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ABSTRAK 

Sulistiani, Novi. 2011. “Identifikasi Kebutuhan Belajar Gelandangan Remaja Di 
Kawasan Pasar Johar Semarang”. Skripsi, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas 
Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Khomsun Nurhalim, 
M.Pd. Pembimbing II Dra. Tri Suminar, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Identifikasi, Kebutuhan Belajar, Gelandangan Remaja. 

Latar belakang penelitian ini adalah masalah gelandangan yang direlokasi 
oleh lembaga sosial pada umumnya mereka kembali menggelandang, karena 
program kegiatannya tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Perlu dilakukan 
identifikasi kebutuhan belajar untuk menyusun program kegiatan dan 
pembelajaran yang efektif dan tepat guna. Rumusan penelitian ini yaitu (1) 
Bagaimana latar belakang pendidikan dan sosial ekonomi gelandangan remaja di 
kawasan pasar Johar Semarang? (2) Apa saja kebutuhan belajar gelandangan 
remaja di kawasan pasar Johar Semarang? 

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif yang 
merupakan metode penelitian dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis dari hasil wawancara dan pengamatan. Subyek penelitian yaitu 
gelandangan remaja yang berusia antara 12-22 tahun. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner untuk 
mengungkap data yang terkait dengan identifikasi kebutuhan belajar gelandangan 
remaja. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teori, dan metode. 
Analisis data model interaktif. 

Hasil yang diperoleh penelitian ini yaitu gelandangan remaja yang sudah 
tidak bersekolah karena faktor ekonomi, mereka harus mempertahankan hidup 
dengan bekerja di jalanan. Kebutuhan belajar gelandangan remaja adalah 
melanjutkan sekolah dan keterampilan untuk bekal hidup dalam rangka untuk 
memenuhi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan 
lainnya, tanpa kejaran petugas penertiban kota, dan mendapat pengakuan dari 
masyarakat umum. Latar belakang pendidikan gelandangan remaja mulai dari DO 
(Dropout) SD sampai SMA/SMK, sedangkan latar belakang sosial ekonomi 
gelandangan remaja yang memiliki pekerjaan sebagai pengamen, pengemis, 
tukang parkir, penjual koran, dan pembantu warung makan dengan penghasilan 
rata-rata perhari Rp 25.000,-. Kebutuhan belajar gelandangan remaja yang 
menjadi prioritas untuk dipenuhi yaitu mengikuti program kesetaraan dan 
kemudian keterampilan bengkel. 

Saran penelitian ini adalah pemerintah lebih memperhatikan kaum 
gelandangan yang putus sekolah melalui program pendidikan kesetaraan (gratis) 
dan memberikan perlindungan keamanan dalam bekerja dan tempat tinggal. Dinas 
sosial/ lembaga rehabilitasi menciptakan program pengentasan gelandangan yang 
dapat dilaksanakan dengan sungguh sungguh dan sesuai dengan kebutuhan kaum 
gelandangan sehingga dapat dipakai sebagai bekal hidup dijaman seperti sekarang 
ini. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan modern, Indonesia telah berkembang dengan pesat. 

Beberapa fasilitas infra struktur, seperti gedung, jalan bebas hambatan, jalan 

raya dan taman, telah dibangun dengan mantap dan indah. Akan tetapi hal 

tersebut mengalami hambatan bagi bangsa Indonesia yang dalam tahap 

berkembang, hambatan tersebut dimulai sejak adanya krisis ekonomi yang 

berkepanjangan sehingga bangsa Indonesia pada masa sekarang masih 

menghadapi pemasalahan yang cukup kompleks, meliputi aspek politik, 

ekonomi, budaya, pendidikan serta sosial. 

Dampak positif dan negatif tampaknya semakin sulit dihindari dalam 

pembangunan, sehingga selalu diperlukan usaha untuk lebih mengembangkan 

dampak positif pembangunan serta mengurangi dan mengantisipasi dampak 

negatifnya. Gelandangan merupakan salah satu dampak negatif pembangunan, 

khususnya pembangunan perkotaan. Gelandangan adalah fenomena 

kemiskinan sosial,ekonomi dan budaya yang dialami sebagai amat kecil 

penduduk kota besar hingga menempatkan mereka pada lapisan sosial paling 

bawah dimasyarakat kota (Wirosardjono dalam Setyaningsih, 2005:28).  
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Keberhasilan percepatan pembangunan di wilayah perkotaan dan 

sebaliknya keterlambatan pembangunan di wilayah pedesaan mengundang 

arus migrasi desa-kota yang antara lain memunculkan gelandangan karena 

sulitnya pemukiman dan pekerjaan di wilayah perkotaan dan pedesaan. 

Munculnya gelandangan di lingkungan perkotaan merupakan gejala sosial 

budaya yang menarik. Gejala sosial ini kebanyakan dikaitkan dengan 

perkembangan lingkungan perkotaan, karena didaerah kota sampai saat ini 

relatif masih membutuhkan tenaga yang murah, kasar dan tidak terdidik dalam 

mendukung proses perkembangannya (Iqbali, 2006:12). 

Kondisi semacam ini membuktikan bahwa semakin kuatnya 

dikotomi antara kehidupan yang "resmi" kota dan kehidupan lain yang 

berbeda atau berseberangan dengan kontruksi kehidupan yang resmi tersebut. 

Pada kenyataannya Indonesia pada saat ini merupakan salah satu negara 

sedang berkembang yang ketinggalan jauh dibandingkan dengan negara 

lainnya, seperti Jepang, Korea, Cina, dan Malaysia. Keterbelakangan itu 

menyangkut di bidang ekonomi, teknologi maupun bidang pendidikan (Iqbali, 

2006:15). 

Masalah gelandangan merupakan salah satu dari penyakit 

masyarakat yang dari dahulu tidak dapat ditemukan jalan keluarnya. Dalam 

Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan gelandangan adalah orang-

orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang 

layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan 

pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat 
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umum. Contoh dari masalah itu misalnya pemerintah sudah berupaya 

mengentaskan gelandangan tersebut dari keadaanya.  

Menurut PP No.31 Tahun 1980 Penanggulangan gelandangan yang 

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

terjadi pergelandangan, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat 

pergelandangan di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali 

gelandangan menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta 

memungkinkan pengembangan para gelandangan untuk memiliki kembali 

kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang 

layak sesuai dengan harkat martabat manusia.  

Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi 

penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, 

pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada 

hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan, sehingga akan 

tercegah terjadinya: (a) pergelandangan dan pengemisan oleh individu atau 

keluarga-keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit 

penghidupannya; (b) meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan 

dan pengemisan di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan 

kesejahteraan pada umumnya; (c) pergelandangan dan pengemisan kembali 

oleh para gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitir dan telah 

ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ke 

tengah masyarakat.  
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Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui 

lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan 

pengemisan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat. Usaha represif 

dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan dan 

pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang 

yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan (Pasal 8). Usaha 

represif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi : a) razia, razia dapat 

dilakukan sewaktu-waktu baik oleh pejabat yang berwenang untuk itu maupun 

oleh pejabat yang atas perintah Menteri diberi wewenang untuk itu secara 

terbatas,razia yang dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang kepolisian 

terbatas dilaksanakan bersama-sama dengan Kepolisian; b) penampungan 

sementara untuk diseleksi, seleksi sebagaimana dimaksudkan untuk 

menetapkan kwalifikasi para gelandangan dan pengemis dan sebagai dasar 

untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:dilepaskan dengan 

syarat, dimasukkan dalam Panti Sosial, dikembalikan kepada orang 

tua/wali/keluarga/kampung halamannya, diserahkan ke Pengadilan, diberikan 

pelayanan kesehatan; c) pelimpahan, dalam hal seseorang gelandangan 

dan/atau pengemis dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung 

halamannya baik karena hasil seleksi maupun karena putusan pengadilan 

dapat diberikan bantuan sosial yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh 

Menteri. 

Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi 

usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan 
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kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru 

melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta 

pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, 

kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan 

martabat manusia sebagai Warganegara Republik Indonesia. Usaha 

rehabilitatif terhadap gelandangan dan pengemis meliputi usaha-usaha 

penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut, bertujuan 

agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat. 

Usaha penampungan ditujukan untuk meneliti atau menseleksi gelandangan 

dan pengemis yang dimasukkan dalam Panti Sosial. Usaha penyantunan 

ditujukan untuk mengubah sikap mental gelandangan dan pengemis dari 

keadaan yang nonproduktif menjadi keadaan yang produktif, gelandangan dan 

pengemis diberikan bimbingan, pendidikan dan latihan baik fisik, mental 

maupun sosial serta ketrampilan kerja sesuai dengan bakat dan 

kemampuannya. Usaha penyaluran ditujukan kepada gelandangan dan 

pengemis telah mendapatkan bimbingan, pendidikan, latihan dan ketrampilan 

kerja dalam rangka pendayagunaan mereka terutama ke sektor produksi dan 

jasa, melalui jalur-jalur transmigrasi, swakarya, dan pemukiman lokal. Usaha 

tindak lanjut ditujukan kepada gelandangan dan pengemis yang telah 

disalurkan, agar mereka tidak kembali menjadi gelandangan-dan pengemis. 

Kenyataannya keadaan itu akan kembali lagi seperti semula. Setelah 

gelandangan direlokasi oleh lembaga sosial pada umumnya mereka kembali 

menggelandang. Sejak tahun 2002, peningkatan gelandangan terhitung dari 
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tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari gelandangan yang dipulangkan. Dapat 

dianalisis bahwa kegiatan rehabilitasi tersebut belum efektif. Penyebab tidak 

efektifnya program rehabilitasi dapat diprediksikan karena program 

kegiatannya tidak sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Hal ini perlu 

disesuaikan dengan prinsip pembelajaran orang dewasa. Beberapa prinsip 

dasar belajar pada orang dewasa menurut Raharjo (2005:17-18) yaitu (a) 

orang dewasa mempertahankan kemampuan untuk belajar; (b) orang dewasa 

mempunyai perbedaan yang menonjol dalam kelompok, dan individu dalam 

hal keinginan, kebutuhan, latar belakang dan keterampilan; (c) pengalaman 

orang dewasa mengalami penurunan secara berangsur-angsur; (d) pengalaman 

warga belajar merupakan sumber pokok dalam situasi belajar; (e) konsep diri 

bergerak dari ketergantungan ke kemandirian sehingga individu akan tumbuh 

rasa tanggung jawab dalam pengalaman dan keyakinan; (f) orang dewasa 

cenderung berorientasi pada kehidupan; (g) orang dewasa dimotivasi untuk 

belajar dengan faktor yang bervariasi; (h) partisipasi warga belajar dalam 

proses belajar memberikan sumbangan untuk belajar; (i) lingkungan yang 

mendukung adalah kunci pokok dalam belajar pada orang dewasa.  

Pentingnya identifikasi kebutuhan belajar untuk menyusun program 

kegiatan dan pembelajaran bagi gelandangan yang efektif dan tepat guna. 

Identifikasi adalah pencatatan atau pendaftaran sesuatu hal atau masalah 

kemudian menggolongkan-golongkannya ke dalam kelompok-kelompok 

tertentu (Sutarto, 2008:108). Kegiatan tersebut akan terselesaikan apabila 
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gelandangan serta pemerintah berupaya penuh akan pengentasan kemiskinan 

tersebut.  

Pengamatan peneliti selama ini menunjukkan bahwa peran orang tua 

sangat dominan dalam pendidikan bagi anak. Lingkungan keluarga adalah 

lingkungan yang berperan terhadap perkembangan diri pribadi anak. Di 

samping itu kesadaran dalam diri anak untuk tetap bersekolah minimal sampai 

tingkat pendidikan lanjutan pertama masih kurang. Masyarakat golongan 

kurang mampu (gelandangan), pada dasarnya gelandangan masih memiliki 

ketangguhan dan ketrampilan dasar, hanya karena sebab-sebab yang unik 

mereka tidak dapat hidup dan berkehidupan sebagai masyarakat yang pada 

umunya. Anak-anak gelandangan pada umumnya malah harus berfikir bahwa 

yang penting ialah untuk segera dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yakni 

pangan, sandang serta papan.  

Keadaan gelandangan yang berada di kawasan pasar Johar 

Semarang, sebagian besar dari mereka masih usia sekolah. Berdasarkan hasil 

survei peneliti rata-rata mereka tamatan Sekolah Dasar (SD) dan DO Sekolah 

Menengah Pertama, akan tetapi ada beberapa yang tamat SMA/SMK. 

Keseharian mereka berada di sekitar pasar Johar, lebih tepatnya yaitu berada 

di dekat pasar dan sekitar jembatan penyebrangan, yang mereka lakukan yaitu 

mencari uang dengan cara mengamen, menjadi tukang parkir, kuli pasar, dan 

ada pula yang berjualan koran. Setiap malam mereka ada yang tidur di 

emperan toko daerah Kanjengan yaitu di belakang pasar Johar, ada juga yang 

tinggal di gedung parkir pasar dan di belakang pos polisi pasar Johar, emperan 
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di Kota Lama, dan di dekat sungai. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 

gelandangan remaja yang berusia 12-22 tahun. Alasan peneliti memilih 

gelandangan remaja karena remaja merupakan usia produktif yang perlu 

dipersiapkan untuk mendapatkan bekal hidup agar dapat menata masa depan 

agar lebih baik. Di kawasan pasar Johar masih terdapat gelandangan yang 

belum pernah masuk lembaga sosial, mereka belum pernah mendapatkan 

pembinaan apapun dari lembaga sosial yang ada di kota Semarang. Hal ini 

yang membuat penulis tertarik untuk meneliti gelandangan di kawasan pasar 

Johar Semarang agar dapat mengetahui kebutuhan belajar gelandangan remaja 

dan nantinya mereka bisa mendapatkan penanganan dari lembaga sosial sesuai 

dengan kebutuhan. Berdasarkan latar belakang terebut, maka penulis tertarik 

untuk mengambil judul : “Identifikasi Kebutuhan Belajar Gelandangan 

remaja Di Kawasan Pasar Johar Semarang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berangkat dari uraian pada latar belakang di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimana latar belakang gelandangan remaja di Kawasan Pasar Johar 

Semarang ditinjau dari aspek pendidikan dan sosial ekonomi? 

