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SARI 

 

Muna, Nailal. 2011. Peranan Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat 

dalam Upaya Menangani Pembinaan Anak Jalanan. Skripsi, Jurusan Hukum dan 

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.  

Pembimbing I Drs. Tijan, M.Si, Pembimbing II Drs. Setiajid, M.Si.  98 Hal.  

  

Kata kunci: Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat, pembinaan,  

anak jalanan 

 

Anak adalah modal bangsa dan penerus masa depan  bangsa maka perlu 

adanya penanganan masalah anak jalanan. Keberadaan anak di jalanan perlu 

dientaskan dan salah satu cara mengentaskannya dengan mendirikan Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM). Saat ini, penanganan 

penyimpangan perilaku anak jalanan di RPSBM dilakukan dengan memberikan 

keterampilan-keterampilan. 

Permasalahan utama penelitian ini adalah (1) bagaimana peranan Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat dalam upaya menangani pembinaan 

anak jalanan di Kota Pekalongan, (2) hambatan-hambatan apa yang dialami 

Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat dalam upaya menangani 

pembinaan anak jalanan di Kota Pekalongan, (3) cara mengatasi hambatan  yang 

dialami oleh Rumah Perlindungan Sosial  dalam upaya menangani pembinaan 

anak jalanan. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui peranan Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat dalam upaya menangani pembinaan 

anak jalanan di Kota Pekalongan, (2) mengetahui hambatan-hambatan yang 

dialami Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat dalam upaya menangani 

pembinaan anak jalanan di Kota Pekalongan, (3) mengetahui cara mengatasi 

hambatan  yang dialami oleh Rumah Perlindungan Sosial  dalam upaya 

menangani pembinaan anak jalanan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian         

di Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM) di Desa Kuripan 

Kidul Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi,  dokumentasi, dan 

studi pustaka.   Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan teknik trianggulasi. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) peranan Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat dalam upaya menangani pembinaan  

anak jalanan di Kota Pekalongan, dilakukan melalui tiga tindakan yaitu dengan 

tindakan represif, tindakan kuratif dan rehabilitasi. Tindakan represif dilakukan  

dengan memberikan hukuman kepada anak jalanan yang melakukan 

penyimpangan perilaku, sedangkan tindakan kuratif dan rehabilitasi dilakukan 

dengan memberikan pendidikan melalui pembinaan. Pembinaan yang dilakukan 

RPSBM dalam menangani penyimpangan perilaku anak jalanan adalah 

pembinaan keagamaan, pembinaan sosial, pembinaan kesehatan dan pembinaan 

keterampilan; (2) hambatan-hambatan yang dialami Rumah Perlindungan Sosial 

Berbasis antara lain: keterbatasan alokasi waktu memberikan pembinaan dan 

viii 
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bimbingan cara mengatasinya dengan melakukan pendekatan dengan orang tua 

agar orang tua bisa mendidik dan memberikan motivasi agar anak melakukan 

kegiatan yang positif agar waktu tidak digunakan di jalan, keinginan anak untuk 

berubah itu tidak ada cara mengatasinya adalah dengan pendekatan dengan orang 

tua, kebiasaan hidup bebas cara mengatasinya adalah dengan memberikan aturan-

aturan agar anak tidak terlalu bebas, sarana dan prasarana kurang memadai cara 

mengatasinya dengan melengkapi sarana prasarana seperti didirikan Musholla dan 

dilengkapinya alat keterampilan menyablon. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1) kepada Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat diharapkan melengkapi sarana dan 

prasarana seperti didirikan Musholla, dan dilengkapinya alat keterampilan 

menyablon; (2) kepada dinas sosial diharapkan lebih memperhatikan 

kesejahteraan sosial anak jalanan dalam hal mendapatkan lapangan pekerjaan, 

agar anak jalanan mempunyai pekerjaan yang tetap agar tidak kembali lagi ke 

jalan; (3) kepada anak jalanan diharapkan dapat menerapkan keterampilan yang 

diperoleh dari Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat misal pembuatan 

tempe higienis, menyablon, dan keterampilan apresiasi seni dan budaya, agar 

tidak melakukan perilaku menyimpang dan meninggalkan kebiasaan buruk 

minum-minuman keras,  pemakaian obat-obatan terlarang, dan mencuri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

  Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, 

dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, 

ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan, dengan senantiasa 

harus merupakan perwujudan wawasan nusantara serta memperkukuh 

ketahanan nasional, yang diselenggarakan dengan membangun bidang-bidang 

pembangunan yang diselaraskan dengan sasaran jangka panjang yang ingin 

diwujudkan (Dwiyono dkk, 2002: 100). Tujuan pembangunan nasional  adalah 

untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Disebutkan pula 

bahwa hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia 

seutuhnya dan masyarakat indonesia seluruhnya berdasarkan pancasila dan 

UUD 1945 (Dwiyono dkk, 2000: 101).  

    Tujuan dan hakikat pembangunan tersebut akan tercapai bila didukung 

partisipasi masyarakat dalam prosesnya termasuk pembangunan bidang 

Kesejahteraan Anak UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Kesejahteraan Sosial dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan 

masyarakat. 

  Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana 

yang tercantum dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa 

Tentang Hak-Hak Anak yaitu Deklarasi Hak Asasi Anak (Declaration on the 
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Rights of the Child 1989) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden 

Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-Hak Anak. Konvensi Hak Anak Tahun 

1989 memuat  empat prinsip dasar hak-hak anak, yaitu sebagai berikut. 

1. Hak hidup. Hak untuk hidup akan menjamin anak untuk terbebas dari 

berbagai bentuk kekerasan, baik yang dilakukan oleh negara maupun 

orang dewasa sekitarnya; 

2. Hak kelangsungan hidup/tumbuh kembang. Hak ini mencakup 

perkembangan fisik, perkembangan mental, perkembangan sosial, 

perkembangan moral dan spiritual, serta perkembangan secara budaya; 

3. Kepentingan terbaik anak. Kepentingan ini menyangkut prioritas, 

misalnya dalam adopsi dan orang tua mengalami perceraian; 

4. Hak partisipasi/ mengemukakan pendapat. Hak berpartisipasi adalah hak 

untuk didengar dan ikut mengambil keputusan. 

    Kenyataannya di masyarakat masih terdapat anak-anak yang mengalami 

hambatan kesejahteraan rohani, sosial, dan ekonomi sehingga memerlukan 

pelayanan secara khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 

Tahun 1979  tentang Kesejahteraan Anak, yaitu: 

a. anak-anak yang tidak mampu, adalah anak yang karena suatu sebab tidak 

dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara rohani maupun 

sosial dengan wajar; 

b. anak terlantar, adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya 

melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi 

dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. 
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c. anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, adalah anak yang 

menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat. 

d. anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani, adalah anak yang 

mengalami hambatan rohani atau jasmani sehingga mengganggu 

pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.  

      Melihat kenyataan di atas diperlukan dukungan kelembagaan dan 

peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaan 

perlindungan terhadap hak-hak anak. Menurut pasal 1 ayat 2, Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: 

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

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

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Undang-

Undang tersebut  menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, 

keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan 

yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.  

         Upaya perlindungan bagi anak-anak, baik dalam keluarga dan 

masyarakat oleh berbagai segmen dalam masyarakat masih bersifat parsial 

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing segmen tersebut atau dengan 

kata lain masih terbatas, terutama di kota-kota besar dan di daerah perbatasan 

kota banyak anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak sesuai dengan 

proses pembentukan pribadi mereka karena terperangkap dalam suatu bentuk 

eksploitasi, diantaranya ialah anak jalanan. Hal tersebut, cukup 
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memprihatinkan bagi bangsa Indonesia, terjadi penelantaran terhadap anak 

yang kurang mendapat perhatian yang memadai, baik di dalam keluarga 

maupun masyarakat. Kurangnya perhatian atau pengabdian masalah 

kedudukan anak dalam hukum dan hak asasi anak membawa dampak negatif 

yaitu timbulnya demonstrasi di kenakalan anak, serta timbulnya fenomena 

penyimpangan perilaku anak  di dalam masyarakat. 

                 Pada UUD 1945 Pasal 28B ayat 2 menyebutkan bahwa setiap anak 

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak dapat tumbuh dan 

berkembang menjadi manusia yang sempurna, untuk itu mereka membutuhkan 

pertolongan dari orang dewasa yaitu lewat pendidikan dan pelatihan. Menurut 

Criyns dan Reksosiswoyo, mendidik  adalah pertolongan yang diberikan oleh 

barang siapa yang bertanggung jawab atas pertumbuhan anak untuk 

membawanya ke tingkat dewasa (dalam Munib, 2009: 32). Oleh karena itu,  

sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang tua untuk mendidik anak-anaknya. 

Namun, berbagai keterbatasan dan tuntutan perkembangan zaman 

menyebabkan orang tua tidak mampu memberikan pendidikan yang sesuai 

dengan kebutuhan anak untuk bekal hidup masyarakat.  

   Zaman sekarang banyak anak yang tidak mendapat perhatian yang 

semestinya dari orang tuanya  sehingga mereka harus hidup di jalanan. 

Padahal anak merupakan amanah dari Tuhan dan merupakan aset strategis 

bangsa, perlu mendapatkan perhatian khusus dan diberikan kesempatan yang 

seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, 
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psikis maupun sosial.  Dampak dari kurangnya perhatian khusus kepada anak 

akan menimbulkan masalah sosial yang menyimpang misalnya 

penyalahgunaan napza, terlibat kriminal dan penyakit sosial lainnya,  kondisi 

yang menyebabkan timbulnya permasalahan pada anak, khususnya anak 

jalanan diantaranya yaitu orang tua bercerai, orang tua miskin, yatim piatu dan 

lain sebagainya. 

  Melihat kenyataan tersebut Dinas Sosial Kota Pekalongan mendirikan 

Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat, sebagai ajang untuk 

menangani masalah-masalah sosial anak. Ide pendirian lembaga ini mengacu 

pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 di mana masyarakat ikut 

berperan serta dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS). Salah satu penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) di Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat adalah 

penanganan anak jalanan. Anak jalanan yang mendapatkan penanganan di 

Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM) mengacu kepada 

UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Penyimpangan perilaku anak jalanan sekarang ini menjadi masalah sosial, 

khususnya penyimpangan perilaku anak jalanan. Jumlah anak jalanan yang 

melakukan penyimpangan perilaku dapat dilihat di tabel berikut ini. 
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    Tabel 1 Jumlah Anak Jalanan yang Mengikuti Pembinaan 

 

    Bulan  L  P Jumlah anak jalanan 

  Januari  

  Februari   

  April          

  Agustus 

  September 

  Oktober 

   November 

   Desember 

 10 

   7 

   7 

   6 

   8 

   5 

   3 

   8 

 6 

 5 

 4 

 3 

 5 

 2 

 3 

 5 

             16 anak  

             12 anak 

             11 anak 

               9 anak 

             13 anak  

               7 anak 

               6 anak 

             13 anak 

  Jumlah  54 33              87 anak 

     Sumber: RPSBM  Tahun 2010. 

   Berdasarkan tabel di atas pada bulan Januari jumlah anak jalanan yang 

mengikuti pembinaan paling banyak, hal ini disebabkan karena orang tua 

bercerai, faktor kurang perhatian orang tua, kurang pengawasan orang tua, 

kemsikinan, dan pengaruh negatif dari teman sebaya. Faktor  tersebut 

merupakan faktor utama yang menyebabkan anak jalanan melakukan 

penyimpangan perilaku. 

   Asal anak jalanan yang berada di Rumah Perlindungan Sosial Berbasis 

Masyarakat berasal dari Kota Pekalongan sendiri dan dari luar Kota 

Pekalongan. Anak jalanan dari Kota Pekalongan dan dari luar Kota 

Pekalongan, ada yang mempunyai kelompok-kelompok anak jalanan yang 

tingkah lakunya mengarah perilaku negatif sehingga menimbulkan 

penyimpangan perilaku.  
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  Kenyataan di atas, menarik untuk diadakan penelitian berkenaaan dengan 

peranan Rumah Perlindungan Sosial dalam upaya menangani penyimpangan  

perilaku  anak jalanan. 

    Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti 

permasalahan di atas dengan judul: PERANAN RUMAH PERLINDUNGAN 

SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT (RPSBM) DALAM UPAYA 

MENANGANI PEMBINAAN  ANAK JALANAN DI KOTA 

PEKALONGAN  

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian  

dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana peranan Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat 

dalam upaya menangani pembinaan anak jalanan? 

2. Hambatan-hambatan apa yang dialami oleh Rumah Perlindungan Sosial 

Berbasis Masyarakat dalam upaya menangani pembinaan  anak jalanan? 

3. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut? 

 

C.  Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

   1. Tujuan Penelitian  

     Penelitian ini dilakukan dengan tujuan  untuk: 

a.   mengetahui bagaimana peranan Rumah Perlindungan Sosial Berbasis 

Masyarakat dalam menangani pembinaan  anak jalanan;  
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b. mengetahui faktor-faktor yang menjadi  penghambat dalam menangani 

pembinaan anak jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Berbasis 

Masyarakat di Desa Kuripan Kidul Kecamatan Pekalongan Selatan; 

c.   mengetahui cara mengatasi hambatan yang dialami Rumah Perlindungan 

Sosial Berbasis Masyarakat dalam upaya menangani pembinaan anak 

jalanan. 

2.  Manfaat Penelitian 

a.   Secara Akademis 

   Dengan penelitian ini peneliti berharap hasilnya dapat dijadikan 

kontribusi positif yaitu untuk menambah wawasan keilmuan bagi 

mahasiswa dan pemerhatian masalah anak jalanan khususnya tentang 

peranan Rumah Perlindungan Sosial dalam upaya menangani 

penyimpangan perilaku anak jalanan. 

b. Secara Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pimpinan dan 

pengurus Rumah Perlindungan Sosial sebagai bahan pertimbangan untuk 

penyempurnaan pelayanan sosial anak jalanan di masa mendatang. 

 

D. Sistematika Skripsi 

  Dalam memberikan gambaran umum tentang penelitian ini, maka perlu 

adanya sistematika skripsi. Sistematika ini terdiri dari bagian pendahuluan, isi 

dan akhir. 

Sistematika skripsi disusun sebagai berikut: 
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1. Bagian pendahuluan skripsi berisi tentang halaman judul, halaman 

pengesahan, ringkasan (sari), prakata, daftar isi, daftar tabel, dan daftar 

lampiran. 

2. Bagian isi skripsi terdiri dari: 

  BAB I. PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang,  

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan batasan masalah. 

  BAB  II.  KAJIAN PUSTAKA berisi  pengertian Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat, peranan Rumah Perlindungan 

Sosial Berbasis Masyarakat, pengertian pembinaan, tujuan pembinaan, 

azas-azas pembinaan, fungsi pembinaan, pengertian perilaku 

menyimpang, jenis-jenis perilaku menyimpang, perilaku yang 

digolongkan menyimpang, faktor-faktor penyebab perilaku 

menyimpang, pengertian anak, perlindungan anak, pengertian anak 

jalanan, pengelompokan anak jalanan, ciri-ciri anak jalanan, faktor 

penyebab anak turun ke jalanan, masalah yang dihadapi anak jalanan, 

pendekatan dalam penanganan masalah anak jalanan. 

BAB III. METODE PENELITIAN meliputi pendekatan penelitian,  

lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, teknik 

pengumpulan data dan keabsahan data. 

          BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN yang menguraikan hasil 

penelitian dan pembahasan. 

           BAB V. PENUTUP terdiri dari simpulan dan saran. 

3. Bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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E.  Batasan Istilah 

       Untuk menghindari kesalahpahaman dari segala bentuk penafsiran 

mengenai judul skripsi oleh pembaca, maka penulis perlu memberi batasan 

istilah mengenai judul tersebut. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan 

adalah sebagai berikut: 

1. Peranan 

           Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh 

individu di dalam suatu organisasi (Soekanto, 2002: 244).  

        Peranan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu 

organisasi untuk menangani suatu peristiwa. Peranan Rumah Perlindungan 

Sosial Berbasis Masyarakat dalam menangani pembinaan  anak jalanan 

yang dikaji  peneliti yaitu mengenai peranan Rumah Perlindungan Sosial 

Berbasis Masyarakat dalam upaya menangani pembinaan anak jalanan. 

Pembinaan tersebut berupa pembinaan mental, sosial, kesehatan, dan 

pembinaan keterampilan. 

2. Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat 

         Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Pekalongan Nomor 

400/490 tanggal 5 November 2009 Rumah Perlindungan Sosial  adalah 

Lembaga pelayanan penampungan Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko 

dari guncangan dan kerentanan sosial 

       Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat adalah suatu tempat 

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memerlukan 
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peran dari masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga 

keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, 

organisasi sosial, dunia usaha, media masa dan lembaga pendidikan. 

3. Upaya Menangani 

         Upaya menangani adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk 

menanggulangi agar sesuatu itu tidak terjadi. 

4. Pembinaan 

 Menurut Smith (dalam Priyatno & Anti, 1999: 94) pembinaan atau 

bimbingan anak adalah proses layanan yang diberikan individu-individu 

guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang 

diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana, dan 

interpretasi-interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan 

baik. 

  Pembinaan adalah tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 

efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang baik dalam bidang mental 

spiritual, social, kesehatan dan keterampilan. 

5. Anak Jalanan 

Menurut Rano Karno (dalam  Suyanto, 2010: 185) anak jalanan 

adalah anak-anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan 

kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus 

berhadapan  dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak 

bersahabat. 
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Anak jalanan adalah anak yang belum mencapai umur 21 tahun 

yang  menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau 

berkeliaran di jalanan.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM) 

   Rumah Perlindungan Sosial dalam arti luas dapat didifinisikan sebagai 

tempat segala inisiatif baik yang dilakukan pemerintah, sektor swasta maupun 

masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan transfer pendapatan atau 

konsumsi pada orang miskin, melindungi kelompok rentan terhadap resiko 

penghidupan dan meningkatkan status dan hak sosial dan kelompok-kelompok 

yang terpinggirkan di dalam suatu masyarakat (Suharto, 2006: 7). 

    Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Pekalongan Nomor 

400/490 tanggal 5 November 2009 Rumah Perlindungan Sosial Berbasis 

Masyarakat adalah Lembaga pelayanan penampungan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diarahkan untuk mencegah dan menangani 

resiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Ide pendirian lembaga ini 

mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 di mana masyarakat 

ikut berperan serta dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (Dinsosnakertrans, 2011: 2). 

   Tugas Pokok Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat 

(RPSBM) adalah sebagai berikut. 

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial berbasis 

masyarakat bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 

13 

 



14 

 

2. Melaksanakan pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial dengan sistim 

pembinaan dalam panti selama 10-20 hari (bersifat sementara). 

   Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat berfungsi dan 

bertujuan  untuk memberikan tempat perlindungan sementara bagi warga yang 

mengalami masalah sosial, seperti, anak jalanan, orang telantar, dan orang 

gila, agar warga yang mengalami masalah sosial dapat tumbuh kembang  

secara wajar (Dinsosnakertrans, 2011: 3)   

Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat ibarat sebuah keluarga 

di mana pekerja sosial bertindak sebagai orang tua atau kakak untuk warga 

yang mengalami masalah sosial diantaranya adalah anak jalanan. Dalam 

sebuah keluarga, hubungan yang terjadi bersifat informal, di mana satu sama 

lainnya saling mengasihi dan memperhatikan kesulitan. Sebagai orang tua, 

para pekerja sosial membimbing anak jalanan ke arah perilaku sehari-hari 

sesuai dengan norma. 

 

B. Peranan Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat dalam Upaya 

Menangani Penyimpangan Perilaku Anak Jalanan 

 

      Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status),  seseorang 

yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya maka dia menjalankan suatu 

peranan. Pentingnya peranan adalah dapat mengatur perilaku seseorang 

(Soekanto, 2002: 244).  

                Suatu peranan mungkin mencakup paling sedikit 3 hal: 

1. peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi 

atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam hal arti 

ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan; 
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2. peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh 

individu di dalam suatu organisasi; 

3. peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang 

penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2002: 244). 

 

        Upaya Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM)  

dalam upaya menangani penyimpangan perilaku anak jalanan dilakukan upaya 

sebagai berikut: 

a. Tindakan Represif, yaitu tindakan untuk menghalangi timbulnya peristiwa 

yang lebih hebat. Tindakan ini dapat dilakukan dengan mengadakan 

hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran (Gunarso, 2009: 145) 

b. Tindakan Kuratif dan Rehabilitasi, yaitu memperbaiki akibat perbuatan 

menyimpang, terutama individu yang telah melakukan perbuatan tersebut. 

Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan, dilaksanakan dan 

dianggap perlu mengubah tingkah laku si pelanggar itu dengan 

memberikan pendidikan. Pendidikan diulangi melalui pembinaan secara 

khusus (Gunarso, 2009: 146). 

