidak disiplin); 

e) sosiologi psikologi (misalnya kurang motivasi, kurang percaya diri, 

depresi/stres, kurang relasi, kurang mampu mencari dukungan); 

f) keterampilan (misalnya tidak mempunyai keahlian yang sesuai 

dengan permintaan lapangan pekerjaan); dan 

g) asset (misalnya tidak memiliki stok kekayaan dalam bentuk tanah, 

rumah, bangunan, kendaraan, dan modal kerja). 

2) Faktor Eksternal 
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Faktor-faktor eksternal (berada di luar dari individu atau keluarga 

penduduk miskin) yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, antara 

lain: 

a) terbatasnya pelayanan sosial dasar; 

b) tidak terlindunginya hak atas kepemilikan tanah; 

c) terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindunginya 

usaha-usaha sektor informal; 

d) kebijakan perbankan terhadap layanan kredit mikro dan tingkat 

bunga yang cenderung mendukung sektor usaha makro; 

e) belum tercapainya sistem ekonomi kerakyatan dengan prioritas 

sektor riil masyarakat banyak; 

f) sistem mobilisasi dan pendayagunaan dan sosial masyarakat yang 

belum optimal (seperti zakat); 

g) dampak sosial negatif dari program struktural (structural adjusment 

program/ spa); 

h) budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan; 

i) komidi geografis yang sulit, tandus, terpencil, atau daerah bencana; 

j) pembangunan yang lebih berorientasi fisik material; 

k) pembangunan ekonomi antar daerah yang belum merata; dan 

l) kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin 

(Kasim 2006:67). 

Faktor kemiskinan di atas sejalan dengan yang diungkapkan oleh 

Suharto (2014:135), yang menyebutkan menyatakan  bahwa kemiskinan 
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secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur 

sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan 

peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan 

sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat 

yang mencegah atau merintangi seseorang dalam memanfaatkan 

kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Faktor-faktor penghambat 

tersebut secara umum meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

datang dari dalam diri si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan 

atau adanya hambatan budaya. 

Sedangkan yang diungkapkan oleh Suparlan (1995:8), yang menyatakan 

bahwa masyarakat yang berkebudayaan kemiskinan tidak banyak 

menghasilkan kekayaan dan uang, dan sebaliknya, juga pendapatan mereka 

kecil. Mereka memunyai tingkat melek huruf dan pendidikan yang rendah, 

mereka tidak menjadi anggota sesuatu organisasi buruh maupun anggota 

suatu partai politik, pada umumnya tidak berpartisipasi dalam yayasan 

kesejahteraan nasional dan juga tidak banyak memanfaatkan bank, rumah 

sakit, toserba (supermarket), museum atau pasar seni. 

Bukan tanpa tindakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

sudah melakukan berbagai macam program kebijakan untuk menanggulangi 

kemiskinan yang ada di Indonesia. Program kebijakan pemerintah dirasa 

belum cukup efektif untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan di 

setiap daerah yang ada. Beberapa program penanggulangan kemiskinan 

berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis 
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pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang 

berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen 

pemerintah baik pusat maupun daerah. Program penanggulangan 

kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia mungkin 

yang tidak asing dalam pemerintahan Presiden Jokowi adalah: Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program 

Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Untuk 

Keluarga Miskin (Raskin) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

 

D. Problematika Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis  

1. Anak Jalanan 

a. Pengertian Anak Jalanan 

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 

menjelaskan bahwa anak jalanan yang sering disebut anjal adalah anak 

yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau 

anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian 

besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Umumnya 

anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, 

pelacur anak, dan pengais sampah. Tidak jarang menghadapi resiko 

kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain. Anak 

jalanan lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan, 

khususnya seks bebas dan penyalahgunaan obat (Mujiyadi, 2011:34). 

Anak jalanan, tekan, arek krel, anak gelandangan, atau kadang disebut 
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juga secara eufemistis sebagai anak mandiri adalah anak-anak yang 

tersisih, marginal, dan teralienasi dari perilaku kasih sayang karena 

kebanyakan dalam usia  yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan 

lingkungan kota yang keras, dan bahkan tidak bersahabat (Suyanto 

2010:199). 

Subekti dalam (Suyanto 2010:200) menjelaskan bahwa, secara garis 

besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut. 

1) Children on the Street 

yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai 

pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat 

dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dijalankan 

pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga 

ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang 

mesti di tanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang 

tuanya. 