1.2.2 Apa saja kebutuhan belajar gelandangan remaja di Kawasan Pasar Johar 

Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah untuk : 
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1.3.1 Mengetahui profil gelandangan remaja di Kawasan Pasar Johar Semarang 

ditinjau dari aspek pendidikan dan sosial ekonomi. 

1.3.2  Menyusun prioritas kebutuhan belajar gelandangan remaja di Kawasan 

Pasar Johar Semarang 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan Pendidikan 

Luar Sekolah dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar masyarakat 

khususnya bagi gelandangan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis ini ada dua manfaat yang pertama: dapat 

memberikan manfaat bagi pemerintah setempat yang berupa suatu gambaran 

untuk perencanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan upaya 

merehabilitasi dan mengurangi jumlah gelandangan di kota. Manfaat yang 

kedua yaitu dapat memberikan manfaat bagi Lembaga Sosial (LSM, Rumah 

Singgah, Lembaga Penampungan Sosial) dalam pelaksanaan pembinaan dan 

pembelajaran bagi gelandangan. 

1.5 Penegasan Istilah 

1.5.1 Gelandangan remaja 

Remaja adalah suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi ke 

dalam masyarakat dewasa, suatu usia dimana anak tidak merasa bahwa dirinya 

berada di bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau 

paling tidak sejajar (Hurlock dalam Ali dan Asrori, 2010:9). 
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Gelandangan adalah sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh 

masyarakat, orang yang disingkirkan dari kehidupan khayalak ramai, dan 

merupakan cara hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan (Sudjarwo 

dalam Setyaningsih, 2005).  

Gelandangan remaja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

sekelompok orang miskin yang berusia antara 12-22 tahun yang kehadirannya 

disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai karena dinilai sebagai sampah 

masyarakat kota. 

1.5.2 Identifikasi Kebutuhan 

Identifikasi adalah bagian integral dari proses pengorganisasian dan 

perencanaan untuk selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam 

penyusunan program dan pelaksanaan program (Sutarto, 2008:69). 

Kebutuhan merupakan suatu keadaan yang di dalamnya ada sesuatu 

(kekuranngan atau disequilibrium) yang selalu dipenuhi atau sesuatu kehendak 

yang ingin dicapai, karena sesuatu dirasa penting, perlu dan mendesak untuk 

segera dipenuhi (Sutarto, 2008:5). 

Identifikasi kebutuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

proses dan sekaligus prosedur yang sistematis untuk menentukan prioritas 

kebutuhan yang dirasa penting serta mendesak untuk segera dipenuhi dan 

pengambilan keputusan tentang program yang diperlukan bagi 

keberlangsungan satu program layanan pendidikan atau layanan sosial. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Gelandangan 

2.1.1 Pengertian Gelandangan 

Kehidupan gelandangan cenderung ditempatkan dalam posisi yang 

kurang diuntungkan atau bahkan dipandang sebagai suatu kehidupan  yang  

dianggap negatif dan kehadiran mereka dipandang sebagai suatu permasalahan 

sosial masyarakat kota. Pemerintah cenderung menyalahkan gelandangan atau 

orang jalanan apabila terjadi masalah kekumuhan lingkungan kota dan 

kekurang keindahan kota. Disamping itu, "kondisi hidup tidak pasti" mereka 

dianggap mengurangi kenyamanan hidup masyarakat kota. Penggambaran 

Murray tentang "Mitos Marginalitas" dalam kasus orang luar dan penghuni 

kampung relatif cocok untuk memberi ilustrasi tentang stereotipe sebagian 

besar masyarakat terhadap kelompok gelandangan (Twikromo, 1999: 2) 

Istilah gelandangan berasal dari kata gelandang, yang artinya selalu 

berkeliaran, atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman yang tetap 

(Suparlan, 1984). Pengertian serupa juga diberikan oleh Hartono (akses 9 april 

2011, www.jurnalarahkiri.com) yang mendefinisikan gelandangan sebagai 

orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap maupun tempat tinggal tetap. 

Dalam sejarah perkembangan masyarakat, mereka adalah orang-orang yang 

tersingkir dari lapangan produksi, dan terbuang dari kelasnya. 

11 
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Pengertian gelandangan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah 

No.31 Tahun 1980 menyatakan bahwa gelandangan adalah orang-orang yang 

hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam 

masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan 

yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. 

Perlu difahami bahwa gejala gelandangan mempunyai kelekatan 

dengan permasalahan-permasalahan lain, baik ekstern maupun intern, seperti 

ekonomi, psikologi, sosial, budaya, lingkungan, dan pendidikan. 

Permasalahan tersebut menjadi fenomena yang kerap terjadi di perkotaan, 

seperti yang dikemukakan oleh Wirosardjono (dalam Raharjo, 2005:25-26) : 

gelandangan adalah fenomena sosial, ekonomi, dan budaya 
yang dialami oleh sebagian amat kecil penduduk kota 
besar, sehingga menempatkan mereka pada lapisan sosial 
paling bawah di  masyarakat kota. Walaupun mereka 
bekerja lebih keras mempunyai kegiatan tertentu yang 
teratur, dan pendapatan yang mendukung daya tahan 
mereka tetap tinggal di kota, tetapi cara hidup, nilai dan 
norma kehidupan mereka dianggap menyimpang dari nilai 
yang diterima masyarakat. Untuk keluar dari tata nilai itu, 
hambatan utama adalah sub kultur gelandangan. 
Penanganannya tidak hanya melalui pendekatan ekonomi, 
keamanan, dan ketertiban, bahkan juga tidak cukup dengan 
pendekatan kekuasaan. Penanggulangan secara mendasar 
masalah ini harus dari pendekatan kemanusiaa, psikologi, 
dan sosial, serta menyeluruh. 
Dari berbagai definisi gelandangan di atas dapat disimpulkan bahwa 

gelandangan adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tempat 

tinggal yang tetap, hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dalam norma yang 

yang berlaku dalam masyarakat setempat, serta memiliki permasalahan hidup 

yang kompleks baik permasalahan intern maupun ekstern yang membuat 

mereka (gelandangan) hidupnya selalu tersingkir dari masyarakat setempat. 
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2.1.2 Karakteristik Gelandangan 

Lingkungan keluarga yang ditandai oleh kondisi kemiskinan 

menghasilkan masalah anak gelandangan. Laporan dari penampungan anak-

anak gelandangan di daerah RS. Fatmawati, Jakarta Selatan : ciri secara umum 

akan-anak gelandangan ditinjau dari segi psikologis adalah : 

(1) Anak-anak ini lekas tersinggung perasaannya. 