 

C. Pembinaan  

1. Pengertian Pembinaan 

             Menurut Smith (dalam Priyatno & Anti, 1999: 94) pembinaan atau 

bimbingan anak adalah proses layanan yang diberikan individu-individu guna 

membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang 

diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana, dan interpretasi-

interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan baik. 
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           Pembinaan atau bimbingan dalam proses rehabilitasi juga diartikan 

sebagai suatu proses memulihkan klien yang mengalami hambatan untuk 

memperoleh kemanfaatan yang sepenuhnya dalam dirinya dan masyarakat 

(Surya, 1988: 268). 

2. Tujuan Pembinaan Anak 

      Pembinaan atau bimbingan yang dilakukan tentunya memiliki tujuan 

yang akan dicapai. Tujuan dari bimbingan yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk membantu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan 

tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, berbagai latar 

belakang yang ada, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. 

b. Menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai 

wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian, dan keterampilan 

yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungan (Prayitno dalam 

Mugiarso, 2009: 22). 

3. Dasar Pelaksanaan Pembinaan 

        Dasar pelaksanaan pembinaan terhadap anak korban kekerasan 

berpedoman pada dasar pelaksanaan perlindungan anak. Dasar-dasar tersebut 

yaitu sebagai berikut: 

a. Dasar Filosofis, yaitu Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang 

kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa serta dasar 

filosofis pelaksanaan perlindungan anak. 

b. Dasar Etis, Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika 

profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam 
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pelaksanaan kewenangan kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan 

perlindungan anak. 

c. Dasar Yuridis, Pelaksanaan perlindungan harus didasarkan pada UUD 

1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku 

(Gultom, 2008: 37). 

4. Asas-Asas Pembinaan  

           Dalam menyelenggarakan layanan pembinaan terhadap anak korban 

kekerasan hendaknya mengacu pada asas-asas hukum. Asas-asas yang 

dimaksudkan adalah sebagai berikut: 

a. Asas manfaat 

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya 

kemanfaatan bagi korban saja, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat 

secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana 

serta menciptakan ketertiban masyarakat. 

b. Asas keadilan 

Artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban tidak 

bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus 

juga diberikan pada pelaku kejahatan. 

c. Asas keseimbangan 

Artinya penerapan asas keseimbangan dalam upaya memulihkan 

keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan 

semula, asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya 

pemulihan hak-hak korban. 
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d. Asas kepastian hukum 

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi para 

petugas pada saat melaksanakan tugas-tugas dalam upaya perlindungan 

pada korban (Dikdik dan Gultom, 2007: 164). 

5. Fungsi Pembinaan  

          Penyelenggaraaan pembinaan atau bimbingan yang dilakukan terhadap 

anak memiliki empat fungsi yaitu: 

a. Fungsi pemahaman 

Fungsi pemahaman yaitu memahami berbagai hal yang esensial 

berkenaan dengan perkembangan dan kehidupan anak beserta 

permasalahannya. Fungsi pemahaman terdiri dari: pemahaman tentang 

klien, pemahaman tentang masalah klien, pemahaman tentang lingkungan 

yang lebih luas. 

b.  Fungsi pencagahan 

Fungsi pencegahan bertujuan untuk menyingkirkan berbagai masalah 

yang dapat menghambat perkembangan anak, pencegahan tidak sekedar 

merupakan ide bagus, tetapi adalah suatu keharusan yang bersifat etis. 

Upaya pencegahan dapat dilakukan sebagai berikut: 

1) Mendorong perbaikan lingkungan yang kalau diberikan akan 

berdampak negatif terhadap individu yang bersangkutan. 

2) Mendorong perbaikan kondisi pribadi diri anak. 

3) Meningkatkan kemampuan anak untuk hal-hal yang diperlukan dan 

mempengaruhi perkembangan dan kehidupannya. 
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4) Mendorong anak untuk tidak melakukan sesuatu yang akan 

memberikan risiko yang besar, dan melakukan sesuatu yang akan 

memberi manfaat. 

5) Menggalang dukungan kelompok terhadap anak yang bersangkutan. 

c. Fungsi pengentasan 

Fungsi pengentasan yaitu fungsi yang akan menghasilkan terpecahnya atau 

teratasinya berbagai permasalahan yang dialami anak. 

d. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan 

Fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan yang diberikan dapat 

membantu anak dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan 

pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan (Priyatno dan Anti, 

1999: 196). 

6. Jenis-Jenis Pembinaan  

      Jenis-jenis pembinaan dapat digolongkan atas tiga jenis yaitu 

pembinaan mental, pembinaan sosial, pembinaan keterampilan (Gultom, 

2008: 143). 

Jenis-jenis pembinaan diklasifikasikan sebagai berikut:  

a. Pembinaan mental 

Kesehatan mental meliputi semua dimensi hidup manusia yaitu 

fisik, mental, sosial, vokasional, dan spiritual.  Gangguan mental dapat 

mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1) Perilaku sosial, dimana seseorang kurang memadai dalam melakukan 

hubungan-hubungan sosial. 



20 

 

2) Perilaku emosional, termasuk depresi dan kecemasan. 

3) Masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan. 

4) Masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja, seperti: keputusasaan 

dan kebosanan (Syuhada, 1988: 74). 

Jahoda (dalam Syuhada, 1988: 74) megkategorikan tujuh 

kriteria mental yang sehat, yaitu: bersikap positif terhadap dirinya; 

memiliki derajat pertumbuhan, perkembangan, dan aktualisasi diri; 

fungsi-fungsi psikologinya integral; memiliki otonomi atau 

ketidaktergantungan; memiliki persepsi terhadap realitas secara 

memadai; dan menguasai lingkungan. 

Pembinaan mental dilakukan karena adanya problem yang 

dihadapi seperti perasaan bersalah, kurang bisa mengontrol emosi, 

merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai 

keseimbangan emosi. 

Pembinaan mental yang dilakukan yaitu:  

1) Memberikan pengertian agar dapat menerima dan menangani rasa 

frustasi dengan wajar melalui ceramah. 

2) Memperlihatkan rasa prihatin melalui bimbingan berupa nasihat. 

3) Merangsang dan menggugah semangat untuk mengembangkan 

keahliannya. 

4) Memberikan kepercayaan dan menanamkan rasa percaya diri, 

untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan menekankan 

pentingnya agama (Gultom, 2008: 144). 

Pembinaan mental dilakukan sesuai dengan apa yang 

diperlukan oleh klien, hal itu dapat: 

1) Preventif, yaitu mencegah terjadinya kesulitan. 
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2) Fasilitatif, memberikan kemudahan-kemudahan bagi pertumbuhan 

yang sehat. 

3) Remidial, yaitu mengarahkan kembali pola-pola perkembangan 

yang kurang sesuai ke arah yang sehat. 

4) Rehabilitatif, membantu klien mengubah keterbatasan-keterbatasan 

kemampuannya dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang 

dimilikinya. 

5) Meningkatkan, yaitu meningkatkan kualitas hidup klien (Syuhada, 

1988: 75).  

b. Pembinaan sosial 

Manusia merupakan makhluk sosial yaitu tidak dapat hidup sendiri 

tanpa bantuan orang lain, sehingga memerlukan hubungan sosial dalam 

hidup bermasyarakat. Alisjahbana (dalam Soeparwoto, 2007: 113) 

menyatakan bahwa hubungan sosial diartikan sebagai bagaimana 

orang/individu bereaksi terhadap orang-orang di sekitarnya, dan 

bagaimana pengaruh hubungan itu pada diri individu. 

 Jika hubungan sosial dilakukan sebaik-baiknya maka perkembangan 

sosial anak akan tumbuh dan berkembang secara baik yang dapat menjurus 

ke arah pribadi yang bersikap dan berperilaku sosial. 

Pembinaan sosial bertujuan untuk mengembangkan pribadi dan hidup 

kemasyarakatan. Pembinaan sosial yang dilakukan yaitu: 
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1) Memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan 

memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, etika pergaulan dan 

pertemuan dengan keluarga korban. 

2) Mengadakan surat menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan 

keluarga dan relasinya. 

3) Kunjungan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan 

keluarga (Gultom, 2008: 144). 

c. Pembinaan keterampilan 

 Pada masa anak-anak banyak keterampilan-keterampilan yang 

dipelajari. Keterampilan yang dipelajari sebagian bergantung pada 

lingkungan, kesempatan untuk belajar, dan apa yang sedang digemari oleh 

teman-teman sebaya. 

Perkembangan keterampilan anak tidak dapat terlepas dari 

perkembangan koordinasi senso motorik, yaitu perkembangan kerja 

sama antara kemampuan indera dengan perkembangan motorik. 

Terdapat perbedaan kemampuan senso motorik anak yang 

menyebabkan perbedaan dalam keterampilan anak pada pashe yang 

sama. Perbedaan senso motorik ini terjadi karena adanya perbedaan 

dalam: kesiapan kematangan anak, kesempatan, bimbingan, kondisi 

lingkungan, jenis kelamin, sosial ekonomi, bentuk tubuh, keturunan, 

kesehatan, kebudayaan, dan kesenangan (Rumini dan Sundati, 2004: 

40).  

Keterampilan pada masa anak-anak dapat dikategorikan menjadi 

empat, yaitu sebagai berikut: 

1) Keterampilan menolong diri sendiri 

Anak harus dapat makan, berpakaian, mandi, dan berdandan sendiri 

hampir secepat dan semahir orang dewasa. 
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2) Keterampilan menolong orang lain 

Keterampilan ini bertalian dengan menolong orang-orang lain. Di 

rumah mencakup membersihkan tempat tidur, membersihkan debu, 

dan menyapu; di sekolah mencakup mengosongkan tempat sampah 

dan membersihkan papan tulis; dan di dalam kelompok bermain 

mencakup menolong membuat rumah-rumahan atau merencanakan 

lapangan basket.  

3) Keterampilan sekolah 

Di sekolah anak mengembangkan berbagai keterampilan yang 

diperlukan untuk menulis, menggambar, melukis, membentuk tanah 

liat, menari, mewarnai dengan krayon, menjahit, memasak, dan 

pekerjaan tangan dengan menggunakan kayu. 

4) Keterampilan bermain 

Anak belajar berbagai keterampilan seperti melempar dan menangkap 

bola, naik sepeda, sepatu roda, dan berenang (Hurlock, 1991: 151). 

Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan 

mengembangkan bakat sehingga memperoleh keahlian dan 

keterampilan. Pembinaan keterampilan yang dilakukan yaitu: 

a) Menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta 

huruf), kursus persamaan sekolah dasar. 

b) Latihan kejuruan seperti kerajinan tangan. 
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c) Latihan fisik untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani 

seperti senam pagi, latihan kesenian seperti seni musik (Gultom, 

2008: 144). 

 

D.  Anak  

1. Pengertian Anak  

     Menurut Undang-Undang No 4 tahun  1979 Tentang Kesejahteraan 

Anak, Pasal 1 Ayat 2 anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 

tahun dan belum pernah kawin.  

2. Perlindungan Anak 

   Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan 

diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam 

suatu masyarakat.  

  Menurut pasal 1 ayat 2, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak disebutkan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat  

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi”. Undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan 

perlindungan kepada anak berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 

1. Non diskriminasi; 

2. Kepentingan terbaik bagi anak; 

3. Prinsip terbaik bagi anak; 
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E.  Anak Jalanan  

1.  Pengertian Anak Jalanan 

   Menurut Ali, anak adalah orang yang termasuk dalam suatu golongan 

pekerjaan/keluarga dan sebagainya (Ali, 1995: 35), sedangkan jalanan 

adalah sepanjang jalan (tanpa tempat yang tentu), bermutu rendah (Ali, 

1995: 397). 

   Menurut Rano Karno (dalam  Suyanto, 2010: 185) anak jalanan adalah 

anak-anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih 

sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus 

berhadapan  dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak 

bersahabat. Dikatakan marginal karena anak jalanan melakukan jenis 

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

juga tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan. Rentan karena risiko 

yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang benar-benar 

dari segi kesehatan maupun sosial sangat rawan. Adapun disebut eksploitatif 

karena mereka biasanya memiliki posisi tawar menawar (bargaining 

position) yang sangat lemah, tersubordinasi, dan cenderung menjadi objek 

perlakuan yang sewenang-wenang dari ulah preman, atau oknum aparat 

yang tidak bertanggung jawab (Suyanto, 2010: 186). 

    Ada beberapa pengertian anak jalanan menurut beberapa ahli hukum, 

antara lain: 

a. Sandyawan memberikan pengertian bahwa anak jalanan adalah anak-anak 

telah bekerja dan menghabiskan waktunya di jalanan. 
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b. Peter Davies memberikan pemahaman bahwa fenomena anak-anak jalanan 

sekarang ini merupakan suatu gejala global. Pertumbuhan urbanisasi dan 

membengkaknya daerah kumuh di kota-kota yang paling parah 

keadaannya adalah di negara berkembang, telah memaksa sejumlah anak 

yang semakin besar untuk pergi ke jalanan ikut mencari makan demi 

kelangsungan hidup keluarga dan bagi dirinya sendiri (Rosdalina, 2007: 

10). 

2. Pengelompokan Anak Jalanan 

     Menurut Surbakti (dalam Suyanto, 2010: 186) berdasarkan hasil kajian 

di lapangan, secara garis besar  anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok 

yaitu sebagai berikut. 

a.   Children on the street, menurut Soedijan dan Sanusi (dalam Suyanto, 

2010: 186) yaitu anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai 

pekerja anak di jalan, namun masih mempunyai hubungan yang kuat 

dengan orang tuanya. Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah untuk 

membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban 

atau tekanan kemiskinan yang harus ditanggung, yang tidak dapat 

diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya. 

b. Children of the street, menurut Irwanto dkk. 1995 (dalam Suyanto, 2010: 

187) yaitu anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara 

sosial maupun ekonomi dan masih mempunyai hubungan dengan orang 

tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Anak-anak 
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pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara 

sosial-emosional, fisik maupun seksual. 

c.   Children from families of the street, yaitu anak-anak yang berasal dari 

keluarga yang hidup di jalanan, walaupun mempunyai hubungan 

kekeluargaan yang  cukup kuat, tetapi hidupnya terombang-ambing dari 

satu tempat ke tempat yang lain dengan segala risikonya. Ciri penting 

dari children from families of the street adalah pemampangan kehidupan 

jalanan sejak masih bayi bahkan sejak masih dalam kandungan 

(Suyanto, 2010: 187). 

3.   Ciri-ciri anak jalanan 

      Menurut Departemen Sosial tahun 2000 (dalam skripsi Maryana, 2005: 

25) Ciri-ciri anak jalanan pada umumnya memiliki beberapa ciri fisik  

diantaranya sebagai berikut: 

a.  warna kulit kusam; b. pakaian tidak terurus; c. rambut kusam;  d. kondisi 

badan tidak terurus. 

Ciri-ciri anak jalanan secara umum, antara lain: 

1) berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat hiburan) 

selama 3-24 jam perhari; 

2) berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, dan sedikit sekali 

yang putus SD); 

3) berasal dari keluarga yang tidak mampu (kebanyakan kaum urban, 

dan beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya); 
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4) melakukan aktivitas ekonomi/melakukan pekerjaan pada sektor 

informal (Rosdalina, 2007: 72). 

      Menurut Ny. Saparinah Sadli (dalam Sudarsono, 2008: 58) yang 

merupakan hasil penelitian terdapat enam ciri global anak jalanan yaitu 

sebagai berikut. 

a) Sensitif. 

b) Putus asa dan cepat murung, kemudian nekad tanpa dapat dipengaruhi 

secara mudah oleh orang lain yang ingin membantunya. 

c) Tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya menginginkan kasih 

sayang. 

d) Biasanya tidak mau tatap muka dalam arti bila mereka diajak bicara, 

tidak mau melihat orang lain secara terbuka. 

e) Sesuai dengan tarap perkembangannya yang masih kanak-kanak mereka 

sangat labil. Tetapi keadaan ini sulit berubah meskipun mereka telah 

bertambah umur, atau meskipun mereka telah diberi pengalaman yang 

lebih positif misalnya dengan memiliki keterampilan khusus agar dapat 

memperoleh pekerjaan yang nyata. Ternyata bahwa pada permulaan 

mereka sangat antusias, tapi cepat muncul pula sifat lain seperti malas. 

f) Memiliki suatu keterampilan, namun keterampilan itu tidak sesuai bila 

diukur dengan ukuran normatif kita. 

4.  Faktor-Faktor Penyebab Anak Turun ke Jalanan 

        Faktor yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam kehidupan di 

jalanan adalah sebagai berikut. 
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a.   Kesulitan keuangan atau tekanan kemiskinan. Kemiskinan adalah 

ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal 

untuk hidup layak. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat penting, 

terutama di negara Indonesia. Menurut sumodiningrat (dalam Yuliati, 

2003: 66) bahwa kemiskinan di negara Indonesia bukan sekedar 10-20%, 

tetapi lebih dari tiga perlima atau 60% penduduk Indonesia saat ini hidup 

dibawah garis kemiskinan. Secara umum permasalahan kemiskinan 

disebabkan oleh dua faktor utama yang saling terkait yaitu: faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut permasalahan 

dan kendala yang berasal dari dalam individu atau masyarakat miskin 

yang bersangkutan, seperti: rendahnya motivasi, minimalnya modal, 

lemahnya penguasaan aspek manajemen dan teknologi serta etos kerja. 

Sementara faktor eksternal penyebab kemiskinan adalah belum 

kondusifnya aspek kelembagaan yang ada. Dari penjelasan tentang dua 

faktor yang menjadi penyebab adanya kemiskinan, faktor internal yang 

menjadi pendorong seseorang untuk menjadi anak jalanan. Hal ini 

disebabkan kurangnya motivasi diri mereka untuk bekerja lebih baik 

karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki dan tidak 

adanya modal untuk mengenyam bangku pendidikan apalagi untuk 

memiliki usaha. Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak pasal 61 menyatakan bahwa anak berhak untuk 

memperoleh perlindungan dari kegiatan-kegiatan eksploitasi dan 

pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk 
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penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Oleh 

karena itu, anak tidak seharusnya di eksploitasi untuk membantu 

kebutuhan keluarga apalagi usia mereka masih tergolong muda. 

Seharusnya anak-anak bisa mendapatkan kasih sayang, perlindungan 

dari orang tua mereka. 

b. Rumah Tangga Berantakan. Studi yang dilakukan UNICEF pada anak-

anak yang dikategorikan children of the street, menunjukan bahwa 

motivasi mereka hidup di jalanan bukanlah sekedar karena desakan 

kebutuhan ekonomi rumah tangga, rumah tangga terus-menerus dipenuhi 

konflik yang serius, menjadi retak, dan akhirnya mengalami perceraian, 

maka mulailah serentetan kesulitan bagi semua keluarga, terutama anak- 

anak. Pecahlah harmonis dalam keluarga, dan anak menjadi semakin 

binggung, dan merasa ketidakpastian emosional. Muncullah kemudian 

banyak konflik batin dan kegalauan jiwani. Anak tidak betah tinggal di 

rumah, selalu merasa pedih-risau, dan malu. Untuk melupakan semua 

derita batin ini anak lalu melampiaskan kemarahan dan agresivitasnya ke 

jalanan (Kartono, 2010: 120) 

c.    Kurangnya perhatian dari keluarga. Keluarga adalah kelompok orang-

orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah atau adopsi, 

merupakan susunan rumah tangga sendiri, berinteraksi dan 

berkomunikasi satu sama lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial 

bagi suami-istri, ayah, ibu, putra, putri, saudara laki-laki dan saudara 

perempuan yang merupakan pemeliharaan kebudayaan bersama 
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(Khairuddin, 2002: 7). Keluarga merupakan lingkungan terdekat bagi 

seorang anak. setelah anak dilahirkan pertama kali ia akan bersosialisasi 

dengan anggota keluarganya terutama ayah, ibu serta saudara-

saudaranya. Oleh sebab itu, keluarga memiliki fungsi pokok yaitu: 

1) fungsi biologis yaitu keluarga merupakan tempat lahirnya anak, 

fungsi biologis orang tua adalah melahirkan anak; 

2) fungsi afeksi yaitu keluarga merupakan tempat untuk mendapatkan 

kasih sayang dari orang tua dan saudaranya. Cinta kasih sangat 

mempengaruhi perkembangan pribadi anak yang hanya didapatkan 

pada keluarga; 

3) fungsi sosialisasi yaitu bahwa sosialisasi berperan membentuk 

kepribadian anak dengan berinteraksi sosial. Dalam keluarga, anak 

mempelajari sikap, nilai-nilai, tingkah laku, dalam rangka 

perkembangan kepribadian anak (Khairuddin, 2002: 48). 

Dari fungsi di atas, fungsi afeksilah yang sangat dibutuhkan seorang 

anak. Anak akan merasa nyaman, senang dan tentram ketika ia 

mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tuanya. Oleh sebab itu, 

keluarga harus memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya. 

Tak jarang seorang anak berfikir untuk meninggalkan rumah dan 

memilih hidup di jalanan ketika ia kurang mendapatkan perhatian dan 

kasih sayang dari orang tuanya, karena ia beranggapan bahwa Kondisi 

jalanan yang dipenuhi orang sebaya menjadikan tempat untuk meraih 
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perhatian yang tidak didapatkan dari rumah. Karena pada dasarnya, usia 

anak adalah usia yang masih membutuhkan untuk diperhatikan. 

d. 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 dihadapai seorang remaja 

setiap hari dari teman sebaya mereka sendiri (Suyanto, 2010: 197). 