2) Children of the Street 

yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh dijalankan, baik 

secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih 

mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi 

pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah 

anak-anak yang karena suatu sebab biasanya kekerasan atau lari dari 

rumah. 

3) Children from Family of the Street 
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yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di 

jalanan. Meski anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan 

yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu 

tempat ke tempat yang lain dengan segala resikonya (Blanc dan 

Associate 1990; Irwanto dkk 1995; Taylor & Veale 1996). Salah satu 

ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan 

sejak masih bayi bahkan sejak masih dalam kandungan. Di Indonesia 

kategori ini dengan mudah ditemui di berbagai kolong jembatan, 

rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api dan pinggiran sungai 

walau secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti. 

Dilihat dari aktivitasnya, anak jalanan di Kota Semarang 

melakukan berbagai jenis aktivitas di “jalanan”. Berbagai jenis aktivitas 

yang dimaksud, yaitu mengamen, mengemis, jual koran, asongan, kuli 

panggul, calo angkot, dan parkir. Jenis-jenis aktivitas tersebut, sebagian 

besar anak jalanan menekuni aktivitas sebagai pengamen dan pengemis. 

Sebagian kecil dari mereka menghabiskan waktu di jalanan per selama 

10 – 15 jam per harinya (Mujiyadi 2011:33). 

b. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Munculnya Anak Jalanan  

1) Masalah Ekonomi Keluarga  

Sebagian besar anak-anak jalanan berasal dari golongan 

kurang mampu, mereka mencari nafkah di jalan agar dapat 

memenuhi kebutuhannya, mulai dari kebutuhan akan makanan 

sampai pakaian  yang mereka pakai sehari-hari. Sering kita jumpai 
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secara langsung di jalanan, orang tua mereka telah mengajarkan 

mereka menjadi anak jalanan ketika mereka masih kecil. Tidak 

jarang seorang ibu-ibu menggendong seorang balita untuk 

mengemis di jalanan dengan harapan orang yang melihatnya akan 

merasa kasihan. Mungkin menjadi anak jalanan adalah “warisan” 

pekerjaan orang tua, mereka menjdai anak jalanan karena dulu 

orang tua mereka pun hidup dijalan seperti mereka sekarang. 

2) Komunitas Anak dan Pengaruh Lingkungan  

Teman juga bisa menyebabkan anak turun ke jalanan, yaitu 

adanya dukungan sosial atau bujuk rayu dari teman. Dalam 

perkembangan sosial remaja, harga diri yang positif sangat 

berperan dalam pembentukan pribadi yang kuat, sehat dan 

memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan, termasuk mampu 

berkata “tidak” untuk hal-hal negatif. Dengan kata lain tidak mudah 

terpengaruh berbagai godaan yang dihadapi seorang remaja setiap 

hari dari teman sebaya mereka sendiri (Suyanto 2010:211). Apabila 

teman-teman anak adalah lingkungan anak  jalanan, secara tidak 

langsung anak bisa ikut-ikutan menjadi anak jalanan. Mula-mula 

meninggalkan rumah dan keluarganya untuk bergaul dan bermain 

di terminal atau di jalanan, kemudian ikut mengemis. Anak 

semakin tertarik mengemis karena dengan mengemis mereka bisa 

mendapatkan uang.  

3) Keretakan dan Kekerasan Kehidupan Rumah Tangga Orang Tua  
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Studi yang dilakukan UNICEF pada anak-anak yang 

dikategorikan children of the street, menunjukkan bahwa motivasi 

mereka hidup di jalanan bukanlah sekedar karena desakan 

kebutuhan ekonomi rumah tangga, melainkan juga karena 

terjadinya kekerasan dan keretakan kehidupan rumah tangga orang 

tuanya. Bagi anak-anak ini, kendati kehidupan di jalanan 

sebenarnya tak kalah keras, namun bagaimanapun dinilai lebih 

memberikan alternatif dibandingkan dengan hidup dalam 

keluarganya yang penuh dengan kekerasan yang tidak dapat 

mereka hindari. Jika di jalanan, anak-anak itu dapat lari dari 

ancaman tindak kekerasan, tetapi di keluarganya justru mereka 

harus menerima nasib begitu saja saat dipukuli oleh orang-orang 

dewasa di sekitarnya karena acap kali anak-anak merupakan titik 

rawan keluarga untuk menerima perlakuan sewenang-wenang dan 

salah (Suyanto 2010:211). 