(2) Anak-anak ini lekas putus asa dan cepat mutung, kemudian nekad tanpa dapat 

dipengaruhi secara mudah oleh orang lain yang ingin membantunya. 

(3) Tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya mereka menginginkan kasih 

sayang. 

(4) Anak-anak ini biasanya tidak mau tatap muka, dalam arti bila mereka diajak 

bicara, tidak mau melihat orang lain secara terbuka. 

(5) Sesuai dengan taraf perkembangannya yang masih kanak-kanak mereka 

sangat labil. 

(6) Mereka memiliki suatu ketrampilan, namun ketrampilan ini tidak sesuai bila 

diukur dengan ukuran normatif kita. 

Karakteristik kaum gelandangan jauh tertinggal dari kebudayaan 

masyarakat dan mereka cenderung tidak bisa menyamakan diri dengan 

kehidupan masyarakat pada umumnya. Salah satunya disebabkan oleh 

pendidikan kaum gelandangan yang rendah, sedangkan kurikulum dan jenjang 

lembaga pendidikan yang tersusun sedemikian rupa secara sengaja 

dipersiapkan untuk menghasilkan tenaga kerja dan mencetak sumber daya 

manusia yang responsif dan kreatif dalam menciptakan teknologi yang 
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dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi. Undang - Undang No 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional  mengamanatkan  sistem pendidikan 

nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, 

peningkatan mutu serta relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola 

dan pencitraan publik. Rendahnya pendidikan membuat kaum gelandangan 

tidak dapat bekerja mencapai tingkat yang tinggi, kapasitas bersosialisasi 

terbatas, dan masyarakat kurang menghargai apa yang mereka miliki. 

Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah  baik yang diselenggarakan 

melalui Pendidikan Formal maupun Non Formal merupakan lembaga yang 

sangat dominan memberikan pengaruh terhadap kepentingan semua tingkat 

pendidikan. Karena hal tersebut maka pengembangan Pendidikan Dasar dan 

Menengah 2009-2014 menjadi penting dan strategis, khususnya dalam 

peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Tuntutan pengembangan 

kompetensi out put/lulusan lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah, harus 

berorentasi guna memenuhi kebutuhan nasional maupun global. 

Manusia pada dasarnya selalu hidup di dalam suatu lingkungan yang 

serba berpranata. Artinya, segala tindak tanduk atau perilaku manusia 

senantiasa akan diatur menurut cara-cara tertentu yang telah disepakati 

bersama. Salah satu pranata yang ada di dalam masyarakat adalah pranata 

sosial, yang dimaksud pranata sosial menurut Koentjaraningrat dalam 

Narwoko dan Bagong (2006: 216) adalah system-sistem yang menjadi wahana 

yang memungkinkan warga masyarakat itu untuk berinteraksi menurut pola-

pola resmi atau suatu system tata kelakuan dan hubungan yang berpusat 
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kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan 

khusus dalam kehidupan masyarakat. 

Secara umum, tujuan utama diciptakannya pranata sosial, selain 

untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara 

memadai, juga sekaligus untuk mengatur agar kehidupan sosial warga 

masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah 

yang berlaku. Dalam hal ini pranata sosial sebagai pengatur kehidupan kaum 

gelandangan dalam masyarakat agar dapat diterima dan bersosialisasi dengan 

tertib dan lancar sesuai kaidah yang berlaku di dalam masyarakat pada 

umunya. 

Selain adanya pranata sosial sebagai pengatur kehidupan manusia di 

dalam masyarakat, adapula yang dinamakan dengan pranata ekonomi. Namun, 

kehadiran pranata ekonomi di dalam kehidupan masyarakat tidak selalu 

menjamin bagi terciptanya ketertiban dalam berbagai kegiatan usaha yang 

dilakukan antarpelaku ekonomi. Horton dan Hunt (dalam Narwoko dan 

Bagong, 2006: 296) mencatat akibat yang tidak direncanakan dari kiprah 

lembaga ekonomi, yaitu di perkotaan sering pula kita menyaksikan bahwa 

kemajuan ekonomi dan penetrasi kekuatan komersial telah menimbulkan 

sejumlah warga terpaksa harus digusur dari tempat tinggalnya semula dan 

terpaksa pindah ke tempat lain yang belum diketahui masa depannya. Hal 

tersebut sering dialami khususnya oleh kaum gelandangan. 

Sebagai golongan masyarakat kurang beruntung seringkali 

gelandangan dianggap sebagai pemalas, kotor, dan tidak dapat dipercaya; hal 
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ini ternyata tidak selalu benar. Kenyataanya, mereka mempunyai pekerjaan 

yang relatif tetap, misalnya mencari punting rokok, barang bekas (pemulung), 

kuli pelabuhan, kuli pasar, dan sebagainya; mereka bekerja cukup keras dan 

tidak malas (Raharjo, 2005: 25). 

Sama halnya dengan penyataan berikut : 

Khayam  (dalam Raharjo, 2005: 27) mengemukakan 
tentang kaum gelandangan di negeri kita bukan mustahil 
lahir pula apa yang disebut budaya gelandangan  
setidaknya sub kultur gelandangan. Sebagai kelompok 
orang yang berpenghasilan dan bertempat tinggal tidak 
tetap, keadaan yang sangat miskin, pekerjaan yang 
sedapatnya, dan yang lebih penting tidak terserap dalam 
“laci budaya” kota, mereka akan mengembangkan pola 
gaya hidup yang akan mereka butuhkan untuk menjaga 
kelangsungan hidup mereka. Sarana asli mereka yang 
macet yang telah mereka tinggalkan di pedesaan akan harus 
mereka dapatkan gantinya di kota. Tetapi sarana yang 
mereka temukan di kota keadaanya justru lebih jelek lagi 
karena kebudayaan yang sementara sudah mapan di kota 
tidak mendukungnya. Sedang sarana mereka dulu di desa 
yang macet dan mengalami keterputusan akan kemampuan 
menciptakan prasarana bagi kemungkinan baru dari sarana 
itu sedikitnya sementara masih mendapat dukungan budaya 
masyarakat yang telah mapan. Sarana seadanya itulah yang 
sekarang menjadi realitas keras yang harus mereka hadapi. 