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 dan mengamen. Anak 

semakin tertarik mengemis dan mengamen  karena dengan mengemis 

dan mengamen mereka bisa mendapatkan uang.  

     Studi yang dilakukan Depsos Pusat dan Unika Atma Jaya Jakarta 

(1999) di Surabaya yang mewawancarai 889 anak jalanan di berbagai sudut 

kota menemukan faktor penyebab anak memilih hidup di jalanan adalah 

karena kurang biaya sekolah (28,2%) dan membantu pekerjaan orang tua 

(28,6%). 

      Menurut Kalida (dalam Daudgonzales, 2009: 2) ada tiga faktor utama 

yang menyebabkan anak turun ke  jalanan, diantaranya sebagai berikut.  

http://www.anneahira.com/tumbuh-kembang-anak-usia-sekolah.htm
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1) Tingkat makro (immadiate cause). Tingkat ini berhubungan dengan 

keluarga. Pada tingkat ini, diidentifikasikan lari dari keluarga, kurang 

kasih sayang orang tua (broken home), disuruh bekerja, baik masih 

sekolah ataupun sudah putus sekolah (eksploitasi) dan lain sebagainya. 

2) Tingkat mose (underlaying cause). Tingkat ini berhubungan dengan 

faktor lingkungan (masyarakat) sekitar. 

3) Tingkat mikro (basic cause). Tingkat ini  berhubungan dengan faktor 

inormal misalnya ekonomi. Sektor ini menjadi pertimbangan mereka 

yang tidak terlalu membutuhkan modal atau ketrampilan yang besar. 

Mereka mempunyai latar belakang yang berbeda sebelum terjun dan 

bekerja di jalanan, sehingga sering mendapat julukan anak seribu 

masalah. 

5. Masalah yang Dihadapi Anak Jalanan 

     Masalah anak jalanan adalah merupakan fenomena yang biasa terjadi di 

kota-kota besar. Untuk bertahan hidup di tengah kehidupan kota yang keras, 

anak-anak jalanan biasanya melakukan berbagai pekerjaan di sektor 

informal, baik yang legal maupun ilegal di mata hukum.  

Masalah yang dihadapi anak jalanan sangat kompleks meliputi 

berbagai aspek: 
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           Tabel 2 Masalah-masalah yang dialami Anak Jalanan 

 

Aspek  Permasalahan yang dihadapi 

Pendidikan Sebagian besar putus sekolah karena 

waktunya habis di jalan 

Intimidasi Menjadi sasaran tindak kekerasan anak 

jalanan yang lebih dewasa, kelompok 

lain, petugas dan razia. 

Penyalahgunaan 

obat dan zat adiktif 

Ngelem, minuman  keras, pil BK dan 

sejenisnya 

Kesehatan Rentang penyakit kulit, PMS, gonorhoe, 

paru-paru 

Tempat tinggal  Umumnya di sembarang tempat, di 

gubuk-gubuk, atau di pemukiman 

kumuh. 

Risiko kerja Tertabrak, pengaruh sampah 

Hubungan dengan 

keluarga 

Makanan 

Umumnya renggang, dan bahkan sama 

sekali tidak berhubungan. 

Seadanya, kadang menggais dari tempat 

sampah, kadang beli.  

           Sumber: Hadi Utomo  (dalam Suyanto, 2010: 190). 

6. Penyebab Anak Jalanan Melakukan Penyimpangan Perilaku  

    Penyimpangan perilaku adalah perbuatan atau tingkah laku oleh seorang  

anak jalanan baik secara sendirian maupun secara kelompok yang bersifat 

melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di 

lingkungan masyarakat (Soeparwoto, dkk, 2007: 209).  

  Berbagai kemungkinan yang melatarbelakangi terjadinya penyimpangan 

perilaku anak jalanan  antara lain: 

a. Penyebab dari dalam anak jalanan sendiri (internal) 

1) Reaksi Frustasi Negatif. Reaksi ini anak tidak mampu melakukan 

penyesuaian diri terhadap berbagai perubahan sosial. Mereka 

mengalami banyak kejutan, frustasi, Konflik terbuka baik eksternal 

maupun internal, ketegangan batin dan gangguan kejiwaan. Apalagi 
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ditambah semakin banyaknya tuntutan sosial, sanksi-sanksi dan 

tekanan sosial/masyarakat yang mereka anggap melawan dorongan 

kebebasan mutlak dan ambisi mereka yang sedang mengebu-gebu. 

2) Gangguan Pengamatan dan Tanggapan. Pengamatan dan tanggapan  

ini anak tidak merupakan pencerminan realitas lingkungan yang nyata, 

tetapi berupa pengolahan batin yang keliru, sehingga timbul pengertian 

yang salah sama sekali, sebabnya ialah semua itu diwarnai harapan 

yang terlalu muluk, kecemasan yang berlebihan, dunia dan masyarakat 

tampak mengerikan dan mengandung bahaya laten dimata anak, 

sehingga anak-anak ada yang berubah menjadi agresif dan eksplosif 

menghadapi segala macam  tekanan dan bahaya dari luar berupa cepat 

naik darah, cepat bertindak menyerang, dan melakukan penyimpangan 

perilaku. 

3) Gangguan Cara Berfikir, anak tidak mampu mengoreksi pikiran-

pikirannya yang salah dan tidak sesuai dengan realita yang ada, maka 

pikirannya terganggu dan dihinggapi bayangan semu yang palsu, 

kemudian pola reaktifnya juga menjadi menyimpang dan tidak normal 

lagi (Kartono, 2010: 110-120). 

b. Penyebab dari luar anak jalanan  sendiri (eksternal) 

1)  Lingkungan  Keluarga 

       Keluarga adalah lembaga pertama dan utama untuk sosialisasi 

pribadi anak. Ditengah keluarga anak belajar mengenal makna cinta-

kasih, simpati, loyalitas, ideologi, bimbingan dan pendidikan. Keluarga 
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memberi pengaruh menentukan pada pembentukan watak, kepribadian 

anak, dan menjadi unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer 

bagi perkembangan anak. Baik-buruknya struktur keluarga 

memberikan dampak baik atau buruknya perkembangan jiwa dan 

jasmani anak. 

a)  Rumah tangga berantakan 

Bila rumah tangga terus-menerus dipenuhi konflik yang 

serius, menjadi retak, dan akhirnya mengalami perceraian, maka 

mulailah serentetan kesulitan bagi semua keluarga, terutama anak- 

anak. Pecahlah harmonis dalam keluarga, dan anak menjadi 

semakin binggung, dan merasa ketidakpastian emosional. 

Muncullah kemudian banyak konflik batin dan kegalauan 

jiwani. Anak tidak betah tinggal di rumah, selalu merasa pedih-

risau, dan malu. Untuk melupakan semua derita batin ini anak lalu 

melampiaskan kemarahan dan agresivitasnya keluar. Mereka 

menjadi nakal dan urakan, berandal, dan melakukan perbuatan 

menyimpang (Kartono, 2010:120). 

b) Penolakan  orang tua 

Pasangan suami istri yang tidak pernah bisa memikul 

tanggung jawab sebagai ayah ibu. Mereka ingin melanjutkan 

kebiasaan hidup yang lama bersenang-senang  sendiri seperti 

sebelum kawin. Anak-anaknya sendiri ditolak, dianggap sebagai 

beban, sebagai hambatan  dalam meniti karier mereka. 
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Lingkungan keluarga yang tidak bisa menyesuaikan diri 

terhadap kondisi hidup baru (maladjustment) itu menjadi 

persemaian subur bagi timbulnya kekalutan jiwa pada diri anak-

anak mereka. Mereka banyak mengalami ketegangan batin, konflik 

yang terbuka maupun tertutup, kekisruhan jiwa dan kecemasan. 

Hal seperti ini sangat potensial anak melakukan penyimpangan 

perilaku (Kartono, 2010: 122). 

c)  Pengaruh buruk orang tua 

Tingkah laku kriminal, a-susila (suka main perempuan, 

korup, senang berjudi, mabuk-mabukan, merokok, bertingkah 

sewenang-wenang, dan sebagainya) dari orang tua bisa 

memberikan pengaruh menular kepada anak. Anak jadi ikut-ikutan 

nakal, a-susila dan menjadi anti-sosial. Dengan begitu kebiasaan 

orang tua mengkodisionir tingkah laku dan sikap hidup anak-

anaknya (Kartono, 2010: 123). 

2) Lingkungan  Masyarakat 

a) Perkembangan teknologi yang  menimbulkan kegoncangan pada 

anak jalanan yang belum memiliki kekuatan mental untuk 

menerima perubahan-perubahan baru. 

b) Faktor sosial-politik, sosial-ekonomis, dengan mobilisasi-

mobilisasi sesuai dengan kondisi-kondisi setempat seperti kota-

kota besar dengan ciri-ciri khasnya.  

c) Kepadatan penduduk yang menimbulkan persoalan demografis dan 

bermacam-macam penyimpangan perilaku (Soeparwoto dkk, 2007: 

212). 
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7.  Jenis-Jenis Penyimpangan Perilaku 

      Perilaku yang dianggap menyimpang oleh masyarakat misalnya, 

kumpul kebo, meminum-minuman keras, pornografi, dan pemakaian 

narkotika. Perilaku menyimpang tersebut banyak sekali terjadi di kehidupan 

masyarakat kita. Satu hal yang harus kita perhatikan yaitu sebagian perilaku 

menyimpang tersebut merupakan dampak dari suatu globalisasi. Bagi 

sebagian masyarakat barat, mungkin perilaku tersebut dianggap wajar, 

namun bagi kita di Indonesia berbagai perilaku tersebut dianggap melanggar 

nilai dan norma. Agar dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang dianggap 

menyimpang, maka harus diketahui jenis-jenis penyimpangan sosial. 

a. Penyimpangan Primer dan Sekunder. Penyimpangan primer merupakan  

penyimpangan yang bersifat sementara, pertama kali dilakukan, dan hanya 

menguasai sebagian kecil kehidupan seseorang. Dengan kata lain, 

penyimpangan primer merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh 

seseorang namun kehadirannya di tengah masyarakat masih dapat 

diterima, Sedangkan penyimpangan sekunder adalah perbuatan yang 

dilakukan dengan mengulangi perilaku menyimpang yang pernah 

dilakukan sebelumnya, Dan biasanya tidak dapat diterima lagi oleh 

masyarakat. 

b. Penyimpangan Individual dan Kelompok. Penyimpangan individual 

adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang  individu saja dan 

menyimpang dari norma-norma, Sedangkan penyimpangan kelompok 



39 

 

adalah tindakan sekelompok orang yang bersama-sama menentang norma-

norma masyarakat. 

c. Penyimpangan situasional adalah penyimpangan yang terjadi karena 

pengaruh situasi dalam pribadi atau kelompok-kelompok tertentu (Taupan, 

2008: 160). 

8.  Perilaku yang digolongkan Sebagai Menyimpang 

        Secara umum, yang digolongkan sebagai perilaku menyimpang  antara 

lain sebagai berikut. 

a. Tindakan yang nonconform yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-

nilai atau norma-norma yang ada. 

b. Tindakan yang antisosial atau asosial yaitu tindakan yang melawan 

kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum.  

c. Tindakan-tindakan kriminal yaitu tindakan yang nyata–nyata telah 

melanggar aturan-aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau 

keselamatan orang lain (Narwoko, 2006: 101) 

9. Pendekatan dalam Penanganan Masalah Anak Jalanan 

     Menurut Tata Sudrajat (dalam Suyanto, 2010: 200) ada beberapa 

pendekatan yang digunakan dalam penanganan anak jalanan adalah sebagai 

berikut. 

a. Street Based, yaitu model penanganan anak jalanan di tempat anak jalanan 

itu berasal atau tinggal, kemudian para Street educator datang kepada anak 

jalanan berdialog, mendampingi mereka bekerja, memahami dan 

menerima situasinya, serta menempatkan diri sebagai teman. 
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b. Centre Based, yaitu pendekatan dan penanganan anak jalanan di lembaga, 

atau di rumah singgah. Anak-anak yang masuk dalam program ini 

ditampung dan diberikan pelayanan di lembaga atau di rumah singgah. 

Pada malam hari diberikan makanan dan perlindungan, serta perlakuan 

yang hangat dan bersahabat dari pekerja sosial. 

c. Community Based, yaitu  model penanganan yang melibatkan seluruh 

potensi masyarakat, terutama keluarga atau orang tua anak jalanan.  

Pendekatan ini bersifat  preventif, yakni mencegah anak agar tidak masuk 

dan terjerumus dalam kehidupan di jalanan. 

 

F.  KERANGKA BERFIKIR 

 `     Anak jalanan termasuk salah satu modal bangsa dan penerus masa 

depan  bangsa. Keberadaan anak di jalanan perlu dientaskan dan salah satu 

cara mengentaskannya dengan mendirikan Rumah Perlindungan Sosial 

Berbasis Masyarakat (RPSBM).  

   Anak dapat menjadi turun ke jalan karena berbagai faktor diantaranya 

adalah masalah keluarga, sehingga perlu adanya perlindungan dari berbagai 

pihak, diantaranya pemerintah dan masyarakat. Salah satu lembaga 

perlindungan anak dari pemerintah yaitu Rumah Perlindungan Sosial 

Berbasis Masyarakat yang bertugas melindungi anak-anak jalanan. Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat memberikan perlindungan agar 

anak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, pembinaan. Pembinaan yang 

dilakukan oleh Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat berupa 
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pembinaan mental, pembinaan sosial, pembinaan kesehatan dan pembinaan 

keterampilan terhadap anak jalanan. 

 Pola pembinaan mental, pembinaan sosial, pembinaan kesehatan, 

pembinaan keterampilan yang diberikan oleh Rumah Perlindungan Sosial 

Berbasis Masyarakat kepada anak jalanan diharapkan dapat mengatasi 

masalah sosial  anak misalnya mengurangi penyimpangan perilaku anak. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.   Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Bogdan dan Taylor mendifinisikan metodologi kualitatif sebagai 

prosedur  penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat  diamati. Perilaku 

ini diarahkan pada latar belakang individu tersebut secara utuh (Moleong, 

2007: 4). 

    Penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi 

atau menjelaskan makna di balik realita. Peneliti berpijak dari realita atau 

peristiwa yang berlangsung di lapangan (Bungin, 2001: 124). 

   Pelaksanaan penelitian kualitatif terjadi secara alamiah, apa adanya, 

dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, 

menekankan pada deskripsi secara alami (Arikunto, 2006: 12). 

 

B.  Lokasi Penelitian 

  Lokasi penelitian adalah tempat di mana seorang peneliti melakukan 

penelitian atau tempat di mana penelitian itu dilakukan. Lokasi penelitian  ini 

dilaksanakan di Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM) 

Kota Pekalongan di Desa Kuripan Kidul Kecamatan Pekalongan Selatan. 
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C.  Fokus Penelitian 

      Fokus penelitian menunjukkan pokok persoalan apa yang menjadi pusat 

perhatian sebuah penelitian. Penelitian ini difokuskan pada pengkajian tentang 

Peranan Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM) Kota 

Pekalongan dalam upaya menangani pembinaan anak jalanan. Untuk 

mendapatkan Jawaban yang sesuai dengan judul dan permasalahan penelitian, 

maka peneliti memfokuskan pada: 

1. Peranan Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat dalam upaya 

menangani pembinaan  anak jalanan dengan tindakan sebagai berikut: 

a. Tindakan Represif 

b. Tindakan Kuratif dan Rehabilitasi 

2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Rumah Perlindungan Sosial   

Berbasis Masyarakat dalam upaya menangani pembinaan  anak jalanan. 

3. Cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 

 

D.  Sumber Data Penelitian. 

            Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh 

(Arikunto, 2006: 129). Sedangkan yang menjadi sumber data  dalam 

penelitian ini  adalah sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer, yaitu kata-kata dan tindakan orang-orang yang 

diamati atau diwawancarai (Moleong, 2007: 157). Data primer dicatat 

melalui catatan tertulis, audio tapes, dan pengambilan foto. Data primer 

diperoleh peneliti melalui wawancara dengan responden dan informan. 
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Responden adalah orang yang menjawab atau merespon pertanyaan-

pertanyaan peneliti, melalui wawancara (Arikunto, 2006: 129). Responden 

dalam penelitian ini adalah  pengurus  di Rumah Perlindungan Sosial 

Berbasis Masyarakat. Informan adalah orang yang memberikan informasi 

guna memecahkan masalah yang diajukan. Informan dalam penelitian ini 

adalah  kepala dan wakil dari Dinsosnakertrans, anak jalanan, Imam sholat 

berjamaah di RPSBM, dan mantan anak jalanan dari RPSBM. 

2. Sumber Data Sekunder. Selain kata-kata atau tindakan sebagai sumber 

data primer, data tambahan seperti dokumen, juga merupakan sumber data 

(Moleong, 2007: 159).   

 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

      Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah metode  wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. 

1. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (interviewer) yang 

memberikan jawaban dan pertanyaan itu (Moleong, 2007: 186). Metode 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara 

langsung, berupa interview secara mendalam kepada kepala dinas sosial,  

petugas dan anak-anak jalanan binaan Rumah Perlindungan Sosial di Desa 

Kuripan Kidul Kecamatan Pekalongan Selatan. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan camera digital untuk memotret ketika peneliti sedang 
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melakukan pembicaraan dengan informasi atau sumber data. Dengan 

adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan peneliti benar-benar 

melakukan pengumpulan data. Wawancara dalam peneliti ini untuk 

memperoleh keterangan tentang bagaimana peranan Rumah Perlindungan 

Sosial Berbasis Masyarakat dalam upaya menangani  pembinaan  anak 

jalanan, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam menangani 

pembinaan anak jalanan di Rumah Perlindungan Sosial di Desa Kuripan 

Kidul Pekalongan Selatan dan bagaimana cara mengatasi hambatan yang 

dialami Rumah Perlindungan Sosial Dalam Upaya Menangani Pembinaan 

Anak Jalanan. 

2. Observasi adalah pengamatan secara langsung (Arikunto, 2006: 229).  

Metode observasi digunakan untuk memperoleh data tentang situasi dan 

kondisi, sarana dan prasarana di Rumah Perlindungan Sosial Berbasis 

Masyarakat, pelaksanaan pembinaan mental, pembinaan sosial, pembinaan 

kesehatan, dan pembinaan keterampilan yang dilakukan di RPSBM. 

3. Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, prestasi, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006: 

231). Metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan 

data serta informasi tertulis yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian. Dalam penelitian metode dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan aspek kajian yang telah 

dirumuskan. 
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4. Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

literature yang ada yang berhubungan dengan judul skripsi yang penulis 

teliti dalam penelitian ini. 

 

F. Keabsahan Data. 

       Penelitian kualitatif perlu adanya tehnik pemeriksaan untuk menetapkan 

keabsahan data. Untuk mendapatkan keabsahan data diperlukan tehnik 

pemeriksaan. Menurut Moleong, (2007: 324) pelaksanaan teknik pemeriksaan 

didasarkan atas kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu: 

derajat kepercayaan (Credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan 

(dependabilit), dan kepastian (confirmabilit). 

    Teknik yang digunakan menguji objektivitas dan keabsahan data pada 

penelitian ini adalah trianggulasi. Moleong (2007: 330) mengemukakan bahwa 

trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. 

  Trianggulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Trianggulasi dengan memanfaatkan sumber, berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Dalam 

penelitian ini peneliti hanya membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara, dan membandingkan kembali hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 
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2. Trianggulasi dengan metode, terdapat dua strategi, yaitu pengecekan 

derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa tehnik 

pengumpulan data, dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber 

data dengan metode yang sama. 

 

G.  Metode Analisis Data 

    Metode analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data kedalam suatu pola, ketegori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan 

oleh data (Moleong, 2007: 280).  

  Tahap-tahap yang  dilakukan peneliti antara lain sebagai berikut. 

1. Pengumpulan Data. Dilakukan dengan cara pencarian data yang 

diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada di 

lapangan, kemudian melaksanakan data di lapangan. 

2. Reduksi data. Reduksi adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data ‟‟kasar‟‟ yang 

muncul dari catatan. 

3. Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi 

yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih misalnya 

dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. 
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4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi kegiatan mencari arti, mencatat 

keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi. 

Kesimpulan juga di verifikasikan selama penelitian berlangsung. 

Verifikasi adalah berupa penarikan kembali yang melintas dalam pikiran 

penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-

catatan lapangan, dan meminta responden yang telah dijaring datanya 

untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan oleh peneliti. Maka 

makna-makna yang muncul sebagai kesimpulan data teruji kebenarannya, 

kekokohannya, dan kecocokkannya. 

   Menurut Miles dan Huberman (dalam Bungin, 2001: 144) analisis data 

dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. 

Diantaranya adalah melalui tiga tahap model air, yaitu reduksi data,  penyajian 

data, dan verifikasi.  