2. Gelandangan 

a. Pengertian Gelandangan 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 tentang 

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, menjelaskan yang 

dimaksud dengan gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam 

keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam 

masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan 

pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di 
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tempat umum. Sejalan dengan apa yang dikemukakan peraturan 

pemerintah tersebut, Pemerintah Kota Semarang dengan mengartikan 

gelandangan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan 

bahwa gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak 

sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai 

mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. 

Sedangkan menurut Sudarsono (1991:56) gelandangan merupakan 

mereka yang tidak memiliki tepat tinggal tetap, secara yuridis tidak 

berdomisili yang autentik. Selain itu mereka tidak mempunyai pekerjaan 

tetap dan layak menurut ukuran masyarakat umumnya, juga mereka 

termasuk orang-orang yang tidak menetap, kotor, sebagian tidak 

mengenal nilai nilai keluhuran. 

b. Faktor-Faktor Munculnya Gelandangan 

Pada dasarnya melakukan kegiatan menggelandang tersebut tidaklah 

mudah. Sepanjang hari para gelandangan harus berjalan menelusuri 

sudut-sudut kota dan keramaian, berdiri di bawah panas sinar matahari, 

kehujanan ataupun bersentuhan langsung dengan lingkungan yang kotor. 

Terkadang mereka juga harus mempertaruhkan nyawa ketika 

menggelandang di jalanan yang ramai bahkan yang paling berat adalah 

menghilangkan rasa malu atau menjatuhkan harga diri sendiri dengan 

menggelandang karena kegiatan tersebut selama ini dianggap masyarakat 

sebagai kegiatan yang memalukan dan tidak memiliki harga diri bagi 

yang melakukannya. 
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Menurut Artidjo Alkostar dalam Sudarsono (1991:59) faktor-faktor 

penyebab timbulnya gelandangan, sebagai berikut. 

1) Faktor intern meliputi: sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang 

tidak kuat (adanya cacat fisik dan adanya cacat-cacat psikis). 

2) Faktor eksternal terdiri dari faktor ekonomi, geografi, sosial, 

pendidikan, psikologis, kultural, lingkungan dan agama. 

(a) Faktor ekonomi: kurangnya lapangan pekerjaan, kemiskinan, akibat 

rendahnya pendapatan per kapita, serta tidak tercukupinya 

kebutuhan hidup. 

(b) Faktor geografi: daerah asal yang minus dan tandus, sehingga tidak 

memungkinkan pengolahan tanahnya. 

(c) Faktor sosial: arus urbanisasi yang semakin meningkat, kurangnya 

partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial. 

(d) Faktor pendidikan: relatif rendahnya pendidikan menyebabkan 

kurangnya bekal dan keterampilan untuk hidup yang layak dan 

kurangnya pendidikan informal dalam keluarga dan masyarakat. 

(e) Faktor psikologis: adanya perpecahan/keretakan dalam keluarga 

dan keinginan melupakan pengalaman/kejadian masa lampau yang 

menyedihkan, serta kurang gairah kerja. 

(f) Faktor kultural: pasrah kepada nasib dan adat istiadat yang 

merupakan rintangan dan hambatan mental. 
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(g) Faktor lingkungan: khususnya pada gelandangan yang telah 

berkeluarga atau mempunyai anak, secara tidak langsung sudah 

nampak adanya pembibitan gelandangan; 

(h) Faktor agama: kurangnya dasar-dasar ajaran agama, sehingga 

menyebabkan tipisnya iman, membuat mereka tidak tahan 

menghadapi cobaan tidak mau berusaha. 

 

 

3. Pengemis  

a. Pengertian Pengemis 

Pengertian pengemis menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 1980 yaitu orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan 

meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk 

mengharap belas kasih orang lain. Pemerintah Kota Semarang melalui 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan 

pengemis adalah seorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama 

lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-

minta di jalanan dan/atau di tempat umum dengan berbagai alasan untuk 

mengharapkan belas kasih dari orang lain. 

b. Faktor-Faktor Munculnya Pengemis 

Alasan dasar yang menjadi penyebab adanya pengemis yaitu faktor 

ekonomi, faktor ekonomi mempengaruhi hampir seluruh bagian 

kehidupan masyarakat. Mereka yang kekurangan dalam hal ekonomi 
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akan mencari berbagai cara untuk memperbaiki hidupnya, dana salah 

satu cara yang digunakan yaitu menjadi pengemis. 