 
Dari berbagai keadaan yang menimpa para gelandangan Soetjipto 

Wirosardjono (dalam Raharjo, 2005: 29) mencatat beberapa hal : 

(1) Umumnya mereka mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat (pengumpulan 

kertas, beling, kaleng, punting, pekerjaan pelabuhan, pasar, dan pelabuhan) 

beberapa punya pekerjaan tetapi tidak sesuai dengan norma dan nilai 

kemasyarakatan yang berlaku; 
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(2) Umumnya mereka ingin bekerja bebas, siap menanggung risiko sendiri dan 

tidak ingin dibantu yang membawa beban psikologis yang berat (bantuan 

sanak famili, keluarga, kenalan dihindari); 

(3) Umumnya mereka bersetia kawan, dibelenggu oleh struktur kekuasaan yang 

berlaku dalam sub kulturnya dan berada pada kondisi mental tak berdaya, 

menghadapi malapetaka apapun (penggusuran, kematian, sakit, dan 

sebagainya); 

(4) Mereka tidak memiliki tempat tinggal, tidak sanggup menanggung beban atas 

biaya tempat tinggal dan tidak pula siap untuk diharapkan segera bergaya 

hidup wajar dalam bermukim; 

(5) Pertolongan pertama dan utama mereka butuhkan adalah pengertian 

(understanding) dan mengijinkan mereka merangkak melepaskan diri dari 

belenggu itu dengan kekuatan dan tahapan yang wajar. 

Today, there are approximately 1,900 homeless people 
living in unsuitable or unstable housing or on the streets of 
Edmonton, Alberta, Canada. Homeless youth in Edmonton 
face many challenges in negotiating life on the streets 
(Sather, 2008:127). 
Saat ini, ada sekitar 1.900 orang tunawisma tinggal di 
perumahan tidak cocok atau tidak stabil atau di jalan-jalan 
Edmonton, Alberta, Kanada. Pemuda Tunawisma di 
Edmonton menghadapi banyak tantangan dalam 
bernegosiasi kehidupan di jalanan. 
Pada dasarnya gelandangan juga butuh dipahami dan dimengerti, 

dengan berbagai keterbatasan yang mereka rasakan membuat mereka menjadi 

makhluk yang selalu disingkirkan. Padahal keinginan untuk terbebas dari 

belenggu kehidupan yang menjeratnya sangatlah besar, akan tetapi mereka 

juga butuh waktu untuk bisa terbebas dan selanjutnya ingin menjalani hidup 
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yang wajar ditengah-tengah masyarakat. Dalam usaha menangani hal tersebut, 

Pendidikan Luar Sekolah memiliki peran. 

Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dapat berperan 
dalam tiga hal, yaitu (1) menumbuhkan kesadaran 
masyarakat tentang pembebasan diri dari kebodohan, upah 
kerja rendah, dan ketidakadilan melalui pendidikan 
keaksaraan, pelatihan keterampilan untuk meningkatkan 
pendapatan,  penyuluhan, dan perjuangan untuk 
memperoleh keadilan.; (2) membantu masyarakat agar bisa 
hidup berorganisasi sehingga secara bersama dapat 
mempelajari keadaan kehidupannya serta menjajaki 
berbagai kesempatan yang berkaitan dengan pekerjaan, 
lapangan usaha dan kemudahan yang dapat diperoleh 
seperti memberikan kredit modal, bahan, dan alat, serta 
mengidentifikasikan kebutuhan dan mendayagunakan 
prasarana sosial, politik, dan lingkungan untuk membantu 
masyarakat memecahkan masalah sosial ekonomi. Peran 
PLS perlu dimaksimalkan untuk mengatasi maraknya 
gelandangan dan pihak yang bersentuhan dengan 
kehidupan mereka dapat disebut masyarakat, paling tidak 
masyarakat jalanan (Sudjana dalam Raharjo, 2005: 40-41). 
 
Aktivitas menggelalandang dianggap baik dan positif bagi para kaum 

gelandangan, seperti yang dikemukakan oleh Mudana : 

The perception towards begging is a worthwhile job. The 
activity of begging was originally developed from a barter-
like activity, where one barters a thing with another thing 
(Mudana, 1997:6) 
Persepsi penggelandang/pengemis terhadap pekerjaannya 
sangat positif, artinya mereka beranggapan bahwa 
pekerjaan menggelandang adalah suatu yang layak. 
Sesungguhnya aktivitas menggelandang/mengemis 
merupakan perkembangan aktivitas murup-murup 
(peminta-minta). 
 

2.1.3 Alasan Menggelandang 

Masa sekarang ini gejala gelandangan cenderung dipandang sebagai 

gaya hidup yang negatif. Pada umumnya gejala ini dipandang sebagai gejala 

sosial yang berlawanan dengan arah perkembangan kota, namun kaum 
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gelandangan merupakan kelompok masyarakat yang tersingkirkan karena 

kurang bisa melibatkan dan dalam proses perkembangan kota atau tidak 

mempunyai kemampuan untuk bersaing dengan kelompok masyarakat lain 

dilingkungan perkotaan. 

Berdasarkan catatan Sudjarwo dalam Khafida (2010: 13) 

menggelandang dan gelandangan justru dipandang sebagai sarana yang tepat 

untuk berjuang melawan pemerintah kolonial Belanda. Namun makna positif 

gaya menggelandang tersebut tidak bertahan lama. Hidup menggelandang 

dianggap tidak cocok dengan norma norma budaya masyarakat Indonesia. 

Dalam konteks perkembangan kota akhir-akhir ini, kehidupan gelandangan 

dikonstruksikan sebagai kehidupan yang berlawanan dengan aspek-aspek 

keamanan, ketertiban, kebersihan, kestabilan dan ketentraman suatu kota.  

Gelandangan yang memungut putung rokok, pekerja “pocokan” jalan 

atau bangunan, pelaacur kelas paling baawah yang melacur disela-sela 

gerbong kereta api atau pangkalan becak dan sebagainya, maksud dari itu 

semua adalah mencari nafkah. Meskipun demikian meskipun mempunyai 

kediaman tetap (bahkan konon ada yang tinggal dikediaman yang cukup 

mapan dan menyenangkan), toh dapat dikatakan, bahwa mereka bisa 

dimasukkan kedalam kategori “gelandangan” (Khayam dalam Khafida, 2010). 

Disimpulkan bahwa alasan menggelandang adalah kondisi serba 

tidak tetap itu sendiri, baik itu dari sudut  tempat kediaman, pekerjaan, 

pendapatan maupun perjalanan, tidak atau belum menentukan formal kategori 
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gelandangan. Bahkan juga dengan sendirinya unsur kemiskinan akan 

menentukan predikat gelandangan. 

2.2 Identifikasi Kebutuhan 

2.2.1 Definisi Identifikasi Kebutuhan 

Menurut Witkin, dalam Sutarto (2008:69) dinyatakan bahwa 

identifikasi kebutuhan adalah proses dan sekaligus prosedur yang sistematis 

untuk menentukan prioritas kebutuhan dan pengambilan keputusan tentang 

program dan alokasi sumberdaya yang diperlukan bagi keberlangsungan satu 

program layanan sosial.  

Identifikasi merupakan bagian integral dari proses pengorganisasian 

dan perencanaan untuk selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam 

penyusunan program dalam pelaksanaan program (Sutarto, 2008: 69). 

Hubungan antara identifikasi kebutuhan, perencanaan program, dan 

penyusunan/ pelaksanaan program dapat digambarkan melalui diagram di 

bawah ini. 

 

 

 

Gambar 2.1 Diagram Hubungan antara Identifikasi Kebutuhan, 

Perencanaan, dan Penyusunan/ Pelaksanaan program. 