     Tahap-tahap proses analisis data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

                

 

 

   

 

 

 

Miles and Huberman (dalam Bungin, 2001: 145) 

Gambar 2  Tahapan Analisis Data 
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H.  Prosedur Penelitian 

    Prosedur Penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi tiga 

tahapan diantaranya sebagai berikut.  

1. Tahapan pembuatan rancangan. Tahapan ini peneliti membuat rancangan 

yang akan digunakan untuk meneliti di lapangan, yang mana rancangan 

tersebut sering disebut proposal penelitian. Di dalam penelitian tersebut 

dicantumkan alasan atau latar belakang dari penelitian, kerangka teoritik, 

dan metode yang digunakan dalam penelitian. 

2. Tahapan pelaksanaan penelitian. Tahap pelaksanaan penelitian ini, peneliti 

berusaha untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, baik data 

primer maupun data sekunder yang mana secara garis besar data-data 

tersebut diperoleh melalui penelitian di lapangan, kemudian digunakan 

untuk menjelaskan objek yang telah ditentukan oleh peneliti, sehingga 

dapat memberikan hasil yang akurat terhadap kejelasan suatu objek yang 

diteliti. 

3. Tahapan menyusun laporan penelitian. Setelah memperoleh data-data dari 

hasil penelitian maka prosedur selanjutnya adalah tahapan penyusunan 

laporan. Dalam tahap ini hasil penelitian disusun, ditulis secara sistematis 

sesuai dengan peraturan yang ditentukan agar hasilnya dapat diketahui 

orang lain (Arikunto, 2006: 18–22). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum  dan Sejarah  Berdirinya Rumah Perlindungan 

Sosial Berbasis Masyarakat 

 

         Permasalahan sosial yang ada di masyarakat tidak hanya menjadi 

tanggung jawab Dinas Sosial, melainkan masyarakat juga berperan penting 

dalam upaya mencari solusi permasalahan sosial yang terjadi terutama 

terkait dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 

        Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) membutuhkan 

penanganan yang serius  baik dari Dinas Sosial maupun masyarakat. Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat didirikan atas usul mitra-mitra 

sosial seperti Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). 

      Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat di Pekalongan 

didirikan setelah mendapat dukungan dari Walikota Pekalongan. Lokasi 

RPSBM terletak di Desa Kuripan Kidul Pekalongan Selatan yang 

sebelumnya adalah Gedung Sekolah Dasar Negeri 01 Kuripan Kidul. 

Bangunan tersebut dialihfungsikan menjadi Rumah Perlindungan Sosial 

Berbasis Masyarakat karena siswa di Sekolah Dasar Negeri 01 jumlahnya 

sedikit. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ini menempati SD Negeri 

01, sedangkan Siswa dari SD Negeri 01 yang jumlah siswanya sedikit 

dipindahkan ke SD Negeri 02 Kuripan Kidul.  
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      Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat berdiri berdasarkan 

Surat Keputusan (SK) Walikota Pekalongan Nomor 400/490 tanggal 5 

November 2009. Ide pendirian lembaga ini mengacu pada Undang-undang 

Nomor II Tahun 2009 di mana masyarakat berperan serta dalam pelayanan 

Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).  

a. Visi dan Misi  

   Visi dan Misi Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat 

dapat dilihat pada liflet Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat 

(RPSBM). Visi Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat 

(RPSBM) adalah Profesionalitas Pelayanan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) menuju Kesejahteraan Sosial Klien. 

Sedangkan Misi dari Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat 

adalah sebagai berikut. 

1) Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial. 

2) Meningkatkan, memperluas serta pemerataan kesejahteraan sosial 

bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 

3) Membina dan mengentaskan penyandang masalah sosial sehingga 

mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar. 

4) Memulihkan rasa harga diri dan percaya diri bagi Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).  
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5) Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat dalam usaha 

Kesejahteraan Sosial (UKS) bagi Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS). 

6) Meningkatkan pelayanan masalah secara terbuka (open sistem) dan 

merupakan pusat informasi kesejahteraan sosial.   

b. Tata Cara Pengiriman Klien   

 

  Wilayah penerimaan Usaha Pelayanan Terpadu Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (UPT RPSBM) mempunyai 

wilayah operasi pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) sebagai berikut. 

1) Wilayah Kota Pekalongan. 

2) Menerima rujukan dari daerah lain dan atau lembaga/instansi sosial 

serta yayasan swasta dengan persetujuan Dinsosnakertrans Kota 

Pekalongan. 

c.   Pengelola 

1) Kualifikasi Pengelola 

a) Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat diketuai 

dengan pendidikan S2 Managemen.  

b) Empat Belas pekerja sosial dengan pendidikan SLTA, masing-

masing menangani  bidang pelayanan, bidang keamanan, bidang 

dapur, dan bidang kebersihan. 

c) Kelompok profesi Bantu yang terdiri dari para ahli yaitu Dokter, 

psikologi, polisi, Satuan Pamong Praja,  dan Aparat kelurahan. 
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d) Satu orang petugas Sekretariat dengan pendidikan S1.  

2) Tugas-tugas Pengelola 

      Masing-masing pengelola memiliki tugas dan diantara mereka  

saling koordinasi antara yang satu dengan yang lainnya. Tugas-tugas 

tersebut antara lain sebagai berikut. 

a) Ketua  

(1)   Koordinasi dengan Dinas-Dinas  terkait. 

(2) Mengarahkan dan melaksanakan kegiatan penanganan di 

RPSBM. 

(3) Menjalin hubungan dengan pihak luar/swasta dunia usaha. 

(4) Membuat rencana program jangka pendek, menengah dan 

panjang. 

(5) Penandatanganan surat-surat keluar. 

(6) Membuat laporan perkembangan RPSBM kepada Walikota 

Pekalongan lewat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi. 

(7) Mewakili Institusi dan dapat menunjuk staf berkaitan 

dengan menyelesaikan kasus kelayan atau bila sedang 

berhadapan dengan pihak pengadilan; 

(8) Tugas-tugas lain yang di berikan oleh Ka. Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
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b) Sekretaris  

(1) Kegiatan keadministrasian surat menyurat. 

(2) Mendata seluruh aset kantor dan data kelayan. 

(3) Menerima kelayan dan mengakses data kelayan. 

(4) Sekretaris dibantu oleh Petugas Pelayanan dan Advokasi 

untuk diagnosa kelayan. 

(5) Membuat Data Base kelayan. 

(6) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua berkaitan 

dengan RPSBM. 

c) Bendahara 

(1) Membuka rekening di Bank. 

(2) Membuat laporan keuangan/ neraca keuangan. 

(3) Membayarkan gaji/ honor karyawan. 

(4) Mencari dana bantuan kepada pihak swasta/ dunia usaha 

yang tidak mengikat. 

d) Bidang Pelayanan dan Advokasi 

(1)  Memberikan pelayanan kepada kelayan apabila : 

a.  Sakit untuk dirujuk ke Rumah Sakit (Jadwal ke  

      Rumah Sakit). 

b. Memfasilitasi kelayan untuk ketenangan keluarga. 
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(2) Memberikan pelayanan kepada kelayan yang perlu 

penanganan khusus : 

a. Anak yang berhadapan dengan hukum / Advokasi anak 

dihadapan pengadilan anak. 

b. Pelayanan khusus terhadap kasus Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT); 

c. Pelayanan khusus terhadap Lansia terlantar. 

(3) Memberikan pelayanan berupa : 

a. Makanan dan minuman sehari-hari. 

b. Menjaga kesehatan kelayan seperti.  

1) Memberikan obat-obatan yang di berikan Rumah 

Sakit. 

2) Tempat tidur bersih dan rapi 

e) Tugas Bidang Keamanan 

(1) Menjaga seluruh aset yang ada di RPSBM. 

(2) Menjaga keamanan dan ketertiban seluruh penghuni di 

RPSBM. 

(3) Membantu petugas pelayanan dan advokasi serta menerima 

klien apabila kondisinya membahayakan. 

(4) Mengawal klien yang di rujuk ke RSUD Bendan atau ke 

panti sosial. 

(5) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua RPSBM. 
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f) Tugas Bidang Dapur  

(1) Menyediakan makanan kelayan 3 x sehari. 

(2) Menjaga kebersihan ruangan dapur. 

(3) Mengatur menu makanan setiap hari. 

(4) Mengatur jam makan agar kelayan makan di ruang makan 

kecuali yang sedang sakit. 

(5) Tidak diperbolehkan makan di ruangan/ kamar kelayan. 

g) Tugas Bidang Kebersihan 

(1) Kebersihan lingkungan kantor (Halaman, saluran air dan lain-

lain). 

(2) Kebersihan di setiap ruangan (ruang  kelayan). 

(3) Kebersihan kamar mandi dan WC. 

(4) Menyimpan dan menjaga peralatan kebersihan. 

h) Kelompok profesi bantu merupakan tenaga-tenaga professional 

yang terdiri dari Dokter, Psikolog, Polisi, Satuan Pamong Praja, 

aparat kelurahan dan lainnya. Kelompok ini bertanggung jawab 

kepada pimpinan sedangkan tugasnya membantu pekerja sosial 

sebagai profesi utama dalam proses pelayanan. 
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d.  Struktur Organisasi  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Sturuktur Organisasi Rumah Perlindungan Sosial  

Berbasis Masyarakat 
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e.   Sarana dan Prasarana 

Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat mempunyai 

fasilitas gedung yang terdiri dari tiga ruangan pokok yaitu sebagai 

berikut: ruang pertemuan, ruang bermain, ruang administrasi, dan 

ditambah dengan satu ruangan tambahan yaitu ruang tidur. 

Ruang pertemuan merupakan tempat yang dijadikan pertemuan 

antara pimpinan Rumah Perlindungan Sosial, pekerja sosial, anak 

jalanan dan pihak-pihak lain yang melakukan kunjungan ke Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat. Ruangan ini dilengkapi 

dengan  meja kursi, alat komunikasi (telepon) dan almari. Ruangan ini 

juga terdapat terdapat catatan-catatan mengenai kegiataan RPSBM 

dalam memberikan pelayanan pada  Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial diantaranya adalah anak jalanan, dan terdapat juga skema 

pelayanan kelayan. 

  Ruang bermain merupakan suatu ruangan yang digunakan untuk 

santai. Ruangan ini anak bisa bermain dan berinteraksi dengan anak 

jalanan yang lainnya secara santai. Selain itu ruangan ini dijadikan 

tempat untuk mengakrabkan anak jalanan dengan pekerja sosial. 

Ruangan ini dilengkapi dengan fasilitas TV. 

Ruang administrasi merupakan suatu ruangan yang digunakan 

untuk mengerjakan tugas-tugas administrasi seperti surat-menyurat, 

membuat dokumentasi, mencatat kelayan yang masuk ke RPSBM, 

tempat 
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membuat absensi dan tempat untuk laporan kehadiran anak jalanan dan 

melakukan tugas-tugas keuangan. Ruangan ini dilengkapi dengan 

fasilitas komputer dan printer, 1 lemari penyimpanan berkas-berkas dan 

berbagai laporan dan dokumen penting lainnya. 

Ruang pokok lainnya yaitu ruang tidur,  ruang ini merupakan ruang 

untuk peristirahatan yang biasanya digunakan untuk tidur sementara bagi 

orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang singgah ke  

RPSBM. Ruangan ini dilengkapi dengan peralatan untuk tidur, meja dan 

lemari pakaian. 

f.  Pembiayaan  

1) Sumber Dana Tetap 

Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM) Kota 

Pekalongan mendapat anggaran dari Pemerintah Kota Pekalongan 

secara rutin setiap bulan dengan peruntukan sebagai berikut: 

a)  Honorarium Petugas. 

b)  Anggaran makan kelayan untuk 10 orang Kelayan per hari. 

c) Biaya rekening listrik. 

d) Biaya rekening telepon 

2) Sumber Dana Tidak Tetap 

Sumbangan dari keluarga kelayan baik berupa barang maupun uang 

dengan jumlah yang tidak menentu. 
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2. Gambaran Umum Anak Jalanan Asuhan Rumah Perlindungan Sosial 

Berbasis Masyarakat 

 

Anak jalanan yang diasuh Rumah Perlindungan Sosial Berbasis 

Masyarakat  pada tahun 2010 berjumlah 87 anak yang terdiri dari 76 anak 

yang melakukan penyimpangan perilaku dan 11 anak  yang tidak  melakukan 

penyimpangan perilaku. Komposisi anak jalanan asuhan Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut. 

a. Jumlah anak jalanan yang melakukan penyimpangan perilaku menurut 

jenis kelamin. 

 Tabel 3 Jumlah Anak Jalanan yang Mengikuti Pembinaan Menurut 

Jenis Kelamin 

 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 

2 

      Laki-laki 

      Perempuan 

54 anak  

33 anak 

       Jumlah  87 anak  

           Sumber: RPSBM  Tahun 2010 

` Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah anak jalanan laki-laki 

asuhan Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat yang mengikuti 

pembinaan  jumlahnya lebih besar dari pada anak jalanan perempuan yaitu 

dengan jumlah 54  anak  jalanan laki-laki dan 33 anak jalanan perempuan. 
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b. Jumlah anak jalanan yang mengikuti pembinaaan  menurut usia. 

Tabel 4 Jumlah anak jalanan yang mengikuti pembinaan  menurut 

usia 

 

No Usia L P Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  

8 

13 tahun 

14 tahun 

15 tahun 

16 tahun 

17 tahun 

18 tahun 

19 tahun 

20 tahun 

  2 

  3 

  5 

  6 

  8 

12 

  9 

10 

   

4 

4 

4 

4 

2 

2 

5 

7 

 

6  anak 

7  anak 

9  anak 

10  anak 

10 anak 

   14 anak 

   14 anak 

   17 anak 

    

 Jumlah 55 32    87 anak  

           Sumber: RPSBM Tahun 2010 

 

   Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, bahwa anak jalanan yang 

mengikuti pembinaan jumlahnya paling banyak adalah yang berusia 20 

tahun sebanyak 17 anak, paling sedikit adalah berusia 13 tahun sebanyak 6 

anak. 

  Anak jalanan asuhan Rumah Perlindungan Sosial Berbasis 

Masyarakat mempunyai usia yang beragam, usia paling muda adalah 13 

tahun dan yang paling tua adalah 20 tahun mereka rata-rata sudah tidak 

sekolah bahkan putus sekolah (droup out). Pendidikan terakhir mereka 

rata-rata SD dan SLTP. 

d. Keberadaan dan Persebaran Anak Jalanan 

      Persebaran anak jalanan asuhan Rumah Perlindungan Sosial 

Berbasis Masyarakat mereka ada yang menetap di satu lokasi, misalnya  

perempatan lampu merah Grogolan, perempatan lampu merah Ponolawen, 

dan di Terminal Pekalongan. Di lokasi tersebut mereka melakukan 
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aktivitasnya, apabila ada orang yang berusaha beraktiviitas di daerah 

sekitar tersebut di atas maka akan diusir dan suruh mencari tempat lain, 

karena mereka menganggap tempat itu sudah dikuasainya.  

Anak jalanan yang suka berpindah-pindah dari satu ke tempat-

tempat lain biasanya mobilitas di lapangan cukup tinggi dan mereka 

mempunyai banyak  kenalan, hal ini disebabkan apabila tempat itu bisa 

mendatangkan keuntungan serta mereka merasa terlindungi dan aman 

maka mereka akan berpindah di tempat tersebut. Terkadang mereka juga 

mencari tempat yang sepi dan tidak menimbulkan persaingan. 

Titik teramai yang sering digunakan anak jalanan untuk melakukan 

aktivitas di jalan adalah lokasi sekitar persimpangan jalan. Tempat 

mangkal anak jalanan biasanya disebut kantong, kantong-kantong anak 

jalanan asuhan Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat biasanya 

mangkal di Pasar Banjarsari, di Sriratu Mega Center, Lampu Merah 

Grogolan, Lampu Merah Ponolawen, Perlintasan Rel Kereta Api, Gor 

Jetayu dan  di Terminal Pekalongan. 

Keberadaan anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni 

pertama, Children on the street, mereka pulangnya tidak teratur kepada 

orang tuanya di rumah. Umumnya mereka bekerja dari pagi sampai sore 

hari. Kedua, kelompok anak  jalanan yang masih berhubungan teratur 

dengan orang tuanya,  mereka tinggal dengan  orang tuanya, beberapa jam 

di jalanan lalu kembali ke rumah. Umumnya mereka masih sekolah, dan 

turun ke jalan sebelum atau sesudah sekolah. Ketiga, yaitu anak jalanan 
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yang telah lulus SD atau SMP.  Hubungan mereka dengan orang tua ada 

yang terputus ada pula yang tidak teratur atau hanya sesekali pulang ke 

rumah orang tuanya.  

e. Asal Anak Jalanan 

    Anak jalanan asuhan Rumah Perlindungan Sosial Berbasis 

Masyarakat berasal dari Kota Pekalongan dan dari luar Pekalongan.  

Jumlah asal anak jalanan dapat dilihat di tabel berikut ini. 

Tabel 5 Jumlah dan Asal Anak Jalanan Asuhan Rumah Perlindungan 

Sosial Berbasis Masyarakat 

 

No Asal anak jalanan Jumlah  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Jakarta 

Tegal 

Pemalang 

Pekalongan 

Batang 

Kendal 

Semarang 

Sragen 

Magelang 

Yogyakarta 

Jepara 

Ponorogo 

Maluku 

Purwokerto 

Banjarnegara 

Kebumen  

Indramayu 

Bekasi 

  6 anak 

  5 anak 

  3 anak 

50 anak 

  2 anak 

  2 anak 

  6 anak 

  2 anak 

  2 anak 

  1 anak 

  1 anak 

  1 anak 

  1 anak 

  1 anak 

  1 anak 

  1 anak 

  1 anak 

  1 anak 

  Jumlah  87 anak 

           Sumber: RPSBM  Tahun 2010 

        Berdasarkan tabel di atas jumlah asal anak jalanan asuhan Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat yang paling banyak adalah dari 

Kota Pekalongan sebanyak 50 anak jalanan, sedangkan yang dari luar Kota 
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Pekalongan jumlah asal anak jalanan asuhan RPSBM  paling banyak 

adalah dari Jakarta dan Semarang sebanyak 6 anak jalanan. 

f. Faktor-faktor Penyebab Anak Turun ke Jalan 

Anak jalanan turun atau menghabiskan sebagian besar waktunya di 

jalanan mempunyai berbagai alasan, yaitu sebagai berikut: 

1) Kesulitan keuangan atau kemiskinan dapat menyebabkan anak turun 

ke jalan, mereka membantu orang tua untuk mencari uang. Hal ini 

seperti diungkapkan oleh Dika 19 tahun sebagai berikut: „‟Saya turun 

ke jalanan karena ekonomi keluarga saya sulit, saya membantu orang 

tua untuk mencari uang‟‟ (wawancara tanggal 19 Maret 2011 jam 

16.00). Keadaan ekonomi yang sulit dapat mempengaruhi anak untuk 

turun ke jalan. Hal ini disebabkan kurangnya motivasi diri mereka 

untuk bekerja lebih baik karena rendahnya tingkat pendidikan yang 

mereka miliki dan tidak adanya biaya untuk mengenyam bangku 

pendidikan apalagi untuk memiliki usaha, sehingga jalanan sebagai 

jalan pintasnya. 

2)  Rumah tangga orang tua yang berantakan dapat menyebabkan anak 

turun ke jalan, karena mereka merasa tidak ada yang memperhatikan  

Hal ini seperti diungkapkan Ita 18 tahun sebagai berikut: „‟Saya 

menjadi anak jalanan sebab keluarga saya berantakan  jadinya  saya 

tidak ada perhatian dari orang tua” (wawancara tanggal 21 Maret 2011 

jam 17.00).  
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Perceraian orang tua dapat menyebabkan anak turun ke jalan, karena 

anak menjadi semakin binggung, dan merasa ketidakpastian 

emosional. Muncullah kemudian banyak konflik batin dan kegalauan 

jiwani. Anak tidak betah tinggal di rumah, selalu merasa pedih-risau, 

dan malu. Untuk melupakan semua derita batin ini anak lalu 

melampiaskan kemarahan dan agresivitasnya ke jalanan  

3) Kurangnya perhatian dari orang tua 

Perhatian dari orang tua sangatlah penting bagi anak. Kurangnya 

perhatian dari orang tua dapat menyebabkan anak turun ke jalan, orang 

tua hanya memikirkan pekerjaannya saja. Hal ini seperti diungkapkan 

oleh Siswanto 17 tahun sebagai berikut: ‟‟Saya turun ke jalan karena 

orang tua bekerja di jakarta sehingga saya tidak ada yang 

memperhatikan saya‟‟ (wawancara tanggal 19 Maret 2011 jam 19.00).  

Hal itu serupa juga diungkapkan oleh Bapak Syafrizal Munir 53 tahun 

(Ka. Dinsosnakertrans Kota Pekalongan) sebagai berikut: 

„‟Ternyata anak turun ke jalan bukan hanya masalah ekonomi 

orang tua saja tetapi juga butuh perhatian dan kepedulian orang 

tua, karena kadang-kadang anak itu tidak ada perhatian orang tua 

sehingga dia lari dari rumah kumpul dengan teman-teman di 

jalanan‟‟ (wawancara 22  Maret 2011 jam 09. 00). 