Menurut Rochatun (2011:24), ada banyak faktor yang mendorong 

seseorang menjadi pengemis, di antaranya sebagai berikut. 

1) Faktor ketidakberdayaan, kefakiran, dan kemiskinan yang dialami 

oleh orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mencukupi 

kebutuhan keluarga sehari-hari. Karena mereka memang tidak 

memiliki gaji tetap, santunan-santunan rutin atau sumber-sumber 

kehidupan yang lain. Sementara mereka sendiri tidak memiliki 

keterampilan atau keahlian khusus yang dapat mereka manfaatkan 

untuk menghasilkan uang. Misalnya anak-anak yatim, orang-orang 

yang menyandang cacat, orang-orang yang menderita sakit menahun, 

janda-janda miskin. 

2) Faktor kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi oleh orang-orang yang 

mengalami kerugian harta cukup besar. Contohnya seperti para 

pengusaha yang tertimpa bangkrut, para pedagang yang rugi atau para 

petani yang gagal panen secara total. 

3) Faktor musibah yang menimpa suatu keluarga atau masyarakat seperti 

kebakaran, banjir, gempa, penyakit menular, dan lainnya sehingga 

mereka terpaksa harus minta-minta.  

4) Faktor-faktor yang datang belakangan tanpa disangka-sangka 

sebelumnya. Contohnya seperti orang-orang yang secara mendadak 
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harus menanggung hutang kepada berbagai pihak tanpa sanggup 

membayarnya. 

Dari beberapa faktor di atas dapat disimpulkan bahwa adanya 

pengemis selain disebabkan karena faktor ekonomi juga karena pola pikir 

mereka yang tidak mau bekerja keras, ketidakberdayaan melakukan 

pekerjaan lain dan kebiasaan yang sudah di lakukan secara terus-menerus. 

 

E. Penanganan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis 

Penertiban anak jalanan, gelandangan, pengemis adalah suatu cara atau 

tindakan yang secara umum lazim kita dengar yang dilakukan oleh lembaga 

pemerintah untuk menertibkan seseorang atau sekelompok orang yang 

melakukan pengemisan di tempat-tempat umum dalam rangka mewujudkan 

ketertiban umum yang sesuai dengan Peraturan Daerah. Pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tentang Penaggulangan 

Gelandangan dan Pengemis, dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 2 

menyebutkan bahwa penanggulangan gelandangan dan pengemisan yang 

meliputi usaha-usaha preventif,  represif, dan rehabilitatif bertujuan agar tidak 

terjadi pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya pengaruh 

akibat pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat, dan 

memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota 

masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan 

para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna 
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mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan 

harkat martabat manusia. 

Menurut Sudrajat (dalam Suyanto 2010:214), ada beberapa pendekatan 

yang bisa dilakukan LSM dalam penanganan anak jalanan adalah. Pertama, 

street based, yakini model penanganan anka jalanan di tempat anak jalanan itu 

berasal atau tinggal, kemudian para street educator datang kepada mereka: 

berdialog, mendampingi mereka bekerja, memahami dan menerima situasinya, 

mereka menempatkan diri sebagai teman. Dalam beberapa jam, anak-anak 

diberikan beberapa materi pendidikan dan keterampilan, di samping itu anak 

jalanan juga memperoleh kehangatan hubungan dan perhatian yang bisa 

menumbuhkan kepercayaan satu sama lain, yang berguna bagi pencapaian 

intervensi. Pendekatan yang di gunakan adalah “asih, asah dan asuh”. 

Kedua, center based merupakan pendekatan dan penanganan anak 

jalanan di lembaga atau panti. Anak-anak yang masuk dalam program ini 

ditampung dan diberikan pelayanan di lembaga atau panti. Seperti ketika 

malam diberikan makanan dan perlindungan, serta perlakuan yang hangat dan 

bersahabat dari pekerja sosial. Pada panti yang permanen, bahkan disediakan 

pelayanan pendidikan, keterampilan, kebutuhan dasar, kesehatan, kesenian dan 

pekerjaan bagi anak jalanan. 

Ketiga, community based, yaitu model penanganan yang melibatkan 

seluruh potensi masyarakat, terutama keluarga atau orang tua anak jalanan. 