Identifikasi 
kebutuhan 

Penyususnan 
program& 

pelaksanaan 
Perencanaan 

program 
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Penetapan tujuan atau menyatakan secara jelas “tujuan” yang ingin 

kita capai adalah hal yang amat penting bisa kita ingin benar-benar dari tempat 

yang kini kita berada ke tempat dimana kita ingin berada. Kalau kita sekarang 

mencapai hasil-hasil tertentu dan kita menginginkan hasil yang lain, kita harus 

mencandra secara tepat mengenai kesenjangan atau perbedaan yang dapat 

diukur antara hasil (outcomes) yang ada sekarang dengan hasil yang 

diinginkan. Kegiatan pencandraan mengenai kesenjangan yang dimaksud 

merupakan proses yang dinamakan identifikasi kebutuhan. Dengan demikian 

proses identifikasi kebutuhan dan sumber belajar berarti proses pengumpulan 

informasi, data, fakta. 

Proses pengumpulan informasi, data dan fakta tentang kebutuhan dan 

sumber belajar pendidikan nonformal adalah (a) kegiatan menyeleksi berbagai 

ragam kebutuhan belajar yang diinginkan warga belajar atau warga 

masyarakat, (b) mengadakan pencatatan dari berbagai kebutuhan yang 

muncul, (c) melakukan pengadministrasian dari berbagai kebutuhan yang 

telah berhasil dihmpun, dan  (d) penetapan kebutuhan yang dipilih  

berdasarkan prioritas secara tepat untuk ditindak lanjuti menjadi suatu 

rancangan program yang siap dilaksanakan. 

Proses enam langkah pemecahan masalah akan menjadi alat yang 

berguna untuk (a) menentukan sasaran misi dan spesifikasi untuk melangkah 

dari apa yang ada sekarang menuju kepada apa yang seharusnya ada; (b) 

mengidentifikasi rencana manajemen utama (Profil Misi) untuk mencatat apa 

yang harus dicapai dan bagaimana urutan perencanaan itu harus diselesaikan; 
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(c) menyusun cara serta alat-alat yang mungkin untuk mencapai setiap fungsi ; 

(d) memilih strategi dan alat yang terbaik; (e) menunjukkan apa yang harus 

dikerjakan untuk mengimplementasikan strategi serta alat-alat; (f) yang telah 

dipilih secara berhasil menentukan efektifitas secara keseluruhan dan 

akhirnya; (g) merevisi kapan saja dan di mana saja bila dibutuhkan (Kaufman, 

1987: 140). 

2.2.2 Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan 

Langkah pertama dalam pelaksanaan identifikasi kebutuhan dari 

sumber belajar adalah : 

2.2.2.1 Menentukan Lokasi dan Sasaran 

2.2.2.1.1 Lokasi 

Menentukan lokasi yang akan dijadikan kancah kegiatan identifikasi 

tergantung pada kelompok sasaran yang akan dijadikan sebagai subjek 

pelaksanaan program. Beberapa pertimbangan yang perlu diingat dalam 

menentukan lokasi itu adalah : Pertama, harus mengacu pada tujuan yang 

sedang dilakukan atau dicapai. Kedua, harus memperhatikan segala bahan dan 

sarana yang mungkin akan mendukung kegiatan proses belajar-

membelajarkan. Ketiga, harus memperhatikan adanya kemungkinan 

kemudahan komunikasi dan transportasi untuk datang dan pergi dari lokasi. 

2.2.2.1.2 Sasaran 

Sasaran identifikasi adalah kelompok sasaran, calon warga beblajar, 

orang tua, tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui seluk beluk keadaan 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


23 
 

 

daerah yang dijadikan sebagai lokasi kegiatan identifikasi kebutuhan dan 

sumber belajar. 

2.2.2.2 Menentukan Teknik Identifikasi Kebutuhan 

Teknik identifikasi adalah cara menentukan orang yang dijadikan 

responden atau orang yang bisa dimintai informasi mengenai kebutuhan dan 

sumber belajar yang ada di daerah itu. Cara atau teknik ini antara lain yaitu 

dengan menggunakan Kartu SKBM, wawancara, angket, observasi, pertemuan 

kelompok, teknik indikaktor sosial, dan mungkin gabungan dari beberapa 

teknik tersebut. 

2.2.2.2.1 Kartu SKBM 

Alat pengumpul data yang pertama ini berujud sebuah kartu yang 

disebut dengan karti Sistem Kebutuhan Belajar Masyarakat (SKBM). Kartu 

SKBM ini dapat dibagi menjadi ada dua macam, yaitu kartu SKBM untuk 

sasaran calon warga belajar atau kelompok sasaran dan kartu SKBM untuk 

sasaran orang tua dan tokoh masyarakat (pimpinan formal dan informal). 

Contoh kartu SKBM tersebut adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Sasaran calon warga belajar 
Nama  : 
Umur/Status 
Perkawinan : ……… tahun. K/BK/J/D. 
Pendidikan : 
Pekerjaan : 
Alamat  : RT …… RW ……  Desa …… 
 
Saya ingin belajar   Saya dapat menyampaikan/ 
Keterampilan    mengajarkan keterampilan 
 

1. ………………   1. ………………… 

2. ………………   2. ………………… 
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2.2.2.2.2 Teknik Survei 

Secara umum, survei diartikan sebagai kegiatan pengumpulan 

berbagai informasi, baik berupa fakta-fakta dan pendapat dengan 

menggunakan berbagai sumber seperti rekaman kegiatan organisasi, sensus, 

laporan data demografi dan data ekonomi, tes, studi kasus, dan kuesioner. 

Didalam konsep identifikasi kebutuhan, survei diartikan sebagai kegiatan 

untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan pendapat, aspirasi, 

persepsi, harapan, keinginan, dan keyakinan dari kelompok sasaran tentang 

berbagai ragam kebutuhan belajar dan sumber belajar (manusia maupun non 

manusia) dengan menggunakan  alat berupa pedoman wawancara atau 

kuesioner.  

(1) Wawancara 

Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan harapan 

mendapatkan informasi yang penting dan memperoleh gambaran yang 

menyeluruh tentang responden. Menurut Dennis dalam Sutarto (2008: 115) 

wawancara adalah pertukaran percakapan dengan tatap muka dimana 

seseorang memperoleh informasi dari yang lain. 