 

Orang tua yang sibuk memikirkan pekerjaan saja, dan kurang 

memberikan perhatian dan kasih sayang dapat menyebabkan anak 

turun ke jalan. Tak jarang seorang anak berfikir untuk meninggalkan 

rumah dan memilih hidup di jalanan ketika ia kurang mendapatkan 

perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, karena ia beranggapan 
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bahwa Kondisi jalanan yang dipenuhi orang sebaya menjadikan tempat 

untuk meraih perhatian yang tidak didapatkan dari rumah. Karena pada 

dasarnya, usia anak adalah usia yang masih membutuhkan untuk 

diperhatikan 

g.  Jenis-jenis Penyimpangan Perilaku yang Dilakukan Anak Jalanan 

1) Penyimpangan primer merupakan penyimpangan yang bersifat 

sementara, pertama kali dilakukan, dan hanya menguasai sebagian 

kecil kehidupan seseorang. Dengan kata lain, penyimpangan primer 

merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang namun 

kehadirannya di tengah masyarakat masih dapat diterima. Hal ini 

seperti diungkapkan oleh Nia 17 tahun adalah sebagai berikut: 

„‟Karena pengaruh buruk dari orang tua  saya, saya menjadi  perokok 

berat  tapi saya masih dapat diterima oleh masyarakat‟‟(Wawancara 

tanggal 20  Maret 2011 jam 17.00). Perilaku yang dilakukan Nia 

tersebut merupakan penyimpangan perilaku primer karena 

kehadirannya di tengah masyarakat masih diterima. 

Penyimpangan sekunder adalah perbuatan yang dilakukan dengan 

mengulangi perilaku menyimpang yang pernah dilakukan 

sebelumnya. Biasanya tidak dapat diterima lagi oleh masyarakat 

Misalnya: mencuri, hal ini serupa dengan dikatakan Ipang maulana 

19 tahun sebagai berikut: ‟‟Saya pernah mencuri uang tetangga 

sampai berulang-ulang, sehingga saya dikucilkan oleh masyarakat‟‟ 

(Wawancara tanggal 16 Maret 2011 jam 19.00).  

http://www.anneahira.com/tumbuh-kembang-anak-usia-sekolah.htm
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Hal itu serupa dengan yang diungkapkan oleh Dani Setiawan 17 

tahun sebagai berikut: 

’’Aku ngelakokke seks bebas berulang-ulang, terus aku ora iso 

diterimo karo masyarakat ‟‟(Saya melakukan seks bebas secara 

berulang-ulang, kemudian saya tidak bisa lagi diterima oleh 

masyarakat oleh masyarakat)‟‟ (wawancara tanggal 13 Maret 

2011 jam 19.00). 

 

Penyimpangan yang dilakukan Ipang dan dani tersebut termasuk 

penyimpangan perilaku sekunder, karena kehadirannya mereka tidak 

bisa diterima oleh masyarakat/dikucilkan oleh masyarakat.   

2) Penyimpangan kelompok adalah tindakan sekelompok orang yang 

bersama-sama menentang norma-norma masyarakat misalnya 

minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang 

bersama-sama dengan teman-teman seperti yang diungkapkan oleh 

Siswanto 17 tahun sebagai berikut: ‟‟Saya pernah minum-minuman 

keras ramai-ramai bersama dengan teman-teman‟‟ (wawancara 16 

Maret 2011 jam 16.20).  Penyimpangan yang dilakukan Siswanto 

termasuk penyimpangan perilaku kelompok, karena dia minum-

minuman keras bersama dengan teman-temannya secara 

berkelompok. 

Penyimpangan individual adalah tindakan yang dilakukan oleh 

seorang  individu saja dan menyimpang dari norma-norma, misalnya 

menggunakan obat-obatan terlarang sendirian tanpa adanya teman 

seperti yang diungkapkan  oleh Ita 18 tahun sebagai berikut: 

‟‟Karena melihat orang tua saya yang bercerai saya pernah 
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menggunakan obat-obatan sendirian‟‟ (wawancara tanggal 13 Maret 

jam 19.00). Penyimpangan yang dilakukan Ita termasuk 

penyimpangan perilaku individual karena dia melakukannya sendiri. 

3) Penyimpangan situasional adalah penyimpangan yang terjadi karena 

pengaruh situasi dalam pribadi atau kelompok-kelompok tertentu. Hal 

ini seperti diungkapkan oleh Agus Riyanto 20 tahun sebagai berikut:      

‟‟Penyimpangan perilaku yang pernah saya lakukan adalah saya 

pernah berkelahi karena situasi yang membuat emosi‟‟ (wawancara 

tanggal 14 Maret 2011 tanggal jam 19.00). Perilaku yang dilakukan 

Agus Riyanto merupakan penyimpangan perilaku situasional, karena 

situasi yang ada di dalam dirinya tidak bisa dikendalikan jadinya 

emosi meluap sehingga terjadi perkelahian.  

3. Peranan Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat dalam Upaya 

Menangani Pembinaan Anak Jalanan 

 

   Penyimpangan perilaku anak jalanan  seperti berkelahi, minum-minuman 

keras, merokok, dan mencuri mempunyai akibat yang negatif bagi anak 

jalanan sendiri dan bagi masyarakat pada umumnya. Tindakan penanganan 

merupakan segala tindakan yang menangani masalah anak jalanan. Usaha 

penanganan masalah anak jalanan dapat dilakukan melalui tiga tindakan yaitu: 

a. Tindakan represif yaitu dengan memberikan hukuman kepada anak 

jalanan. Anak jalanan yang melakukan penyimpangan perilaku diberi 

nasihat dan juga diberi hukuman. Seperti diungkapkan oleh Ita 18  tahun 

sebagai berikut: 
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‟‟Saya pernah menggunakan obat-obatan terlarang, kemudian saya 

diberi hukuman, hukuman tersebut adalah saya dimasukkan ke 

dalam sel, karena perbuatan tersebut saya lakukan berulang-ulang, 

kemudian saya dinasehati dengan diputarkan film tentang bahaya 

obat-obatan terlarang‟‟ (wawancara tanggal 22 Maret 2011 jam 

16.00). 

 

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Siswanto 17 tahun sebagai 

berikut: ‟‟Tindakan yang dilakukan RPSBM dalam menangani 

penyimpangan perilaku  adalah dinasehati dan diputarkan film tentang 

bahaya minuman keras serta diberi hukuman membersihkan dapur selama 

3 hari‟‟ (wawancara tanggal 16 Maret 2011 jam 16.20). Anak jalanan yang 

melakukan penyimpangan perilaku di RPSBM akan diberi hukuman sesuai 

dengan  perilaku yang dilakukan. Hukuman tersebut berupa bersih-bersih 

Ruangan sekitar RPSBM, apabila perilaku itu berulang-berulang dilakukan 

maka hukuman tersebut adalah mereka dimasukkan ke dalam sel selama 

dia benar-benar tidak mengulangi perbuatan tersebut. 

b. Tindakan kuratif, membantu anak jalanan agar tidak melakukan 

penyimpangan perilaku lagi. 

c. Tindakan rehabilitasi yaitu membantu klien mengubah keterbatasan-

keterbatasan kemampuannya dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan 

yang dimilikinya. Tindakan kurtaif dan rehabilitasi ini dilakukan dengan 

memberikan pendidikan lagi. Pendidikan ini dilakukan melalui 

pembinaan. Pembinaan yang dilakukan RPSBM dalam menangani 

penyimpangan perilaku anak jalanan adalah dengan memberikan beberapa 

pembinaan yaitu: 
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1) Pembinaan Mental yaitu proses pembinaan yang ditujukan untuk 

meningkatkan keyakinan terhadap nilai-nilai agama yang dianut dan 

mampu menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat 

sebagai perwujudan umat beragama. Pembinaan Mental tersebut 

meliputi: 

a) Bimbingan keagamaan 

Pembinaan  keagamaan bertujuan untuk membimbing anak 

jalanan ke arah jalan yang benar. Kaidah-kaidah agama berisi hal-

hal yang dilarang dan menunjukkan hal-hal yang diwajibkan serta 

memberikan penjelasan perbuatan-perbuatan yang baik dan buruk. 

Kegiatan pembinaan keagamaan ini diantaranya adalah mereka 

diajari untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. 

Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Dwi Nugroho Hariadi 37 

tahun sebagai berikut:  „‟Bahwa kegiatan yang diberikan oleh 

RPSBM kepada anak jalanan adalah pembinaan mental yaitu 

mereka kita ajari untuk beribadah‟‟ (wawancara tanggal 21 Maret 

2011 jam 09.00). 

 Kegiatan keagamaan meliputi sholat berjamaah dan mereka 

diajari untuk mengaji. Sholat berjamaah tersebut dapat dilihat pada 

lampiran 12 gambar 3. 

Sholat berjamaah tersebut dipimpin oleh ustad Bachrun, B.A. 

sebagai Imam sholat berjamaah di Rumah Perlindungan Sosial 

Berbasis Masyarakat. Menurut Ustad Bachrun B.A. Sholat jamaah 
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yang diadakan RPSBM diikuti oleh semua anak jalanan yang di 

tampung RPSBM (wawancara tanggal 6 Mei 2011 jam 19.00).  

Keaktifan anak jalanan dalam mengikuti sholat berjamaah dapat 

dilihat pada lampiran 10. 

 Kegiatan mengaji dilaksanakan sehabis sholat maghrib 

berjamaah yang dibimbing oleh salah satu pengurus RPSBM yang 

juga menjadi guru Baca Tulis Al Qur‟an (BTQ) di Sekolah Dasar 

Medono yaitu Ibu Uswatun Khasanah. Rumah Perlindungan Sosial 

Berbasis Masyarakat juga menyelenggarakan kegiatan yasinan dan 

tahlilan setiap hari kamis malam jumat. Jadwal kegiatan tersebut 

dapat dilihat pada lampiran 11. 

b) Bimbingan kedisiplinan dan budi pekerti 

        Bimbingan kedisiplinan dilakukan agar anak jalanan 

mempunyai disiplin waktu, kegiatan rutinitas yang positif dan 

mempunyai kesibukan sehari-hari. Seperti diungkapkan Bapak 

Zamroni 37 tahun adalah sebagai berikut:  

„‟Kegiatan dan pelayanan yang dilakukan di Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM) kepada 

anak jalanan adalah diberikan semacam jadwal disiplin 

kesibukan sehari-hari.  Anak jalanan di arahkan agar 

mereka ini ada kegiatan rutinitas yang positif yaitu dari 

bangun pagi kita arahkan untuk berolahraga (pembinaan 

jasmani), motivasi untuk didampingi, bersih-bersih 

lingkungan disekitar RPSBM, kita berikan beberapa 

pelatihan-pelatihan yang barangkali ketika mereka kembali 

di masyarakat mereka sudah sedikit mempunyai bekal yang 

bisa diteruskan di masyarakat. Jadwal tersebut di atur, 

sedemikian rupa dengan dipantau petugas RPSBM‟‟ 

(wawancara tanggal 18 Maret 2011 jam 09.00). 
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Bimbingan budi pekerti yang diberikan di RPSBM dilakukan 

melalui ceramah-ceramah tentang budi pekerti. Bimbingan  

ceramah-ceramah tersebut dapat dilihat pada lampiran 12 gambar 

4. Kegiatan Ceramah tersebut dilaksanakan seminggu sekali  pada 

setiap hari Rabu jam 09.00. Bimbingan tersebut dilakukan dengan 

tujuan agar anak jalanan memiliki etika, sopan santun dan budi 

pekerti karena anak jalanan biasanya tidak mempunyai etika, budi 

pekerti yang baik dan sopan santun serta mengarahkan perilaku 

yang menyimpang tersebut ke arah perilaku sosial yang lebih 

layak. Hal ini didasarkan atas kesadaran bahwa kebanyakan anak 

jalanan yang melakukan penyimpangan perilaku hampir selalu 

terlibat dalam tindakan a-sosial termasuk tindakan kriminal.  

2) Pembinaan Sosial 

   Pembinaan  Sosial adalah proses pembinaan yang ditujukan 

kepada anak jalanan agar mampu mengembangkan relasi sosial yang 

positif dan menjalankan peranan sosialnya dalam kehidupan 

bermasyarakat. Pembinaan sosial tersebut dapat dilihat pada lampiran 

12 gambar 6. 

     Kegiatan kerja bakti tersebut dilaksanakan seminggu sekali pada 

hari Jumat jam 08.00 dan didampingi oleh salah satu petugas 

kebersihan. Pembinaan ini bertujuan agar anak jalanan dapat 

berinteraksi dengan pekerja sosial, sesama Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS). 
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3) Pembinaan Kesehatan 

Pembinaan Kesehatan adalah proses pembinaan yang ditujukan 

menjaga atau meningkatkan keyakinan kondisi  kesehatan kelayan, 

sehingga dapat melaksanakan peran-peran sosial di masyarakat. 

Pembinaan kesehatan ini yang diberikan di RPSBM adalah meliputi  

pembinaan kesegaran jasmani dan pembinaan personal higienis. 

a) Pembinaan kesehatan jasmani yaitu lebih memprioritaskan untuk 

berolahraga misalnya setiap pagi diberikan pembelajaran untuk 

senam dengan tujuan untuk mencapai kondisi fisik yang baik. 

Kegiatan senam pagi di Rumah Perlindungan Sosial Berbasis 

Masyarakat dapat dilihat pada  lampiran 12 gambar 5. 

Kegiatan senam pagi tersebut dilakukan setiap hari pada 

pukul 06.00-07.00 selama 10-20 hari. Kegiatan ini bertujuan agar 

anak jalanan mempunyai kondisi fisik yang baik. 

b) Pembinaan personal higienis yaitu kebersihan diri yang meliputi 

mandi, gosok gigi dan mencuci baju. Pembinaan ini bertujuan agar 

anak jalanan mengetahui cara hidup bersih karena kebanyakan 

anak jalanan itu masalah penyakit yang dialami adalah Pola Hidup 

Bersih Sehat. Hal ini Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dwi 

Nugroho Hariadi 37 tahun sebagai berikut: „‟Bahwa penyakit yang 

biasa dialami oleh anak jalanan adalah Pola Hidup Bersih dan  

Sehat seperti penyakit kulit, Diare‟‟ (Wawancara tanggal 21 Maret 

2011 jam 09.00). 
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            Berdasarkan observasi pada tanggal 21 Maret 2011 kebersihan 

Kamar mandi dan WC di RPSBM dapat dikatakan bersih, karena 

petugas kebersihan di RPSBM membersihkannya setiap hari. 

Kebersihan mandi dan WC dapat mendukung kesehatan anak 

jalanan dengan gaya hidup sehat yang diberikan oleh petugas 

RPSBM dapat menjadi bekal setelah anak jalanan keluar dari 

RPSBM. Gaya hidup sehat, anak jalanan bisa hidup seperti anak 

lain pada umunya seperti mandi, gosok gigi, dan mencuci baju. 

4)  Pembinaan Pelatihan  Keterampilan 

    Pembinaan pelatihan keterampilan adalah proses pembinaan 

yang ditujukan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan 

kelayan dalam bidang usaha ekonomi produktif. 

     Keterampilan dan pelatihan tersebut dimaksudkan  supaya para 

anak jalanan nantinya dapat mengembangkan keterampilan tersebut di 

masyarakat. Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Zamroni 37 tahun 

sebagai berikut:  

„‟Kegiatan yang diberikan di RPSBM adalah pelatihan-

pelatihan keterampilan yang barangkali ketika mereka kembali 

di masyarakat, mereka sudah sedikit mempunyai bekal yang 

bisa diteruskan di masyarakat‟‟ (wawancara tanggal 18 Maret 

2011 jam 09.00).  

 

  Pelaksanaan keterampilan tersebut diharapkan setelah keluar atau 

selesai dari binaan RPSBM  mempunyai keterampilan dan kemampuan 

lain dalam artian  anak jalanan mempunyai keterampilan lain adalah 

untuk mencari  uang dan tentunya tidak turun ke jalanan lagi dan tidak 
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melakukan penyimpangan perilaku  lagi. Pelatihan keterampilan yang 

diberikan di RPSBM adalah sebagai berikut. 

a)  Pelatihan Pembuatan Tempe Higienis 

Petugas RPSBM sebelum memberikan praktek pelatihan 

keterampilan pembuatan tempe higienis, anak jalanan diberi teori 

terlebih dahulu, setelah teori diberikan kemudian langsung 

diberikan pelatihan keterampilan. Pelatihan keterampilan 

pembuatan tempe higienis tersebut dapat dilihat pada lampiran 12 

gambar 7. 

 Pelatihan pembuatan tempe higienis tersebut dilaksanakan 

pada hari senin selama 10-20 hari. Anak jalanan Setelah 

mendapatkan keterampilan pembuatan tempe diharapkan mampu 

menyalurkan keterampilan pembuatan tempe higienis ini. Anak 

jalanan mantan binaan RPSBM ada yang sudah menerapkan 

keterampilan tersebut dengan membuka usaha pembuatan dan di 

jual di pasar. Hal ini seperti diungkapkan oleh Yusuf 20 tahun 

(Mantan RPSBM  yang menerapkan keterampilan dari RPSBM) 

sebagai berikut:   

„‟Keterampilan yang diberikan dari RPSBM dapat saya 

gunakan sebagai modal usaha saya untuk berjualan sebagai 

penjual tempe di pasar, sehingga saya tidak turun ke jalan 

lagi dan dapat mencukupi kebutuhan dengan penjualan 

tempe‟‟ (wawancara tanggal 6 Mei 2011 jam 19.00)s 

 

Pelatihan pembuatan tempe tersebut sangatlah bermanfaat 

bagi anak jalanan setelah keluar dari RPSBM, mereka dapat 
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menerapkan keterampilan yang didapat dari RPSBM. Mantan 

binaan RPSBM yang membuat usaha tempe dapat dilihat lampiran 

12 gambar 10. Mantan dari RPSBM tersebut dapat menerapkan 

keterampilan yang didapat di RPSBM dengan membuka usaha 

pembuatan tempe. Tempe tersebut di jual di Pasar, sehingga 

mereka tidak turun ke jalanan lagi, mereka mencukupi untuk 

kebutuhannya dengan usaha tempe tersebut. 

b)  Pelatihan Menyablon 

   Pelaksanaan pelatihan keterampilan menyablon juga 

diberikan setelah mendapat teori terlebih dahulu. Pelatihan 

tersebut dapat dilihat pada lampiran 12 gambar 8. Keterampilan 

menyablon dilaksanakan setiap hari selasa  selama 10-20 hari. 

c)   Menyelenggarakan Pendidikan Apresisi Seni dan Budaya 

       RPSBM juga menyelenggarakan apresiasi dibidang seni 

dan   budaya. Hal ini bertujuan untuk menyalurkan bakat seni 

yang ada pada anak binaan RPSBM, sehingga mereka tidak 

kehilangan atau lupa dengan bakat seni yang dimiliki dan ada 

pada diri mereka. Karena pada dasarnya setiap anak memiliki 

bakat dan kemampuan sendiri-sendiri, Sedangkan RPSBM  

menyelengarakan apresiasi budaya yang  bertujuan agar anak 

binaannya mengenal, mempelajari, mengetahui, melestarikan 

setiap kebudayaan yang ada di Indonesia. RPSBM bahkan pernah 

mendapat penghargaan sebagai peserta apresiasi seni yang 
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diselenggarakan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 

14 Kota Pekalongan. Kegiatan lomba tersebut dapat dilihat pada 

lampiran 12 gambar 9. Kegiatan tersebut diadakan oleh kepala 

SMPN 14 Kota Pekalongan pada saat hari pendidikan yaitu pada 

tanggal 2 Mei 2011.  

Apresiasi musik di RPSBM dilatih oleh salah satu pengurus 

dari RPSBM yang ahli dalam seni musik yaitu Bapak 

Fatkhurrohman. Pelatih tersebut melatih anak jalanan dengan  

sungguh-sungguh, karena anak jalanan yang dibina di RPSBM 

dipersiapkan untuk mengikuti lomba yang diadakan oleh Kepala 

SMP 14 Pekalongan. 

   Petugas Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat setelah 

melakukan tindakan represif, kuratif, dan rehabilitasi petugas Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM) melakukan tindakan 

sebagai berikut: 

1) Penghentian Pelayanan, dilakukan setelah kelayan selesai mengikuti 

proses pelayanan dan telah mencapai hasil pelayanan sesuai dengan 

rencana yang ditetapkan. 

2) Rujukan (Reveral). Kegiatan ini dilaksanakan apabila kelayan 

membutuhkan pelayanan lainnya yang tidak tersedia dalam panti. 

3) Pemulangan dan Penyaluran. Kegiatan ini dilaksanakan setelah 

kelayan dinyatakan berhenti atau selesai mengikuti proses pelayanan. 

Proses pemulangan yaitu kelayan dikembalikan kepada pihak keluarga 
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atau sanak saudara dan lingkungan tempat kelayan tinggal. Proses 

penyaluran yaitu kelayan disalurkan kepada perusahaan/tempat 

kerja/instansi yang berminat mempekerjakan kelayan sesuai dengan 

bidang dan jenis keterampilan yang telah dimiliki kelayan. 