Pendekatan ini bersifat preventif, yakini mencegah anak agar tidak masuk dan 

terjerumus dalam kehidupan di jalanan. Keluarga di berikan kegiatan 
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penyuluhan tentang pengasuhan anak dan upaya untuk meningkatkan taraf 

hidup, sementara anak-anak mereka diberi kesempatan memperoleh pendidikan 

formal maupun informal, pengisi waktu luang, dan kegiatan lainnya yang 

bermanfaat. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

keluarga dan masyarakat agar sanggup melindungi, mengasuh, dan memenuhi 

kebutuhan anak-anaknya secara mandiri. 

Sedangkan menurut Mujiyadi (2011:14) model penanganan anak jalanan 

mengarah kepada jenis model yaitu family base, institional base dan multi-

system base. 

Family base, adalah model penanganan anak jalanan dengan 

memberdayakan keluarga dari anak jalanan melalui beberapa metode yaitu 

melalui pemberian modal usaha, memberikan tambahan makanan, dan 

memberikan penyuluhan berupa penyuluhan tentang keberfungsian keluarga. 

Dalam model ini diupayakan peran aktif keluarga dalam membina dan 

menumbuh kembangkan anak jalanan. 

Institional base, adalah model penanganan anak melalui pemberdayaan 

lembaga-lembaga sosial di masyarakat dengan menjalin networking melalui 

berbagai intuisi baik lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial 

masyarakat. 

Multi-system base, adalah model penanganan anak melalui 

pemberdayaan melalui jaringan sistem yang ada mulai dari anak jalanan itu 

sendiri, keluarga anak jalanan, masyarakat, para pemerhati anak, akademisi, 

aparat penegak hukum serta instansi terkait lainya. 
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F. Welfare State (Negara Kesejahteraan) 

Negara Indonesia sebagai demokrasi yang memiliki konsep welfare state 

yang kemudian semakin diperkuat dan dikembangkan dengan adanya 

amandemen UUD 1945 yang dilakukan sejak tahun 1999 hingga 2002, salah 

satunya adalah bunyi pasal 34. Dalam pasal 34 ayat (2) tersebut dinyatakan 

bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 

martabat kemanusiaan”. 

Secara umum welfare state diartikan sebagai negara kesejahteraan. 

Welfare state merupakan suatu negara yang dicita-citakan oleh masyarakat 

Inggris khususnya dan Eropa barat pada umumnya. Welfare State dari segi 

ekonomi berusaha untuk tetap melaksanakan kebaikan-kebaikan sistem 

kapitalisme pada suatu pihak dan pada pihak lain berusaha untuk melaksanakan 

kebaikan-kebaikan atau cita-cita sosialisme yang sekaligus berusaha untuk 

menghilangkan, atau paling tidak mengurangi, keburukan-keburukan sistem 

kapitalisme. Welfare State adalah suatu istilah yang berasal dari Inggris dengan 

isi yang sukar untuk diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropa Barat, 

termasuk Jerman, Belanda, Prancis dan Swedia. Welfare State dalam 

pengertian bahasa Inggris berbeda pengertian dalam bahasa Belanda yang lebih 

menyangkut kemakmuran material, sedangkan Welfare State menyangkut pula 

kemakmuran spiritual termasuk kebebasan-kebebasan politik. Jadi welfare 
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state lebih mencakup pembangunan manusia seutuhnya, baik kemakmuran 

material maupun spiritual.  

Welfare State merupakan suatu negara yang dalam melakukan campur 

tangan terhadap kehidupan ekonomi ditunjukan agar setiap warga negaranya 

dapat menikmati demokrasi ekonomi, yaitu demokrasi senyata-nyatanya dan 

dalam seluas-luasnya, termasuk kesempatan dalam memilih dan mendapatkan 

lapangan kerja beserta pendapatan, kesempatan dan dalam memperoleh 

pendidikan yang disenangi, kesempatan dan kebebasan dalam menikmati hasil-

hasil kemajuan teknologi serta kesempatan dan kebebasan dalam menikmati 

hasil-hasil kebudayaan. Campur tangan tersebut dilakukan oleh pemerintah 

atau negara dengan seluruh kelembagaan yang dimiliknya. Campur tangan 

tersebut yang antara lain berupa penyediaan kemudahan terutama di tunjukan 

pada golongan masyarakat paling miskin atau paling menderita, yaitu golongan 

yang lebih terkenal istilah golongan masyarakat yang mengalami kemiskinan 

primer (Soetrisno 1992:166). 