Sebagai alat pengumpul data, informasi, dan fakta tentang kebutuhan 

dan sumber belajar pendidikan nonformal, wawancara memiliki beberapa 

kelebihan, yaitu tim pelaksana identifikasi dapat mengadakan kontak langsung 

dengan responden, sehingga dapat mengungkap jawaban secara lebih bebas 

dan mendalam. 
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Berdasarkan pemahaman tersebut, ada beberapa cirri penting dari 

wawancara, yaitu sebagai berikut, (1) dalam wawancara pertanyaan maupun 

jawaban disampaikan secara verbal, artinya bahwa wawancara adalah 

percakapan yang mendorong diperoleh jawaban secara verbal atas berbagai 

pertanyaan verbal yang diajukan oleh pewawancara, (2) data infrmasi, fakta, 

harapan respopnden harus dicatat atau direkam pada saat wawancara itu 

berlangsung, (3) hubungan antara pewawancara dengan responden jauh dari 

prasangka negative, luwes, dan terbuka, (4) kelebihan teknik wawancara yaitu 

memberikan kesempatan kepada pewawancara untuk memotivasi orang yang 

diwawancarai untuk menjawab dengan bebas dan terbuka terhadap 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, pewawancara dapat menanyakan 

kegiatan-kegiatan khusus yang tidak selalu terjadi, (5) kekurangan teknik 

wawancara, proses wawancara membutuhkan waktu yang lama, sehingga 

secara relative mahal dibandingkan dengan teknik yang lainnya, wawancara 

tidak selalu tepat untuk kondisi-kondisi tempat yang tertentu, misalnya 

dilokasi-lokasi yang rebut dan ramai. 

(2) Metode Kuesioner/Angket 

Dalam hal jenis pertanyaan dalam kuesioner, ada berbagai 

kemungkinan, yaitu pertanyaan terbuka, tertutp, campuran, dan lain 

sebagainya. Kelebihan teknik kuesioner : (a) kuesioner baik untuk sumber 

data yang banyak dan tersebar, (b) responden tidak merasa terganggu, karena 

dapat megisi kuesioner, dengan memilih waktunya sendiri yang paling luang, 

(c) kuesioner secara relatip lebih efisien untuk sumber data yang banyak, dan 
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(d) karena kuesioner biasanya tidak mencantumkan identitas responden maka 

hasilnya dapat lebih objektif. Sedangkan kekurangan teknik kuesioner : (a) 

kuesioner tidak menggaransi responden untuk menjawab pertanyaan dengan 

sepenuh hati, (b) kuesioner cenderung tidak fleksibel, (C) pengumpulan 

sampel tidak dapat dilakukan secara bersama-sama dengan daftar pertanyaan, 

lain halnya dengan observasi yang dapat sekaligus mengumpulkan sampel, 

dan (d) kuesioner yang lengkap sulit untuk dibuat. 

Tipe kuesioner ada dua jenis format, yaitu format bebas (free format) 

dan format pasti (fixed format). 

(a) Teknik Proses Kelompok (Group Processes) 

Pada teknik proses kelompok media pertemuan tidak bersifat 

individual tetapi melalui suatu pertemuan kelompok (public hearing forum 

dan small group). Meskipun tidak ada proses kelompok masyarakat yang 

benar-benar sama satu dengan yang lain, proses tersebut secara umum dapat 

dibagi menjadi tiga tahap yang terdiri dari 7 langkah, ketiga tahap tersebut 

yaitu : 

1) Tahap 1 : perencanaan dan persiapan (langkah 1 sampai 4) 

Langkah 1 yaitu merencanakan : sebelum setiap program rencana 

atau kegiatan dimulai, perlu dipersiapkan program kerja yang memuat tim 

kerja yang akan dilibatkan, memasukan mengapa dan kapan konsultasi 

masyarakat akan dimulai, dan kapan pertemuan kelompok masyarakat akan 

diadakan. Langkah 2, mengumpulkan data : data yang dibutuhkan diperjelas 

dan jadwal dipersiapkan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. 
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Langkah 3, mempersiapkan : menyiapkan pertemuan/ rapat konsultasi 

masyarakat, yang terdiri dari memilih peserta, tempat dan waktu pertemuan, 

logistic, dana, moderator dan nara sumber, bahan/ materi yang akan dibagikan 

dan materi presentasi. Langkah 4, mengundang : surat undangan diantar 

langsung kepada semua peserta untuk memastikan bahwa mereka telah 

menerima, tidak boleh diwakili dan peserta harus sudah memahami secara 

jelas tujuan dari konsultasi masyarakat. 

2) Tahap 2 : Pertemuan Kelompok Masyarakat ( langkah 5) 

Langkah 5, melaksanakan : pertemuan kelompok masyarakat 

merupakan proses yang berkelanjutan dan bersifat interaktif, memulai 

komunikasi antar kelompok masyarakat (masyarakat umum, kelompok, 

oraganisasi local, pengusaha swasta) dan pengambil keputusan. 

3) Tahap 3 : Tindak Lanjut (langkah 6 dan 7) 

Langkah 6, merangkum : membuat prosiding yang mencakup saran-

saran dari masyarakat selama sesi pleno, tanggapan tertulis amupun lisan dari 

diskusi kelompok dan tanggapan perorangan yang disesuaikan dengan format 

yang diberikan kepada masing-masing peserta. Langkah 7, memadukan 

tanggapan dari pertemuan kelompok masyarakat kedalam rencana dan 

langkah-langkah lainnya dalam pertemuan kelompok tatap muka, kelompok 

masyarakatsasaran dihadirkan oleh pihak pemrakarsa dalam suatu acara 

pertemuan untuk menggali tentang permasalahan yang dihadapi individu, 

kelompok, dan masyarakat. Pihak pemrakarsa memberikan informasi tentang 

rencana kegiatan, meminta tanggapan atau saran dari masyarakat, dan juga 
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meminta informasi dari masyarakat tentang masalah yang dihadapi, kebutuhan 

yang diinginkan, dan sumber belajar yang tersedia didalam masyarakat dan 

dapat didayagunakan dalam mendukung program yang akan dirancang. 

(b) Teknik Peramalan Masa Depan 

Peramalan dapat diproyeksikan dan diprediksikan. Proyeksi adalah 

suatu perhitungan matematik dan peramalan (prediksi) menetapkan penilaian 

tentang kemungkinan yang akan datang. Di dalam menggunakan peramlana 

sebagai teknik memproyeksikan kebutuhan dan sumber belajar masyarakat 

diperlukan adanya criteria untuk menilai keakuratan atau kekradibilitasan 

suatu peramalan. Menurut Ascher dalam Sutarto (2008) dinyatakan bahwa 

untuk mengadakan peramalan harus dievaluasi dengan menggunakan dua 

pendekatan, yaitu pendekatan inside dan pendekatan outside. 

2.2.2.3 Pelaksanaan Identifikasi 

Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah pertama, melakukan 

penyusunan pedoman identifikasi, yang berisi antara lain perumusan tujuan, 

menentukan teknik identifikasi yang akan digunakan, menentukan segi yang 

akan diungkap (nama, umur, jenis kelamin, status perkawinan, status 

pendidikan, pekerjaan, keterampilan yang dimiliki, hobby/kegemaran, 

kebutuhan yang dirasakan, sumber daya yang diperkirakan mendukung, 

sarana-prasarana yang tersedia, dan lainnya), menentukan petugas pelaksana 

identifikasi, menentukan waktu pelaksanaan dan merencanakan jumlah biaya. 