4) Pembinaan Lanjut. Kegiatan ini adalah untuk memonitor dan 

memantau kelayan sesudah mereka bekerja atau kembali ke keluarga. 

4. Hambatan-hambatan yang Dialami Rumah Perlindungan Sosial Berbasis 

Masyarakat (RPSBM) dalam Upaya Menangani Pembinaan Anak 

Jalanan  

 

     Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat, dalam menjalankan 

tugas dan kewajibannya dalam menangani pembinaan anak jalanan mengalami 

hambatan-hambatan. Adanya hambatan tersebut mengakibatkan tidak dapat 

berjalannya kegiatan RPSBM sesuai dengan harapan para pengelolanya. 

Hambatan-hambatan yang dialami Rumah Perlindungan Sosial Berbasis 

Masyarakat adalah sebagai berikut. 

a.  Keterbatasan alokasi waktu memberikan pembinaan dan  bimbingan 

      Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat dalam memberikan 

pembinaan dan bimbingan waktunya sangat terbatas yaitu 10-20 hari, 

apabila waktunya digunakan untuk mengarahkan dan membimbing anak 

jalanan  pada saat jam pelatihan keterampilan tentu menganggu dan 

menghambat kegiatan pelatihan di RPSBM. Hal ini Seperti yang  

diungkapkan Drs. Syafrizal Munir 53 tahun (Ka. Dinsosnaketrans Kota 

Pekalongan) sebagai berikut: “Waktu di RPSBM sangat terbatas yaitu 10-
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20 hari untuk pembinaan dan bimbingan” (wawancara tanggal 22 Maret 

2011 jam 09.00). 

       Waktu yang terbatas tidak efektif dalam pemberian pengarahan dan 

bimbingan sehingga anak jalanan tidak begitu paham dan tidak tahu 

mengenai dampak dan akibat dari penyimpangan perilaku yang 

dilakukannya. 

b. Keinginan anak untuk berubah itu tidak ada 

       Anak tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk berubah menjadi 

lebih baik. Mereka sudah terlanjur menyukai perilaku tersebut karena 

dengan perilaku tersebut membuat dia senang dan semuanya bebas. Hal ini 

seperti diungkapkan oleh Bapak Dwi Nugroho Hariadi 37 tahun sebagai 

berikut: „‟Diri anak itu sendiri tidak mau berubah karena dengan 

penyimpangan perilaku yang dilakukan membuat dia senang‟‟ (wawancara 

tanggal 21 Maret 2011 jam 09.00). Tidak adanya keinginan untuk berubah 

merupakan faktor penghambat dalam menangani penyimpangan perilaku, 

karena tidak adanya keinginan akan sulit diarahkan sehingga pembinaan itu 

tidak terarah. 

c. Kebiasaan hidup bebas  

         Anak jalanan sudah mempunyai kebiasaan hidup dalam kebebasan, 

sehingga kebebasan itu sulit untuk diarahkan. Seperti diungkapkan oleh 

Zamroni 37 tahun sebagai berikut:  

‟‟Kebiasaan hidup dalam kebebasan kadang sulit untuk diarahkan 

karena sudah terlanjur melakukan penyimpangan perilaku, ibaratnya 

virus tersebut sudah sampai ke sum-sum tulang belakang itu yang 
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kadang sulit untuk diarahkan‟‟ (wawancara tanggal 18 Maret 2011 jam 

09.00). 

 

    Kehidupan anak jalanan adalah kehidupan yang bebas, tidak ada yang 

mengontrol, dan mengatur kebiasaan hidupnya. Kehidupan yang bebas ini 

menyebabkan anak jalanan melakukan tindakan yang tingkah lakunya 

menyimpang baik norma masyarakat, maupun norma agama, bahkan 

perilaku tersebut mengarah pada tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang 

biasanya dilakukan anak jalanan misalnya minum-minuman keras, mencuri, 

menggunakan obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya.  

d. Sarana dan prasarana kurang memadai 

       Berdasarkan observasi tanggal 18 Maret 2011 bahwa RPSBM 

mempunyai Sarana dan prasarana yang kurang memadai misalnya belum 

dibangunnya Musholla sebagai sarana pembinaan agama. Rumah 

Perlindungan Sosial juga belum memiliki alat untuk pelatihan keterampilan 

sendiri seperti alat menyablon. Alat menyablon tersebut menyewa di 

Tempat lain sehingga pemberian keterampilan tidak berlangsung diberikan 

terhadap anak jalanan. 

 

B. Pembahasan  

1. Peranan Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat dalam  

Upaya Menangani Pembinaan  Anak Jalanan 

 

       Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktunya di jalanan.   

Berbagai faktor yang menyebabkan anak turun ke jalanan adalah karena 

tingkat makro yaitu tingkat yang berhubungan dengan keluarga, tingkat mose 
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yaitu tingkat yang berhubungan dengan lingkungan, dan tingkat mikro yaitu 

tingkat yang berhubungan dengan ekonomi (Gonzales, 2009: 2). Anak 

jalanan yang berada di Kota Pekalongan kebanyakan turun ke jalanan karena 

tingkat makro yaitu yang berhubungan dengan keluarga. Keluarga kurang 

memberikan fungsi afeksi yaitu fungsi untuk mendapatkan kasih sayang dari 

orang tuanya sehingga sangat mempengaruhi perkembangan pribadi anak 

yang didapatkan pada keluarga. 

     Berdasarkan hasil penelitian bahwa anak adalah modal bangsa dan 

penentu masa depan bangsa maka perlu adanya penanganan anak jalanan. 

Pendekatan penanganan masalah anak jalanan yang digunakan Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat, sesuai dengan pendapat  Tata 

Sudrajat yaitu Street Based, langsung turun ke jalan di mana pendekatan 

langsung ke anak nanti setelah itu di  pusatkan ke Rumah Perlindungan 

Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM), di RPSBM ini kita memberikan 

pelatihan-pelatihan yaitu Center Based. Community Based, dikembalikan ke 

masyarakat. Hal ini masyarakat harus membantu juga, istilah pekerjaan  

sosial yang pertama dengan pendekatan case work yaitu pendekatan secara 

individu. Kedua pendekatan group work  yaitu pendekatan kelompok dan 

ketiga pendekatan organisasi dan kemasyarakatan (social organization and 

development), yaitu metode yang digunakan pekerja sosial untuk membantu 

kelayan agar organisasi yang ada di masyarakat menerima, mengembangkan, 

mengontrol perilaku kelayan dan memberikan kesempatan untuk 

meningkatkan perannya dalam hidup bermasyarakat. 
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     Anak jalanan melakukan penyimpangan perilaku disebabkan oleh 

faktor Lingkungan yang buruk, broken home, Pengaruh buruk orang tua, dan 

frustasi negatif. 

       Menurut Narwoko, yang digolongkan sebagai perilaku menyimpang  

adalah  sebagai berikut. 

a. Tindakan yang nonconform yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-

nilai atau norma-norma yang ada. 

b. Tindakan yang antisosial atau asosial yaitu tindakan yang melawan 

kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. 

c. Tindakan-tindakan kriminal yaitu tindakan yang nyata–nyata telah 

melanggar aturan-aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau 

keselamatan orang lain.  

    Sesuai dengan pendapat Narwoko, Tindakan menyimpang yang 

kebanyakan  dilakukan oleh anak jalanan di Rumah Perlindungan Sosial 

Berbasis Masyarakat adalah Sebagai berikut. 

1)  Tindakan nonconform misalnya seorang anak jalanan perempuan yang 

merokok. 

2)  Tindakan antisosial atau asosial seperti penggunaan obat-obatan terlarang, 

minuman keras. 

3)   Tindakan kriminal seperti pencurian. 

      Sesuai dengan tugas pokok  Rumah Perlindungan Sosial Berbasis 

Masyarakat, RPSBM dalam menangani penyimpangan perilaku anak jalanan 

dilakukan melalui dua tindakan yaitu: 
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a)  Tindakan represif yaitu dengan memberikan hukuman kepada anak 

jalanan. Pekerja sosial menjadi sahabat dan pendidik anak jalanan di 

RPSBM. Pekerja sosial apabila mengetahui anak jalanan asuhan RPSBM 

melakukan penyimpangan perilaku, harus mengambil tindakan untuk 

menanganinya yaitu pemberian nasihat dan pemberian hukuman. 

Pemberian nasihat bertujuan agar anak jalanan mengetahui apa yang 

dilakukan itu salah, sedangkan pemberian hukuman agar anak jalanan 

tersebut tidak mengulangi penyimpangan perilaku lagi. Hukuman yang 

diberikan berupa bersih-bersih Ruangan sekitar RPSBM, lamanya 

tergantung dengan perilaku yang dilakukannya, apabila perilaku itu  

dilakukan berulang-ulang maka hukumannya adalah mereka dimasukkan 

ke dalam sel. 

b)   Tindakan kuratif, membantu anak jalanan agar tidak melakukan 

penyimpangan perilaku lagi. 

c)  Tindakan rehabilitasi yaitu membantu klien mengubah keterbatasan-

keterbatasan kemampuannya dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan 

yang dimilikinya. Tindakan kurtaif dan rehabilitasi ini dilakukan dengan 

memberikan pendidikan lagi. Pendidikan ini dilakukan melalui 

pembinaan. Pembinaan yang dilakukan RPSBM dalam menangani 

penyimpangan perilaku anak jalanan adalah dengan memberikan 

beberapa pembinaan yaitu: 
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(1) Pembinaan Mental, yaitu proses pembinaan yang ditujukan untuk 

meningkatkan keyakinan terhadap nilai-nilai agama yang dianut dan 

mampu menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat 

sebagai perwujudan orang beragama. Pembinaan Mental tersebut 

adalah sebagai berikut. 

a. Bimbingan keagamaan 

  Pembinaan  keagamaan bertujuan untuk membimbing anak 

jalanan ke arah jalan yang benar. Kaidah-kaidah agama berisi hal-

hal yang dilarang dan menunjukkan hal-hal yang diwajibkan serta 

memberikan penjelasan perbuatan-perbuatan yang baik dan buruk. 

Kegiatan pembinaan keagamaan ini diantaranya adalah mereka 

diajari untuk beribadah seperti sholat berjamaah, mengaji Al 

Qur‟an, dan pada malam jumat diadakan yasinan. 

b. Bimbingan kedisiplinan dan budi pekerti 

   Bimbingan kedisiplinan dilakukan agar anak jalanan 

mempunyai disiplin waktu, kegiatan rutinitas yang positif dan 

mempunyai kesibukan sehari-hari.  

Bimbingan budi pekerti yang diberikan di RPSBM dilakukan 

melalui ceramah-ceramah tentang budi pekerti.  Kegiatan Ceramah 

dilaksanakan seminggu sekali  pada setiap hari Rabu jam 09.00.  

Bimbingan tersebut dilakukan dengan tujuan agar anak jalanan 

memiliki etika, sopan santun dan budi pekerti karena anak jalanan 

biasanya tidak mempunyai etika, budi pekerti yang baik dan sopan 
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santun serta mengarahkan perilaku yang menyimpang tersebut ke 

arah perilaku sosial yang lebih layak. Hal ini didasarkan atas 

kesadaran bahwa kebanyakan anak jalanan yang melakukan 

penyimpangan perilaku hampir selalu terlibat dalam tindakan a-

sosial termasuk tindakan kriminal.  

(2) Pembinaan Sosial adalah proses pembinaan yang ditujukan kepada 

anak jalanan agar mampu mengembangkan relasi sosial yang positif 

dan menjalankan peranan sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. 

Pembinaan ini bertujuan agar anak jalanan dapat berinteraksi dengan 

pekerja sosial, sesama Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS). Kegiatan tersebut dilaksanakan seminggu sekali pada hari 

Jumat jam 08.00. 

(3) Pembinaan Kesehatan adalah proses pembinaan yang ditujukan 

menjaga atau meningkatkan keyakinan kondisi  kesehatan kelayan, 

sehingga dapat melaksanakan peran-peran sosial di masyarakat. 

Pembinaan kesehatan ini yang diberikan di RPSBM adalah meliputi  

pembinaan kesegaran jasmani dan pembinaan personal higienis. 

a. Pembinaan kesehatan jasmani yaitu lebih memprioritaskan untuk 

berolahraga misalnya setiap pagi diberikan pembelajaran untuk 

senam dengan tujuan untuk mencapai kondisi fisik yang baik. 

Kegiatan ini dilakukan setiap hari pada pukul 06.00-07.00 selama 

10-20 hari. Kegiatan ini bertujuan agar anak jalanan mempunyai 

kondisi fisik yang baik. 
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b. Pembinaan personal higienis yaitu kebersihan diri yang meliputi 

mandi, gosok gigi dan mencuci baju. Pembinaan ini bertujuan agar 

anak jalanan mengetahui cara hidup bersih karena kebanyakan 

anak jalanan itu masalah penyakit yang dialami adalah Pola Hidup 

Bersih Sehat.  

(4)  Pembinaan Pelatihan  Keterampilan 

       Pembinaan pelatihan keterampilan adalah proses pembinaan 

yang ditujukan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan 

kelayan dalam bidang usaha ekonomi produktif. Keterampilan dan 

pelatihan tersebut dimaksudkan  supaya para anak jalanan nantinya 

dapat mengembangkan keterampilan tersebut di masyarakat.  

   Pelaksanaan keterampilan tersebut diharapkan setelah keluar atau 

selesai dari binaan RPSBM mempunyai keterampilan dan 

kemampuan lain dalam artian  anak jalanan mempunyai keterampilan 

lain adalah untuk mencari  uang dan tentunya tidak turun ke jalanan 

lagi dan tidak melakukan penyimpangan perilaku  lagi. Pelatihan 

keterampilan yang diberikan di RPSBM adalah sebagai berikut. 

a. Pelatihan Pembuatan Tempe Higienis 

Petugas RPSBM sebelum memberikan praktek pelatihan 

keterampilan pembuatan tempe higienis, anak jalanan diberi teori  

terlebih dahulu. setelah teori diberikan kemudian langsung 

diberikan pelatihan keterampilan. Pelatihan pembuatan tempe 

higienis tersebut dilaksanakan pada hari senin selama 10-20 hari. 
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b. Pelatihan Menyablon 

           Pelaksanaan pelatihan keterampilan menyablon juga 

diberikan setelah mendapat teori terlebih dahulu. Keterampilan 

menyablon dilaksanakan setiap hari selasa  selama 10-20 hari.  

c. Menyelenggarakan Pendidikan Apresisi Seni dan Budaya 

                  RPSBM  juga menyelenggarakan apresiasi dibidang seni 

dan budaya. Hal ini bertujuan untuk menyalurkan bakat seni yang 

ada pada anak binaan RPSBM, sehingga mereka tidak kehilangan 

atau lupa dengan bakat seni yang dimiliki dan ada pada diri 

mereka. Karena pada dasarnya setiap anak memiliki bakat dan 

kemampuan sendiri-sendiri. Sedangkan RPSBM  menyelengarakan 

apresiasi budaya hal ini bertujuan agar para anak binaannya 

mengenal, mempelajari, mengetahui, melestarikan setiap 

kebudayaan yang ada di Indonesia dan di Jawa Tengah pada 

khususnya. RPSBM  bahkan pernah mendapat penghargaan 

sebagai peserta apresiasi seni yang diselenggarakan oleh Kepala 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Pekalongan.  

   Petugas Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat setelah 

melakukan tindakan kuratif yaitu memberikan pembinaan-pembinaan 

seperti di atas, mereka melakukan tindakan sebagai berikut: 

1) Penghentian Pelayanan, dilakukan setelah kelayan selesai mengikuti 

proses pelayanan dan telah mencapai hasil pelayanan sesuai dengan 

rencana yang ditetapkan. 
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2) Rujukan (reveral). Kegiatan ini dilaksanakan apabila kelayan 

membutuhkan pelayanan lainnya yang tidak tersedia dalam panti. 

3) Pemulangan dan Penyaluran. Kegiatan ini dilaksanakan setelah 

kelayan dinyatakan berhenti atau selesai mengikuti proses pelayanan. 

Proses pemulangan yaitu kelayan dikembalikan kepada pihak keluarga 

atau sanak saudara dan lingkungan tempat kelayan tinggal. Proses 

penyaluran yaitu kelayan disalurkan kepada perusahaan/ tempat 

kerja/instansi yang berminat mempekerjakan kelayan sesuai dengan 

bidang dan jenis ketrampilan yang telah dimiliki kelayan. 

4) Pembinaan Lanjut. Kegiatan ini adalah untuk memonitor dan 

memantau kelayan sesudah mereka bekerja atau kembali ke keluarga. 

      Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat  (RPSBM) berdiri 

sebagai respon terhadap meningkatnya Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) diantaranya anak jalanan. Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat dalam melakukan pelayanan 

mengunakan prinsip sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak dengan tujuan agar anak tersebut  dapat hidup, 

tumbuh, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta memberikan perlindungan dari perilaku-

perilaku menyimpang. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 
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(1) Prinsip Non Diskriminasi 

a. Setiap anak berhak mendapat pelayanan secara manusiawi dan adil 

tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, suku bangsa, dan 

status sosial lainnya. 

b. Menghargai anak sebagai manusia seutuhnya yang memiliki hak 

dan kewajiban yang sama. 

c. Menerima keadaan anak apa adanya sebagai individu yang 

mempunyai harga diri, potensi, kelebihan, kemampuan, serta 

mempunyai sikap empati. 

d. Menghadapi anak sebagai individu yang berbeda dengan yang 

lainnya atau unik dari segi potensi, bakat, minat, ciri-ciri, latar 

belakang. Kondisinya saat ini, cita-cita dan harapan masa 

depannya.  

(2)  Prinsip Kepentingan Terbaik Anak 

a. Mengupayakan semua keputusan, kegiatan dan dukungan dari 

berbagai pihak (kepolisian, pengadilan, dan instansi pemerintah 

lainnya, organisasi internasional dan nasional serta masyarakat 

untuk membantu anak yang membutuhkan perlindungan khusus 

dan semata untuk kepentingan terbaik anak. 

b. Mengupayakan suatu lingkungan yang terbaik bagi anak yang 

membutuhkan perlindungan khusus untuk dapat hidup, 

berkembang dan memperoleh masa depannya lebih baik. 
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(3) Prinsip Menghormati Pandangan Anak  

a. Pandangan anak perlu didengar dan diperhatikan. 

b. Menghormati hak anak untuk menentukan keputusan sendiri dan 

memberi kesempatan seluasnya untuk mengambil keputusan 

tersebut. 

c. Memberlakukan semua informasi anak bagi dokumen yang rahasia 

dan tidak dapat diceritakan. 

2. Hambatan-hambatan yang dialami Rumah Perlindungan Sosial 

Berbasis Masyarakat (RPSBM) dalam Upaya Menangani Pembinaan 

Anak Jalanan  

 

      Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat dalam memberikan 

pembinaan pada anak jalanan sudah berjalan efektif, walaupun dalam 

melaksanakan peranan dalam menangani pembinaan anak jalanan ada sedikit 

hambatan dalam memberikan pembinaan. Hambatan-hambatan yang dialami 

dalam menangani pembinaan anak jalanan adalah sebagai berikut: 

a. Keterbatasan alokasi waktu memberikan pembinaan dan  bimbingan 

        Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat dalam memberikan 

pembinaan dan bimbingan waktunya sangat terbatas yaitu 10-20 hari, 

apabila waktunya digunakan untuk mengarahkan dan membimbing anak 

jalanan  pada saat jam pelatihan keterampilan tentu menganggu dan 

menghambat kegiatan pelatihan di RPSBM. Waktu yang terbatas tidak 

efektif dalam pemberian pengarahan dan bimbingan sehingga anak jalanan 

tidak begitu paham dan tidak tahu mengenai dampak dan akibat dari 

penyimpangan perilaku yang dilakukannya. 
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b. Keinginan untuk berubah itu tidak ada 

  Anak yang tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk berubah 

menjadi lebih baik. Hal ini menjadi faktor penghambat Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat dalam menangani pembinaan 

karena tidak adanya keinginan untuk berubah sehingga pembinaan itu 

diberikan tidak terarah.  

  Anak jalanan yang tidak mempunyai keinginan untuk berubah karena 

mereka sudah terlanjur menyukai perilaku tersebut, dengan perilaku 

tersebut membuat dia senang dan semuanya bebas. 

c.   Kebiasaan hidup bebas 

      Kehidupan anak jalanan adalah kehidupan yang bebas, tidak ada 

yang mengontrol, dan mengatur kebiasaan hidupnya. Kehidupan yang 

bebas ini menyebabkan anak jalanan melakukan tindakan yang tingkah 

lakunya menyimpang baik norma masyarakat, maupun norma agama, 

bahkan perilaku tersebut mengarah pada tindakan kriminal. Tindakan 

kriminal yang biasanya dilakukan anak jalanan misalnya minum-

minuman keras, mencuri, menggunakan obat-obatan terlarang dan lain 

sebagainya.  