Dalam menangani kemiskinan sekunder dilakukan secara tidak langsung 

misalnya melalui pendidikan formal dan informal seperti melalui program 

serial TV dan perpusakaan umum. Dalam menghilangkan kemiskinan primer, 

oleh pemerintah digunakan berbagai macam instrumen termasuk instrumen 

moneter dan fisikal, instrumen perindustrian, instrumen pelayanan sosial 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam menolong yang lemah oleh 

karena memberikan fasilitas dalam bidang kesehatan, bantuan terhadap fakir 

miskin, pendidikan gratis, hiburan umum, perumahan rakyat murah, 
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pengangkutan umum, bantuan kebutuhan hidup pokok dan lain-lain. Jumlah 

pengeluaran pemerintah, baik dalam arti absolut maupun relatif (persentase) 

merupakan salah satu ukuran untuk tingkat rendahnya suatu Welfare State.  

Lebih lanjut ketika membahasa mengenai welfare state tentulah tidak 

terlepas dari welfare society yang merupakan suatu masyarakat dimana 

golongan yang lemah atau golongan yang paling menderita tersebut 

mendapatkan perhatian dan bantuan oleh masyarakat sebagai keseluruhan yang 

terutama dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat, baik dalam arti 

wadahnya seperti lembaga keagamaan, lembaga asuransi dan lembaga pensiun 

maupun dalam arti isinya seperti adat-istiadat, secara kunjungan untuk 

memberikan bantuan kepada fakir miskin dan yatim piatu dan kebudayaan 

masyarakat. Meskipun antar welfare state dan welfare society mempunyai 

kaitan erat akan tetapi dalam suatu welfare State mungkin tidak dijumpai suatu 

welfare society dan sebaliknya suatu welfare socity mungkin dap di jumpai 

dalam suatu nara yang bukan welfare State (Soetrisno 1992:167). 

Kesejahteraan sosial merupakan suatu instansi atau bidang kegiatan 

yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh 

lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta yang bertujuan untuk 

mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan 

masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan 

masyarakat (Suharto, 2014:1). Pengertian kesejahteraan sosial sendiri 

menunjukan pada aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan 

sosial bagi kelompok masyarakat yang kuaran beruntung (disadvantaged 
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group). Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (Social 

Protection) baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas 

kesejahteraan sosial (Suharto, 2014:3). 

Suparlan (dalam Kasim 2006:47) tingkat kesejahteraan masyarakat yang 

rendah dapat secara langsung dampak pengaruhnya terhadap: (1) Tingkat 

pemenuhan kebutuhan primer seperti kesehatan, makanan dikonsumsi, pakaian 

yang disandang, kondisi rumah yang dihuni dan kondisi pemukiman tempat 

tinggal; (2) Tingkat atau bentuk pemenuhan kebutuhan sekunder untuk 

mengembangkan diri dalam kehidupan sosial yang lebih luas, yang mampu 

memperjuangkan kepentingan sesama orang miskin untuk meningkatkan 

kesejahteraan mereka, dan; (3) Secara tidak langsung dalam kehidupan moral, 

etika dan estetika, yang digunakan oleh mereka yang hidup dalam kondisi 

miskin sebagai pedoman hidup, harpa dan harga diri yang mereka punyai 

sebagaimana tercermin dalam sikap-sikap dan tindakan-tindakan mereka. 

 

G. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 

Pembahasan mengenai permasalahan anak jalanan, gelandangan, dan 

pengemis telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pada penelitian terdahulu 

dibahas berbagai permasalahan di berbagai daerah yang juga terkait dengan 

penanganan anak jalan, gelandangan, dan pengemis. Berikut ini adalah 

penelitian terdahulu yang menjelaskan mengenai permasalahan dan 

penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Beberapa diantaranya 

sebagai berikut. 
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a. Supriyanto (2014). Peranan Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga dalam 

Mengurangi Jumlah Gelandangan dan pengemis di Kota Semarang. 

Kehadiran pengemis dan gelandangan terikat tingkat pembangunan Kota 

Semarang yang cenderung maju dibanding daerah sekitarnya. Kondisi ini 

menjadi magnet bagi pengemis dan gelandangan yang cenderung 

meningkat jumlahnya di Kota Semarang. Untuk itu Pemerintah kota 

Semarang melalui dinas sosial pemuda dan olahraga melakukan berbagai 

peran yang akan dilaksanakan untuk menekan hal itu melalui program 

perencanaan,pelaksanaan, dan evaluasi hasil untuk menekan pertumbuhan 

gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Semarang. Pelaksanaan 

peranan program Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga dalam mengurangi 

jumlah pengemis dan gelandangan yaitu dengan memberdayakan rumah 

singgah, tempat atau rumah rehabilitasi, melalui pelaksanaan strategi 

penjaringan para gelandangan dan pengemis dengan cara merazia tempat-

tempat yang sering digunakan tempat mengkal mereka. Pelaksanaan peran 

Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga tersebut bekerja sama dengan Satuan 

Pamong Praja Kota Semarang. Dalam menjaring gelandangan dan 

pengemis ini perlu adanya kerja sama karena Dinas Sosial Pemuda dan 

Olahraga tidak punya payung hukum yang kuat sehingga dengan adanya 

kerja sama ini hasil program Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga untuk 

menempatkan pengemis dan gelandangan di panti rehabilitasi sebagai 

sarana mendidik agar mendapatkan keterampilan yang baru serta dapat 

meninggalkan kehidupannya sebagai gelandangan dan pengemis dapat 
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terwujud. Harapan para gelandangan dan pengemis terhadap peran 

perencanaan, pelaksanaan dan hasil Pemerintah menekan jumlah 

gelandangan dan pengemis di Kota Semarang yang  dilaksanakan Dinas 

Sosial Pemuda dan olahraga dalam mengurangi jumlah gelandang dan 

pengemis di Kota Semarang adalah mereka ingin dapat memperbaiki 

perekonomian keluarganya, ingin sama mempunyai pekerjaan yang layak 

dengan masyarakat lainnya, serta mendapatkan pelayanan yang layak oleh 

pemerintah. Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial 

Pemuda dan Olahraga Kota Semarang tidak dapat berjalan sesuai rencana 

dan yang diinginkan, karena dapat dibedakan ke dalam dua faktor yaitu 

faktor internal dan eksternal. 

b. Hariolaksono (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Satuan 

Polisi Pamong Praja dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis di 

Kota Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan peran Satuan Polisi 

Pamong Praja di dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kota 

Semarang ada beberapa model, karena dalam menangani ketertiban umum 

harus sesuai dengan kebijakan penertiban yang dalam hal ini ada 6 hal 

yaitu: 1) tahap pengumpulan opini, 2) tahap pendekatan dan komunikasi, 

3) Public Hearing (sosialisasi dan negoisasi), 4) mou insentif dan disentif 

dari hasil kesepakatan, 5) membuat kesepakatan agar para gelandangan 

dan pengemis tidak beroperasi lagi di wilayah publik, dan 6) tahap 

eksekusi pelanggaran kesepakatan atau penertiban. 
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Berdasarkan penelitian yang relevan di atas, dalam penelitian ini 

memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian yang relevan di 

atas dengan penelitian ini adalah membahas permasalahan anak jalanan, 

gelandangan, dan pengemis sedangkan perbedaan dengan penelitian 

terdahulu dengan penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam 

penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dalam hal ini 

dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga Kota Semarang. 

 

H. Kerangka Berpikir 

Permasalahan anak jalan, gelandangan dan pengemis merupakan 

permasalahan yang cukup kompleks di Kota Semarang. Hal ini tidak dapat 

dipungkiri, kita dapat melihat dari tahun ke tahun jumlah anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis selalu mintakat jumlahnya. Padahal masalah 

merupakan salah satu program kerja dari pemerintah Kota Semarang untuk 

diselesaikan dan merupakan tanggung jawab permasalahan anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis. Kemajuan pembangunan Kota Semarang 

dibanding kota sekitar, menjadi sebuah magnet bagi anak jalanan dan 

pengemis untuk mencari uang di Kota Semarang. Perpindahan dari desa ke 

kota yang berlebihan tanpa diimbangi oleh keterampilan dan skilll yang 

dimiliki begitu pula dengan ketidakmampuan dari pada pemerintah dalam 

mengendalikan laju perpindahan tersebut. 

 Masalah anak jalan, gelandangan dan pengemis pada hakikatnya erat 

kaitannya dengan masalah ketertiban dan keamanan yang mengganggu 
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ketertiban dan keamanan di daerah Kota Semarang. Dengan berkembangnya 

anak jalanan, gelandangan dan pengemis dimungkinkan akan memberi 

peluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban, yang pada akhirnya 

akan mengganggu stabilitas sehingga pembangunan akan terganggu serta 

cita-cita nasional tidak terwujud. Jelaslah harus ada upaya dan usaha-usaha 

untuk menagani masalah anak jalanan yang keberadaannya semakin banyak 

jumlahnya di Kota Semarang. 