    Anak jalanan sudah mempunyai kebiasaan hidup dalam kebebasan, 

sehingga kebebasan itu sulit untuk diarahkan. Hal ini yang menyebabkan 

hamabatan RPSBM dalam menangani pembinaan. 
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d.  Sarana dan prasarana kurang memadai 

     Sarana dan prasarana yang kurang memadai misalnya belum 

dibangunnya Musholla sebagai sarana pembinaan agama. Rumah 

Perlindungan Sosial juga belum memiliki alat untuk pelatihan 

keterampilan sendiri seperti alat menyablon. Alat menyablon tersebut 

menyewa di Tempat lain sehingga pemberian keterampilan tidak 

berlangsung diberikan terhadap anak jalanan. 

3. Cara Mengatasi Hambatan 

      Hambatan-hambatan yang dialami oleh RPSBM, maka RPSBM 

haruslah mencarikan jalan keluarnya supaya masalah tersebut tidak berlarut-

larut dan menyebabkan hal yang buruk buat RPSBM. Maka dari itu cara 

yang dipakai RPSBM dalam menyelesaikan hambatan tersebut antara lain 

sebagai berikut: 

a. Keterbatasan alokasi waktu memberikan pembinaan dan  bimbingan 

Waktu merupakan salah satu faktor penting untuk keberhasilan 

dalam memberikan pembinaan dan bimbingan sikap, tutur kata dan 

tingkah laku pada anak jalanan karena waktu yang cukup dapat 

memberikan pembinaan dan bimbingan menjadi efektif dan efisien. Upaya 

Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat dalam mengatasi 

keterbatasan alokasi memberikan pembinaan dan bimbingan dengan 

melakukan pendekatan dengan orang tua agar orang tua bisa mendidik, 

mengawasi, memberikan perhatian dan memberikan motivasi, dorongan 
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anak tersebut agar melakukan kegiatan yang positif agar waktu tidak 

digunakan ke jalan.  

b. Keinginan untuk berubah itu tidak ada 

Keinginan untuk berubah merupakan salah satu faktor penting 

untuk keberhasilan dalam memberikan pembinaan karena adanya 

keinginan untuk berubah dapat memberikan pembinaan itu menjadi 

terarah. Upaya Rumah Perlindungan Berbasis Masyarakat dalam 

mengatasi hambatan agar anak itu mempunyai keinginan untuk berubah 

adalah dengan pendekatan yaitu Pendekatan dengan orang tua yaitu 

dikembalikan bahwa institusi keluarga itu sangat penting dalam 

penanganan masalah anak, jadi apapun yang terjadi keluarga itu harus 

dinomorsatukan karena tumbuh kembang anak itu di keluarga dulu, 

apabila di keluarga itu sendiri tidak bisa menangani, maka Rumah 

Perlindungan Berbasis Masyarakat mencarikan keluarga pengganti/ 

Vostercare, karena mencari Vostercare itu sangat sulit sehingga  Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat sedapat mungkin  untuk 

membina dan di kembalikan ke kehidupan yang normal. 

c. Kebiasaan hidup bebas 

  Upaya Rumah Perlindungan Sosial berbasis Masyarakat dalam 

menangani hambatan agar anak itu tidak hidup bebas adalah dengan 

diberikan aturan-aturan agar anak itu tidak hidup bebas, sehingga 

pelaksanaan pembinaan berjalan lancar. 

 



94 

 

d.  Sarana dan prasarana kurang memadai 

Sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menghambat 

Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat dalam menangani 

penyimpangan perilaku anak jalanan. Upaya yang dilakukan RPSBM 

dalam mengatasi hambatan tersebut adalah melengkapi sarana prasarana 

seperti didirikan Musholla agar dapat digunakan sebagai tempat 

pembinaan agama serta dilengkapinya alat-alat pelatihan keterampilan 

menyablon agar pemberian keterampilan yang diberikan terhadap anak 

jalanan  berjalan dengan langsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Simpulan 

          Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan rumah 

perlindungan sosial dalam upaya menangani pembinaan anak jalanan ada tiga 

tindakan yaitu: tindakan represif dengan memberikan hukuman kepada anak 

jalanan, tindakan kuratif dan rehabilitasi yaitu dengan memberikan 

pendidikan. Pendidikan tersebut dilakukan melalui pembinaan. Pembinaan 

yang dilakukan RPSBM  adalah (1) Pembinaan Mental, yang meliputi 

bimbingan keagamaan, bimbingan kedisiplinan dan budi pekerti, (2) 

Pembinaan Sosial, (3) Pembinaan Kesehatan yang meliputi pembinaan 

kesehatan jasmani dan pembinaan personal higienis, dan (4) Pembinaan 

Pelatihan  Keterampilan berupa pelatihan pembuatan tempe higienis, 

pelatihan menyablon dan menyelenggarakan aprisiasi dibidang seni dan 

budaya. 

     Hambatan-hambatan yang dialami Rumah Perlindungan Sosial 

Berbasis Masyarakat di Pekalongan adalah keterbatasan alokasi waktu dalam 

memberikan pembinaan dan  bimbingan, keinginan untuk berubah itu tidak 

ada,  kebiasaan hidup bebas,  sarana dan prasarana kurang memadai. 

Cara mengatasi hambatan keterbatasan alokasi waktu dan keinginan 

untuk berubah tidak adalah dengan melakukan pendekatan dengan orang tua 

agar orang tua bisa mendidik, mengawasi, memberikan perhatian dan 

95 



96 

 

memberikan motivasi, dorongan anak tersebut agar melakukan kegiatan yang 

positif agar waktu tidak digunakan ke jalan. Kebiasaan hidup bebas cara 

mengatasinya adalah dengan diberikan aturan-aturan agar anak itu tidak 

hidup dalam kebebasan. Sarana dan prasarana kurang memadai cara 

mengatasinya adalah melengkapi sarana prasarana seperti didirikan musholla 

agar dapat digunakan sebagai tempat pembinaan agama serta dilengkapinya 

alat-alat keterampilan menyablon agar pemberian keterampilan yang 

diberikan terhadap anak jalanan  berjalan dengan langsung. 

 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Kepada Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat diharapkan 

untuk melengkapi sarana dan prasarana seperti didirikan Musholla, dan 

dilengkapinya alat keterampilan menyablon.  

2. Kepada Dinas Sosial diharapkan lebih memperhatikan Kesejahteraan 

Sosial anak jalanan dalam hal mendapatkan lapangan pekerjaan agar anak 

jalanan mempunyai pekerjaan yang tetap dan tidak turun ke jalan lagi. 

3. Kepada anak jalanan diharapkan dapat menerapkan keterampilan yang 

diperoleh dari Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat misal 

pembuatan tempe higienis, menyablon, agar tidak melakukan perilaku 

menyimpang dan meninggalkan kebiasaan buruk minum-minuman keras,  

pemakaian obat-obatan terlarang dan mencuri. 
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  PEDOMAN WAWANCARA (INSTRUMEN) 

DENGAN PENGURUS DI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL BERBASIS 

MASYARAKAT (RPSBM) 

  

A. Karakteristik Responden 

Nama     : 

Umur     : 

Pendidikan    : 

  Jabatan              : 

B. Daftar Pertanyaan 

No Fokus Indikator Pertanyaan 

1. Peranan Rumah 

Perlindungan 

Sosial Berbasis 

Masyarakat 

dalam upaya 

menangani 

penyimpangan 

perilaku anak 

jalanan 

a.    Gambaran umum 

      Rumah  

Perlindungan 

Sosial Berbasis 

Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Bagaimana sejarah 

riwayat berdirinya 

Rumah Perlindungan 

Sosial Berbasis 

Masyarakat? 

2) Motivasi apakah 

yang mendorong 

berdirinya Rumah 

Perlindungan Sosial 

Berbasis 

Masyarakat? 

3) Bagaimana peranan 

Rumah Perlindungan 

Sosial dalam upaya  

menangani   

penyimpangan 

perilaku anak jalanan 

secara umum? 

4) Bagaimana peranan 

Lampiran 5 
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Rumah Perlindungan 

Sosial dalam upaya  

menangani   

penyimpangan 

perilaku anak jalanan 

secara khusus? 

5) Apakah dalam 

menjalankan 

tugasnya Rumah 

Perlindungan Sosial 

Berbasis Masyarakat 

(RPSBM) juga 

dibantu atau 

kerjasama dengan 

pihak luar, sebutkan! 

6) Kegiatan dan 

pelayanan apa saja 

yang dilakukan anda 

di Rumah 

Perlindungan Sosial 

Berbasis Masyarakat 

(RPSBM) kepada 

anak jalanan? 

7) Selama anda bekerja 

di Rumah 

Perlindungan Sosial 

ini, apakah menurut 

anda para anak 

jalanan menjadi lebih 

baik setelah di 

tampung di Rumah 
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b. Bentuk-bentuk  

penyimpangan 

perilaku anak 

jalanan di Rumah 

Perlindungan 

Sosial Berbasis 

Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Hambatan-

hambatan yang 

dialami Rumah 

Perlindungan 

Perlindungan Sosial 

Berbasis Masyarakat, 

dan apa alasannya? 

8) Bagaimanakah 

metode atau strategi 

pembinaan yang 

diterapkan oleh 

Petugas Rumah 

Perlindungan Sosial 

Berbasis Masyarakat 

(RPSBM) dengan 

adanya bentuk-

bentuk 

penyimpangan 

perilaku seperti 

minum-minuman 

keras, dan 

penggunaan obat 

terlarang? 

9) Apakah dengan 

metode atau strategi 

tersebut menjadikan 

anak jalanan tidak 

mengulangi kembali 

penyimpangan 

perilaku, dan apa 

alasannya? 

10) Menurut anda faktor 

apakah yang 

menghambat dalam 

menangani 
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Sosial Berbasis 

Masyarakat dalam 

Upaya menangani 

penyimpangan 

perilaku anak 

jalanan. 

penyimpangan 

perilaku anak 

jalanan? 

11) Solusi apakah yang 

di lakukan dalam 

mengatasi hambatan 

dalam menangani 

penyimpangan 

perilaku anak 

jalanan? 
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PEDOMAN WAWANCARA (INSTRUMEN) 

DENGAN BIDANG SOSIAL PADA  DINAS SOSIAL 

A. Karakteristik Informan 

Nama     : 

Umur     : 

Pendidikan    : 

Waktu/ Tempat  : 

Alamat    : 

B. Daftar Pertanyaan 

No Fokus Indikator Pertanyaan 

1. Peranan Rumah 

Perlindungan 

Sosial Berbasis 

Masyarakat dalam 

upaya menangani 

penyimpangan 

perilaku anak 

jalanan 

a.   Gambaran    

umum 

      Rumah  

Perlindungan 

Sosial Berbasis 

Masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Bagaimana pendapat 

anda tentang Rumah 

Perlindungan Sosial 

Berbasis Masyarakat? 

2) Kesulitan-kesulitan apa 

yang anda alami dengan 

adanya Rumah 

Perlindungan Sosial 

Berbasis Masyarakat? 

3) Bagaimana peranan 

Rumah Perlindungan 

Sosial Berbasis 

Masyarakat dalam upaya 

menangani 

penyimpangan perilaku 

anak jalanan secara 

umum? 

4) Bagaimana peranan 

Rumah Perlindungan 

Sosial Berbasis 

Lampiran 6 
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c.   Hambatan-

hambatan yang 

dialami dalam 

menangani   

penyimpangan 

perilaku anak 

jalanan. 

Masyarakat dalam upaya 

menangani 

penyimpangan perilaku 

anak jalanan secara 

khusus? 

5) Saran  apakah yang anda 

berikan untuk kemajuan 

dan kelangsungan Rumah 

Perlindungan Sosial 

Berbasis Masyarakat? 

6) Kesulitan-kesulitan apa 

yang anda alami dengan 

adanya bentuk-bentuk 

penyimpangan perilaku 

anak jalanan di Rumah 

Perlindungan Sosial 

Berbasis Masyarakat? 

7) Solusi apakah yang anda 

lakukan dalam mengatasi 

hambatan dalam 

menangani 

penyimpangan perilaku 

anak jalanan? 

8) Harapan apa yang bisa 

anda kemukakan 

terhadap keberadaan 

Rumah Perlindungan 

Berbasis Masyarakat 

dalam upaya menangani 

penyimpangan perilaku 

anak jalanan? 



106 

 

PEDOMAN WAWANCARA (INSTRUMEN) 

DENGAN ANAK JALANAN DI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL 

BERBASIS MASYARAKAT (RPSBM) 

 

A. Karakteristik Informan 

Nama     : 

Umur     : 

Pendidikan    : 

Waktu/ Tempat  : 

Alamat    : 

B. Daftar Pertanyaan 

No Fokus Indikator Pertanyaan 

1. Peran Rumah 

Perlindungan 

Sosial Berbasis 

Masyarakat dalam 

upaya menangani 

penyimpangan 

perilaku anak 

jalanan 

a. Gambaran umum  

    anak jalanan  yang 

pernah di tampung 

di Rumah 

Perlindungan 

Sosial Berbasis 

Masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Faktor apa yang menjadi 

penyebab anda turun ke 

jalanan? 

2) Apakah anda masih 

mempunyai 

keluarga?Jika masih 

mempunyai keluarga apa 

alasan anda berada di 

jalanan? 

3) Di mana saja anda dulu  

biasanya mangkal 

(beroperasi)? Apakah 

berpindah-pindah? 

4) Bagaimana hubungan 

anda dengan  orang tua , 

apakah terjalin dengan 

harmonis, atau tidak? 

Mengapa? 

Lampiran 7 
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b. Bentuk-bentuk 

Penyimpangan 

perilaku yang 

dilakukan anak  

jalanan di Rumah 

Perlindungan 

Sosial Berbasis 

Masyarakat. 

c. Upaya yang 

dilakukan  dalam 

mengatasi 

hambatan 

menangani 

penyimpangan 

perilaku anak 

jalanan. 

 

 

 

5) Bentuk-bentuk 

penyimpangan perilaku 

apa saja yang pernah 

anda lakukan? 

6) Media dan faktor apa 

yang menyebabkan 

kalian melakukan 

penyimpangan perilaku? 

7) Tindakan apa yang  

dilakukan pengurus 

Rumah Perlindungan 

Sosial Berbasis 

Masyarakat jika anda 

melakukan 

penyimpangan perilaku? 

8) Apakah dengan 

tindakan yang 

dilakukan pengurus di 

Rumah Perlindungan 

menjadi lebih baik? 
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HASIL WAWANCARA 

 

PERANAN RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT 

(RPSBM) DALAM UPAYA MENANGANI PENYIMPANGAN PERILAKU 

ANAK JALANAN DI KOTA PEKALONGAN 

 

         Karakteristik Responden 

Nama     : Dwi Nugroho Hariadi, S.Sos, MM 

Umur     : 37 tahun  

Pendidikan  : Magister managemen 

Jabatan        : Ketua Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat 

 

C. Peranan Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat dalam Upaya 

Menangani Penyimpangan Perilaku Anak Jalanan 

1. Gambaran umum Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat 

a.    Sejarah riwayat berdirinya RPSBM adalah ibarat kepedulian kita sebagai 

masyarakat di mana pada Undang-undang No. 11 partisipasi masyarakat 

itu sanagt diperlukan dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial 

itu sebagai Undang-undang pertama, dan yang kedua kita dari karang 

taruna ingin berpartisipasi dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan 

Sosial. 

b. Motivasi apakah yang mendorong berdirinya Rumah Perlindungan 

Sosial Berbasis Masyarakat adalah ikut dalam hal penanganan Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

c.    Peranan Rumah Perlindungan Sosial dalam upaya  menangani   

penyimpangan perilaku anak jalanan secara umum adalah secara 

langsung mengadakan penanganan karena yang pertama adalah kita 

mengadakan konseling, dan konseling itu untuk awal dari kita kebutuhan 

anak jalanan, kedua mengadakan konseling dengan orang tua karena 

keluarga ini sebagai piler dalam hal penanganan masalah anak, karena 

tanpa keluarga kita bina, anak pun tidak bisa kita bina.  

Lampiran 8 
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d. Peranan Rumah Perlindungan Sosial dalam upaya  menangani   

penyimpangan perilaku anak jalanan secara khusus adalah membantu 

dalam artian kita hanya penanganan saja karena sifat kita hanya 

sementara, kemudian kalau sudah kita bina sudah ada 10-20 hari kita 

kembalikan ke masyarakat. 

e.    Tugasnya Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM) 

juga dibantu atau kerjasama dengan pihak luar yaitu Dibantu dengan 

kepolisian, satpol PP, aparat kelurahan, dan lembaga-lembaga 

masyarakat lainnya seperti BKK dan karang taruna. 

f.    Kegiatan dan pelayanan yang dilakukan di Rumah Perlindungan Sosial 

Berbasis Masyarakat (RPSBM) kepada anak jalanan adalah pertama, kita 

menangani mental spiritual, dan kita ajari beribadah. Kedua kita ajari 

ketrampilan yang bisa dikembangkan di masyarakat. Ketiga bagaimana 

cara hidup yang layak di masyarakat karena anak jalanan sendiri 

kehidupannya tidak wajar, apalagi kaitannya dengan penyimpangan 

perilaku seharusnya anak itu di dalam keluarga malah ini di luar 

keluarga. 

g. Selama saya bekerja di Rumah Perlindungan Sosial ini, para anak 

jalanan menjadi lebih baik setelah di tampung di Rumah Perlindungan 

Sosial Berbasis Masyarakat, minimal mereka bisa  menerapkan 

ketrampilan-ketrampilan yang telah didapat dari RPSBM. Buktinya yaitu 

ada dari anak jalanan  yang bekerja menjual tempe, penjual telur asin 

dan ada yang bekerja sebagai tukang penyablon plastik di pabrik. Itu 

semua adalah ketrampilan yang pernah di dapat dari RPSBM. 

2. Bentuk-bentuk  penyimpangan perilaku anak jalanan di Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat. 

a. metode atau strategi pembinaan yang diterapkan oleh Petugas Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM) dengan adanya 

bentuk-bentuk penyimpangan perilaku seperti minum-minuman keras, 

dan penggunaan obat terlarang adalah dengan metode pendekatan 

konsultasi kita memberitahukan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan 
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salah kalau perlu kita hindari dengan cara pelan-pelan nanti kita 

kembangkan bahwa perbuatan itu salah, tidak bisa langsung secara 

drastic karena untuk merubah penyimpangan perilaku tersebut 

memerlukan waktu yang lama. 

b. Dengan metode atau strategi tersebut Selama ini yang kita bina sudah 

sedikit demi sedikit sudah mulai dikurangi, misalnya yang dulunya 

minum-minuman keras 3x, sekarang sudah dukurangi minumnya. 