Pemerintah Kota Semarang melihat serius permasalahan mengenai anak 

jalanan, gelandangan dan pengemis beberapa upaya sudah dilakukan untuk 

mengatasi masalah tersebut. Pemerintah Kota Semarang sudah berupaya 

menangani dengan membuat regulasi, pengalokasian anggaran, fasilitas 

rumah singgah, sampai kampanye larangan memberi kepada anak jalanan. 

Selain langkah langkah di atas pemerintah kota juga membuat Peraturan 

Daerah yang mengatur tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan 

Pengemis yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014. 

Dalam Peraturan Daerah tersebut mengatur bagaimana pemerintah Kota 

Semarang mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis 

dengan berbagai langkah dan tindakan yang tujuannya menanggulangi anak 

jalanan, gelandangan, dan pengemis yang ada di Kota Semarang. Harapannya 

dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut dapat menuntaskan 

permasalahan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang semakin 

jumlahnya di Kota Semarang.  

Dari situlah, maka kerangka berpikir yang ada dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 
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Bagan I 

 Kerangka Berpikir  

Masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis di 

Kota Semarang 

Terciptanya ketertiban serta ketentaraan masyarakat Kota Semarang dan 

Kehidupan yang lebih layak bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis 

Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang 

Pemerintah Daerah  

Kota Semarang  

Upaya Penanganan 

Penanganan Pencegahan 

Penanganan rehabilitasi 

Penanganan pasca rehabilitasi 

Kendala 

Sarana dan prasarana 

Sumber Daya Manusia (SDM) 

Mobilisasi Anjal dan gepeng 

Kesadaran Masyarakat 

Teori  

Welfare State 

(Negara 

Kesejahteraan) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang dilakukan oleh 

Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang berlandaskan hukum 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2014. Upaya penanganan 

yang dilakukan melalui penyuluhan, pembinaan, pelatihan keterampilan, 

pemberian modal usaha dan rehabilitasi melalui Panti Among Jiwo. 

2. Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang  

dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis antara lain 

meliputi  Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial Pemuda dan 

Olahraga Kota Semarang, sarana dan prasarana yang dimiliki, mobilitas 

anak jalanan, gelandangan, dan pengemis kemudian belum adanya 

Peraturan Walikota yang merupakan penjabaran Perda Nomor 5 Tahun 

2014 sehingga dalam pelaksanaannya belum efektif dan terarah dan 

kesadaran masyarakat yang masih memberikan uang dan barang kepada 

anak jalanan, gelandangan dan pengemis. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat peneliti rekomendasikan berdasarkan hasil penelitian yaitu: 

1. Pemerintah Kota Semarang 
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Bagi Pemerintah Kota Semarang hendaknya membuat Peraturan 

Walikota Semarang sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 5 Tahun 2014 sehingga dalam pelaksanaannya lebih 

terarah. Pembenahan di bidang perekonomian oleh pemerintah sehingga 

tersedianya lapangan pekerjaan yang meningkatkan taraf hidup 

masyarakatnya, karena latar belakang dari menjadi anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis adalah kemiskinan. 

2. Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 

Bagi Pemerintah Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga melakukan upaya 

peningkatan kapasitas serta kualitas sumber daya manusia melalui 

pendidikan dan pelatihan permasalahan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial 

Pemuda dan Olahraga Kota Semarang agar dapat mengupayakan 

pemenuhan sarana dan prasarana. Adanya tindak lanjut setelah anak 

jalanan, gelandangan dan pengemis keluar dari tempat rehabilitasi, seperti 

pemberian tempat usaha. 

3. Masyarakat. 

Bagi masyarakat umum hendaknya mengapresiasi dan ikut 

berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat 

oleh Pemerintah Kota Semarang. Hal tersebut dapat diaplikasikan dengan 

cara tidak lagi memberikan uang atau barang kepada anak jalanan, 

gelandangan, dan pengemis. Masyarakat yang dalam hal ini keluarga dapat 

juga menjalankan fungsinya sehingga tidak ada salah satu bagian dari 

mereka yang turun ke jalan untuk menjadi anak jalanan, gelandangan dan 

pengemis. 
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