3. Hambatan-hambatan yang dialami Rumah Perlindungan Sosial Berbasis 

Masyarakat dalam Upaya menangani penyimpangan perilaku anak jalanan. 

a. Faktor apakah yang menghambat dalam menangani penyimpangan 

perilaku anak jalanan adalah  pada diri anak itu sendiri tidak mau 

berubah karena anak itu sudah mempunyai kesenangan di jalan, karena 

untuk mengembalikan ke rumahnya agak sulit, katanya di jalan itu 

seperti surga semuanya ada, semuanya bebas, dan semua membuat dia 

senang, makanya bagaimana anak itu bisa kita kendalikan supaya 

kembali ke keluarganya.  

b. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam menangani 

penyimpangan perilaku anak jalanan adalah dengan melakukan 

pendekatan yaitu pendekatan dengan orang tua yaitu kita kembalikan, 

bahwa institusi keluarga itu sangat penting dalam penanganan masalah 

anak, jadi apapun yang terjadi keluarga itu harus dinomorsatukan karena 

tumbuh kembang anak itu di keluarga dulu, kalau misalkan di keluarga 

itu sendiri tidak bisa menangani maka kita carikan keluarga pengganti / 

vostercare . Tetapi dari RPSBM sedapat mungkin ketika kita bina ya kita 

perbuat untuk merubah  masalah penyimpangan perilaku ini kita 

kembalikan ke kehidupan yang normal.   
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HASIL WAWANCARA 

 

PERANAN RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT 

(RPSBM) DALAM UPAYA MENANGANI PENYIMPANGAN PERILAKU 

ANAK JALANAN DI KOTA PEKALONGAN 

 

         Karakteristik Responden 

Nama     : Zamroni 

Umur     : 37 tahun  

Pendidikan  : Tamat SLTA 

Jabatan        : Bidang Pelayanan 

 

A. Peranan Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat dalam Upaya 

Menangani Penyimpangan Perilaku Anak Jalanan 

1. Gambaran umum Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat 

a.    Sejarah riwayat berdirinya Rumah Perlindungan Sosial Berbasis   

Masyarakat Adalah awal mulanya karena kepedulian pemuda dalam 

menangani Permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di 

inisiatif oleh pengurus karang taruna Kota Pekalongan secara tidak 

sengaja dalam perbincangan di sebuah warung makan, ini karena melihat 

ada satu bangunan di Wilayah Kota Pekalongan yang tidak terpakai dan 

itu adalah celah yang bias diambil alih untuk kegiatan yang 

direncanakan, kemudian disusnlah proposal dan diajukan ke Bapak 

Walikota  dan mendapat respon yang sangat membahagiakan artinya 

bapak walikota merespon sepenuhnya untuk berdirinya Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM) yang semula 

bangunan ini adalah bangunan SD yang tidak difungsikan lagi. 

b. Motivasi yang mendorong berdirinya Rumah Perlindungan Sosial 

Berbasis Masyarakat adalah Sebagai generasi muda harus dituntut 

kreativitas karena karang taruna sebagai penggagas di Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat ini adalah sebagai penggerak 
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kegiatan-kegiatan yang minimal bisa membantu masyarakat dalam 

Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial, dan kita lihat sendiri banyak 

Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial di sekitar Pekalongan yang 

belum secara maksimal tertangani oleh pemerintah, sehingga itu menjadi 

motivasi yang kuat untuk mendirikan Rumah Perlindungan Sosial 

Berbasis Masyarakat. 

c.    Peranan Rumah Perlindungan Sosial dalam upaya  menangani   

penyimpangan perilaku anak jalanan secara umum adalah  bisa dirasakan 

di masyarakat ketika ada permasalahan yang terjadi disuatu masyarakat 

kaitannya dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan 

penyandang itu adalah yang paling banyak terjadi adalah anak jalanan, 

psikotik dan PSK ini tentu masalah-masalah yang rusial yang perlu 

ditangani. 

d. Peranan Rumah Perlindungan Sosial dalam upaya  menangani   

penyimpangan perilaku anak jalanan secara khusus adalah membina 

mereka dalam arti kita anggap mereka sebagai teman, istilahnya kita 

melakukan pendampingan bagi mereka yang menjadi Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial karena orang yang menjadi Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial biasanya dikucilkan apalgi sering 

meresahkan masyarakat. 

e.   Dalam menjalankan tugasnya Rumah Perlindungan Sosial Berbasis 

Masyarakat (RPSBM) juga dibantu atau kerjasama dengan pihak luar 

yaitu Dinas kesehatan, dinas pendidikan, kantor kementrian agama. 

f.    Kegiatan dan pelayanan yang dilakukan anda di Rumah Perlindungan 

Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM) kepada anak jalanan adalah 

diberikan semacam jadwal disiplin kesibukan sehari-hari. Klien yang 

sudah berada di RPSBM ada aturan-aturan yang harus mereka 

laksanakan tentunya tidak secara paksaan, artinya kita arahkan agar 

mereka ini ada kegiatan rutinitas yang positif yaitu dari bangun pagi kita 

arahkan untuk berolahraga (pembinaan jasmani), motivasi untuk 

didampingi, bersih-bersih lingkungan disekitar RPSBM, kita berikan 
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beberapa pelatihan-pelatihan yang barangkali ketika mereka kembali di 

masyarakat mereka sudah sedikit mempunyai bekal yang bisa diteruskan 

di masyarakat, ketrampilan tersebut adalah ketrampilan pembuatan 

tempe higienis, pengolahan sampah dalam hal penyediaan tempat untuk 

membuat komposer  dan cara membuat komposer yang lebih sederhana, 

pembuatan telur asin, dan pelatihan penyablonan. Jadwal tersebut kita 

atur, sedemikian rupa dengan kita pantau, mereka yang  sekiranya  bisa 

lebih ditingkatkan ketrampilannya kita berikan secara intensif. 

g. Selama saya bekerja di Rumah Perlindungan Sosial ini,  menurut saya  

para anak jalanan menjadi lebih baik setelah di tampung di Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat, minimal mereka bisa kita 

tanamkan bahwa mereka adalah merupakan bagian dari masyarakat yang 

tentunya juga punya hak untuk mengisi dalam hal kegiatan-kegiatan di 

masyarakat.  

2. Bentuk-bentuk penyimpangan perilaku anak jalanan di Rumah Perlindungan 

Sosial Berbasis Masyarakat. 

a.   Metode atau strategi pembinaan yang diterapkan oleh Petugas Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM) dengan adanya 

bentuk-bentuk penyimpangan perilaku seperti minum-minuman keras, 

dan penggunaan obat terlarang adalah Kita berikan penjelasan baik dan 

buruknya yang mereka lakukan artinya ketika mereka mengkonsumsi 

minuman keras dan obat-obat terlarang kita berikan penjelasan bahaya 

dari obat-obatan dan minuman keras, artinya kita tidak melarang mereka 

secara langsung  kita jelaskan bahaya-bahayanya bagi mereka. Itu sudah 

ada contohnya pernah  salah satu diantara mereka di RPSBM itu pernah 

sampai sakit karena obat-obatan, sampai kita bawa ke Rumah Sakit, dia 

hamper mati dan itu sebagai contoh buat mereka, sehingga dengan 

begitu mereka bias secara langsung menyadari artinya lita tidak secara 

langsung melarang obat-obatan yang terlarang yang telah dikonsumsi 

artinya kita berikan penjelasan kerugian dari kebiasaan-kebiasaan yang 

mereka lakukan. 
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b. Dengan metode tersebut, yang sudah angka keberhasilannya sudah bisa 

kita lihat, dengan pendampingan tersebut nyata-nyata memang yang 

paling berpengaruh adalah  latar belakang dari keluarga sehingga kalau 

anak tersebut tidak mempunyai niat sendiri untuk merubah pola hidup 

atau jalan hidup memang sangat sulit sekali. 

3. Hambatan-hambatan yang dialami Rumah Perlindungan Sosial Berbasis 

Masyarakat dalam Upaya menangani penyimpangan perilaku anak jalanan. 

a.   Faktor yang menghambat dalam menangani penyimpangan perilaku anak 

jalanan adalah mereka sudah kebiasaan hidup dalam kebebasan, 

sehingga kebebasan tersebut kadang sulit untuk kita arahkan yang semau 

gue dan penyimpangan perilaku tersebut sudah terlanjur menjadi virus  

sampai ke sum-sum tulang belakang itu yang kadang-kadang sulit untuk 

kita arahkan. 

b. Solusi apakah yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam 

menangani penyimpangan perilaku anak jalanan adalah kita berikan 

pembinaan rohani, kita teliti apa yang menjadi kegemaran mereka 

sehingga kita berjalan seiring dengan apa yang mereka sukai, dan disitu 

kita arahkan sedikit demi sedikit. 
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HASIL WAWANCARA 

 

PERANAN RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT 

(RPSBM) DALAM UPAYA MENANGANI PENYIMPANGAN PERILAKU 

ANAK JALANAN DI KOTA PEKALONGAN 

 

           Karakteristik Informan 

Nama     : Drs. Syafrizal Munir 

Umur     : 53 tahun 

Pendidikan    : Magister Managemen 

Jabatan   : Kepala seksi Asistensi Kesejahteraan Sosial 

 

A.  Peranan Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat dalam Upaya 

Menangani Penyimpangan Perilaku Anak Jalanan 

1. Gambaran Gambaran umum Rumah Perlindungan Sosial Berbasis 

Masyarakat 

a.   Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat adalah semacam 

tempat penampungan sementara dari Penyandang MasalahKesejahteraan 

Sosial terutama menangani anak jalanan. Lokasinya disatukan dan 

penanganannya juga berbeda. Anak jalanan diberikan siraman rohani 

dan beberapa ketrampilan sehingga anak itu bisa kembali semestinya ke 

keluarga dan berbakti kepada orang tua. Anak jalanan turun ke jalanan 

ternyata bukan hanya masalah ekonomi saja,tetapi juga kurangnya 

perhatian orang tua sehingga anak itu lari dari rumah kumpul dengan 

teman-teman. 

b. Kesulitan-kesulitan yang dialami dengan adanya RPSBM adalah secara 

khusus tidak ada kesulitan, karena anak jalanan merupakan tanggung 

jawab pemerintah dan mereka juga merupakan tunas-tunas bangsa. 

c.   Peranan Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat dalam upaya 

menangani penyimpangan perilaku anak jalanan secara umum adalah 
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melakukan agar mereka sadar sehingga anak itu nanti kedepannya akan 

lebih baik dan tidak mengulangi penyimpangan perilaku lagi. 

d. Peranan Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat dalam upaya 

menangani penyimpangan perilaku anak jalanan secara khusus adalah 

melakukan pembinaan mental dan tentunya mengajak tokoh-tokoh 

masyarakat dan tokoh agama. 

e.    Saran yang diberikan untuk kemajuan RPSBM adalah agar petugas harus 

membaur dengan anak jalanan, keinginan mereka itu apa. 

2. Hambatan-hambatan yang dialami Rumah Perlindungan Sosial Berbasis 

Masyarakat dalam Upaya menangani penyimpangan perilaku anak jalanan. 

a.   Kesulitan-kesulitan yang dialami RPSBM dalam menangani bentuk-

bentuk penyimpangan perilaku anak jalanan di Rumah Perlindungan 

Sosial Berbasis Masyarakat adalah keterbatasan waktu sangat terbatas 

yaitu 10-20 hari, ini hanya digunakan untuk pelayanan semacam 

pelatihan dan siraman rohani. 

b. Solusi untuk mengatasi hambatan dalam menangani penyimpangan 

perilaku anak jalanan tersebut adalah dengan melakukan pendekatan 

dengan orang tua, agar orang tua memberikan perhatian sepenuhnya dan 

mendidik anak dengan baik serta memberikan motivasi agar anaknya 

dapat melakukan kegiatan yang positif. 

c.   Harapan terhadap keberadaan Rumah Perlindungan Berbasis Masyarakat 

dalam upaya menangani penyimpangan perilaku anak jalanan adalah 

RPSBM dalam menjalankan tugasnya tidak bekerja sendiri, tentunya ada 

beberpa pihak yang membantu dalam melaksanakan tugasnya yaitu 

keluarga. 
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HASIL WAWANCARA 

 

PERANAN RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT 

(RPSBM) DALAM UPAYA MENANGANI PENYIMPANGAN PERILAKU 

ANAK JALANAN DI KOTA PEKALONGAN 

 

           Karakteristik Informan 

Nama     : Santoso 

Umur     : 17  tahun 

Pendidikan    : Tamat SD  

Waktu    :  Tanggal 20 Maret 2011 jam 16.00 

 

A. Peranan Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat dalam Upaya 

Menangani Penyimpangan Perilaku Anak Jalanan 

1.  Gambaran umum  anak jalanan  yang pernah di tampung di Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat 

a.    Penyebab Aku dadi anak jalanan asale kurang perhatian kadi wong tuo 

(penyebab saya jadi anak jalanan sebab kurangnya perhatian dari oran 

tua) 

b. Aku isih duwe keluarga (saya masih mempunyai keluarga), asale wong 

tuo kurang ngei perhatian cuma mikir pekerjaan tok  (sebab orang tua 

saya kurang memberikan perhatian hanya memikirkan pekerjaan saja). 

c.    Aku biasane mangkal pindah-pindah, nek stasiun karo terminal 

Pekalongan (saya biasanya mangkalnya berpindah-pindah yaitu di 

Stasiun dan Terminal Pekalongan). 

d. Hubungan aku karo wong tuo kurang harmonis asale wong tuo kerjo 

nang adoh  (hubungan saya dengan orang tua saya kurang harmonis 

sebab orang tua saya bekerja di tempat yang jauh). 
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2. Bentuk-bentuk Penyimpangan perilaku yang dilakukan anak  jalanan di 

Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat 

a.    Perilaku sing menyimpang sing pernah tak lakoni yaiku aku ngelakokke 

seks bebas bolan-balen, terus aku ora iso diterimo karo masyarakat 

(perilaku menyimpang yang pernah  saya  lakukan adalah saya 

melakukan seks bebas secara berulan-ulang, kemudian saya tidak bisa 

diterima oleh masyarakat). 

b. Sing nyebabke aku ngelakokke iku asale wong tuo ku kerjo nang adoh 

dadi aku ora diperhatikke karo ora ono pengawasan kadi wong tuo 

(Yang menyebabkan saya melakukan perilaku menyimpang karena  

orang tua saya bekerja di tempat yang jauh, sehingga tidak ada perhatian 

dan pengawasan dari orang tua). 

3. Upaya yang dilakukan  dalam mengatasi hambatan menangani , 

spenyimpangan perilaku anak jalanan. 

a. Dibina karo diajari keterampilan sing iso dadi bekal aku nek aku wis 

metu kadi RPSBM dadi aku ono kesibukan karo ora ngelakokke seks 

maneh (dibina dan diajari keterampilan yang dapat menjadi bekal kalau 

saya sudah keluar dari RPSBM sehingga saya mempunyai kesibukan dan 

tidak melakukan seks lagi)  

b. Sak wise di RPSBM aku luwih apik (sesudah di RPSBM saya menjadi 

lebih baik). 
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HASIL WAWANCARA 

 

PERANAN RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT 

(RPSBM) DALAM UPAYA MENANGANI PENYIMPANGAN PERILAKU 

ANAK JALANAN DI KOTA PEKALONGAN 

 

           Karakteristik Informan 

Nama     :  Maulana. 

Umur     :  19 tahun 

Pendidikan    : Putus sekolah SMP 

Waktu    : Tanggal 13 Maret 2011 jam 19.00 

 

A. Peranan Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat dalam Upaya 

Menangani Penyimpangan Perilaku Anak Jalanan 

1.  Gambaran umum  anak jalanan  yang pernah di tampung di Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat 

a.    Yang mendorong saya turun ke jalan karena kemiskinan keluarga saya. 

b. Saya masih mempunyai keluarga, turun ke jalan karena untuk membantu 

keluarga saya bekerja. 

c.    Saya biasanya mangkal berpindah-pindah yang kira-kira dapat 

menghasilkan uang banyak, kadang-kadang di terminal, perepatan lampu 

merah. 

d. Hubungan saya dengan orang tua saya harmonis. 

2.   Bentuk-bentuk Penyimpangan perilaku yang dilakukan anak  jalanan di 

Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat 

a.    Perilaku menyimpang yang pernah saya lakukan adalah saya sering   

mencuri uang tetangga tanpa mengajak teman, karena kondisi keluarga 

aku yang serba kekurangan sehingga saya mengambil keputusan untuk 

mencuri uang, saya dikucilkan oleh masyarakat karena saya lakukan 

sampai berulang-ulang.  
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b. Yang menyebabkan saya melakukan pencurian tersebut adalah karena 

butuh uang, karena terpaksa jadinya mencuri mbak. 

3. Upaya yang dilakukan  dalam mengatasi hambatan menangani penyimpangan 

perilaku anak jalanan. 

a. Tindakan yang dilakukan RPSBM dalam menangani penyimpangan 

perilaku adalah dibina, diajari ibadah, disuruh mendengarkan ceramah, 

serta diberi keterampilan-keterampilan yang bisa dijadikan modal buat 

kerja besok seperti membuat tempe higienis dan pelatihan menyablon, 

kalau saya tidak manut dimasukkan ke dalam sel bersama anak-anak 

yang galak-galak yang masih liar. 

b. Ya, sadar sedikit-sedikit ingin berubah demi masa depan saya nantinya. 
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HASIL WAWANCARA 

 

PERANAN RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT 

(RPSBM) DALAM UPAYA MENANGANI PENYIMPANGAN PERILAKU 

ANAK JALANAN DI KOTA PEKALONGAN 

 

           Karakteristik Informan 

Nama     : Nia  

Umur     : 17 tahun 

Pendidikan    : Putus sekolah SMA Kelas 2 

Waktu    : Tanggal 20 Maret 2011 jam 16.00 

 

A. Peranan Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat dalam Upaya 

Menangani Penyimpangan Perilaku Anak Jalanan 

1.  Gambaran umum  anak jalanan  yang pernah di tampung di Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat 

a.  Yang mendorong saya turun ke jalan karena hobi saja. 

b. Saya masih mempunyai keluarga, turun ke jalan karena emang hoby saja.  

c.Saya biasanya mangkal berpindah-pindah yang kira-kira dapat 

menghasilkan uang banyak. 

d.  Hubungan saya dengan orang tua dekat. 

2.   Bentuk-bentuk Penyimpangan perilaku yang dilakukan anak  jalanan di 

Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat 

a. Perilaku menyimpang yang pernah saya lakukan adalah perokok berat, 

tetapi masih diterima oleh masyarakat. 

b. Yang menyebabkan saya merokok adalah pengaruh buruk ibu saya yang 

merokok, jadinya saya ikut-ikutan. 
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3. Upaya yang dilakukan  dalam mengatasi hambatan menangani penyimpangan 

perilaku anak jalanan. 

a. Tindakan yang dilakukan RPSBM dalam menangani penyimpangan 

perilaku adalah dibina dan dinasehati. 

c. Ya, bisa dapat pelajaran. 
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WAWANCARA 

 

PERANAN RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT 

(RPSBM) DALAM UPAYA MENANGANI PENYIMPANGAN PERILAKU 

ANAK JALANAN DI KOTA PEKALONGAN 

 

           Karakteristik Informan 

Nama     : Ita 

Umur     : 18 tahun 

Pendidikan    : Putus sekolah SMP 

Waktu    : Tanggal 21 Maret 2011 jam 17.00 

 

A. Peranan Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat dalam Upaya 

Menangani Penyimpangan Perilaku Anak Jalanan 

1.  Gambaran umum  anak jalanan  yang pernah di tampung di Rumah 

Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat 

a. Yang mendorong saya turun ke jalan karena  keluarga saya berantakan  

jadinya  saya tidak ada perhatian dari orang tua. 

b. Saya masih mempunyai keluarga, turun ke jalan karena orang tua saya 

kurang memberikan perhatian dan keluarga saya berantakan. 

c.  Saya biasanya mangkal di mana yang membuat saya senang. 

d. Hubungan saya dengan orang tua renggang, karena orang tua saya 

bercerai. 

2.   Bentuk-bentuk Penyimpangan perilaku yang dilakukan anak  jalanan di 

Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat 

a.   Perilaku menyimpang yang pernah saya lakukan adalah menggunakan 

obat-obatan sendirian tanpa adanya teman untuk menghilangkan depresi. 

b. Yang menyebabkan saya menggunakan obat-obatan adalah untuk 

menghilangkan depresi, karena orang tua bercerai. 
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3. Upaya yang dilakukan  dalam mengatasi hambatan menangani penyimpangan 

perilaku anak jalanan. 

d. Tindakan yang dilakukan RPSBM dalam menangani penyimpangan 

perilaku adalah saya pernah menggunakan obat-obatan terlarang, 

kemudian saya diberi hukuman, hukuman tersebut adalah saya 

dimasukkan ke dalam sel, karena perbuatan tersebut saya lakukan 

berulang-ulang, kemudian saya dinasehati dengan diputarkan film 

tentang bahaya obat-obatan terlarang‟‟ 

e. Ya, lebih baik. 
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DAFTAR RESPONDEN 

 

No Nama Umur Jabatan 

1 

2 

3 

4 

Dwi Nugroho H, S.Sos, MM 

Zamroni 

Fatkhurrohman 

Uswatun Khasanah 

37 tahun 

37 tahun 

40 tahun 

24 tahun 

Ketua RPSBM 

Bidang Pelayanan dan Advokasi 

Bidang Pelayanan dan Advokasi 

Bidang Pelayanan dan Advokasi 

 

 

 

DAFTAR INFORMAN 

 

No Nama Umur Kedudukan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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12 

13 

14 

Drs. Syafrizal Munir, MM 

Bagiyo Suripto 

Dani Setiawan 

Agus Riyanto 

M. Adi P. 
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Gilang Adi Pratama 

Siswanto 

Kurniawan 

Dika 

Ita 

Nia 

Ust. Bachrun 

Yusuf 

53 tahun 

50 tahun 

17 tahun 

20 tahun 

20 tahun 

20 tahun 

18 tahun 

17 tahun 

13 tahun 

20 tahun 

18 tahun 

17 tahun 

50 tahun 

20 tahun  

Ka. Dinsosnakertrans  

Wkl Dinsosnakertrans 

Anak jalanan binaan RPSBM 

Anak jalanan binaan RPSBM 

Anak jalanan binaan RPSBM 

Anak jalanan binaan RPSBM 

Anak jalanan binaan RPSBM 

Anak jalanan binaan RPSBM 

Anak jalanan binaan RPSBM 

Anak jalanan binaan RPSBM 

Anak jalanan binaan RPSBM 

Anak jalanan binaan RPSBM 

Imam Sholat Berjamaah di RPSBM 

Mantan anak jalanan binaan RPSBM 

 

  

 

 

 

Lampiran 9 
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Lampiran 12 

 

Foto-Foto Penelitian 

 

 
 

 
 

Gambar 1 Kantor Dinas Sosial Kota Pekalongan 

 

 

 
 

Gambar 2 Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat 
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Gambar 3 Gambar Sholat Berjamaah di RPSBM 

 

 
 

Gambar 4 Kegiatan Bimbingan Budi Pekerti  
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Gambar 5 Kegiatan Senam di RPSBM 

 

 

 
 

Gambar 6 Kegiatan Kerja Bakti di RPSBM 
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Gambar 7 Pelatihan Pembuatan Tempe  

 

 

 
 

Gambar 8 Pelatihan Keterampilan Menyablon 
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Gambar 9 Kegiatan Lomba Menyanyi 

 

 

 
    

Gambar 10 Anak Jalanan Binaan RPSBM 

 