Kedua, penyusunan instrumen dibuat format-format yang diperlukan untuk 
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mengungkap data yang diharapkan. Isi instrumen menyangkut aspek-aspek 

kondisi daerah untuk mengungkap masalah yang ada sebanyak mungkin. 

2.2.2.4 Penetapan Prioritas 

Pertimbangan-pertimbangan yang dapat dijadikan dasar dalam 

menentukan prioritas kebutuhan, antara lain adalah : (a) menentukan 

kebutuhan (untuk tujuan apakah kita memilih); (b) mempertimbangkan pilihan 

kebutuhan yang tersedia (apakah pilihan dapat memenuhi tujuan dengan cara 

yang paling baik); dan (c) menilai risiko relatif dari pilihan yang tersedia 

(pilihan manakah yang mungkin paling aman atau paling produktif). 

2.3 Kebutuhan Belajar 

Menurut para ahli, kebutuhan ini pada dasarnya ada dua golongan 

yaitu : (1) Kebutuhan dasar atau organic needs atau primary needs, vital needs 

atau primary drives, seperti haus, lapar, sex dan oksigen; (2) Kebutuhan sosial 

atau psychological needs atau secondary drives atau vital needs. Kebutuhan 

ini adanya setelah manusia berhubungan dengan manusia lain. Seperti harga 

diri, rasa aman, kerja sama, kasih saying, dan lain sebagainya. 

Kebutuhan ini menjadi penting untuk diperhatikan dalam kegiatan 

pendidikan  nonformal/pengembangan masyarakat. Ada empat alasan tentang 

pentingnya kebutuhan dalam pendidikan nonformal/pengembangan 

masyarakat (Sudjana, dalam Sutarto, 2008: 9), pertama, kebutuhan itu 

merupakan bagian dari kehidupan manusia,. Dalam kehidupannya, manusia 

berfikir dan berbuat untuk memenuhi kebutuhannya. Kedua, keberhasilan 

manusia dalam kehidupan lebih banyak diwarnai oleh tingkat kemampuannya 
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dalam memenuhi kebutuhan itu. Ketiga, dalam memenuhi kebutuhan itu, 

kegiatan manusia itu berkelanjutan dalam arti setelah selesai memenuhi satu 

kebutuhan maka akan muncul kebutuhan lainnya yang memerlukan usaha 

untuk memenuhinya. Keempat, bahwa dalam suatu kebutuhan kadang-kadang 

terdapat kebutuhan-kebutuhan lain di dalamnya yang harus dipenuhi. Dengan 

keempat alasan kebutuhan di atas, pendidikan nonformal/pengembangan 

masyarakat perlu mendapatkan dukungan positif dari warga masyarakat, 

karena warga mesyarakat akan responsive terhadap program-program yang 

disajikan. Dengan kata lain hanya program pendidikan 

nonformal/pengembangan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakatlah yang akan diterima oleh masyarakat yang bersangkutan. 

Dengan demikian perencanaan program pendidikan nonformal/pengembangan 

masyarakat haruslah mendasarkan pada kebutuhan nyata (felt need) warga 

masyarakat. 

Menurut Sutarto (2008: 41) kebutuhan belajar adalah segala sesuatu 

kebutuhan baik individu maupun kelompok yang berupa keinginan atau 

kehendak untuk mengetahui atau memiliki pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan tertentu. 

Kebutuhan belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Sutarto, 

2008: 42-45) : 

1. Kebutuhan belajar minimum yang pokok 

Kebutuhan belajar ini timbul dalam usaha seseorang untuk 

menyesuaikan diri dalam kehidupan yang meskipun dalam taraf paling 
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sederhana dapat memenuhi standard atau tuntutan hidup. kebutuhan belajar 

minimum yang pokok tersebut meliputi : 

a) Kebutuhan belajar untuk pekerjaan 

b)  Kebutuhan belajar yang berhubungan dengan kegemaran dan rekreasi 

c) Kebutuhan belajar agama 

d) Kebutuhan belajar pengetahuan umum 

e) Kebutuhan belajar kesejahteraan keluarga 

f) Kebutuhan belajar penampilan diri 

g) Kebutuhan belajar peristiwa-peristiwa baru 

h) Kebutuhan belajar usaha pertanian 

i) Kebutuhan belajar jasa dan lainnya. 

Kebutuhan belajar minimal pokok, misalnya : (a) kebutuhan akan 

nilai-nilai spiritual yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, seperti 

misalnya nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) 

Kebutuhan akan pengembangan sikap yang positif, (c) kebutuhan untuk 

membaca, menulis, dan berhitung yang fungsional, (d) pemahaman tentang 

alam sekitar atau lingkungan hidup, (e) pembinaan keluarga sejahtera, 

keluarga yang sejahtera akan memberikan kesegaran hidup, memberikan 

dorongan-dorongan positif untuk mengembangkan diri bagi setiap 

anggotanya, (f) mengfungsionalisasikan pengetahuan dan keterampilan untuk 

mencari nafkah, (g) hak dan kewajiban sebagai warga Negara, setiap orang 

ingin memperoleh haknya sebagai warga Negara, sementara itu perlu juga 

menjalankan kewajiban-kewajibannya agar dapat memainkan peranannya. 
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2. Kebutuhan belajar pengetahuan dan keterampilan khusus warga belajar 

Kebutuhan belajar tersebut merupakan keinginan warga belajar 

untuk mempelajari suatu pengetahuan atau keterampilan dirinya sendiri. 

Dalam hal ini perlu diperhatikan : 

a) Apa alasan pribadi yang mendasari timbulnya kebutuhan belajar 

khusus itu, 

b) Apa tujuan warga belajar memperoleh pengetahuan dan keterampilan: 

1) sekedar ingin tahu saja; 

2) sebagai persiapan yang sewaktu-waktu dan memanfaatkannya; 

3) sebagai sumber tambahan penghasilan; 

4) akan dijadikan sumber penghasilan pokok; 

5) dan sebagainya. 

c) Bagaimana prospek pengetahuan dan keterampilan yang akan 

dimilikinya: 

1) bagaimana sumber bahan bakunya; 

2) bagaimana system kerjanya; 

3) menguntungkan atau tidak; 

4) bagaimana pemasarannya; 

5) mungkinkah timbul efek negatif yang merugikan; 

6) dan sebagainya. 
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3. Kebutuhan belajar masyarakat 

Kebutuhan belajar masyarakat adalah hal-hal apa yang dituntut oleh 

masyarakat agar dipelajari oleh kelompok belajar dalam hubungannya dengan 

pengabdian kepada masyarakat. 

Di samping itu kebutuhan tersebut mengandung pengertian pula 

tentang kebutuhan-kebutuhan kegiatan belajar masyarakat lingkungan 

kelompok belajar sebagai akibat dari rembukan tentang masalah-masalah yang 

dibahas dalam suatu pertemuan informal/ formal. Dalam hal ini perlu 

diperhatikan : 

a) Apa alasan yang mendasari kebutuhan belajar masyarakat; 

b) Menurut siapa kebutuhan itu timbul : 

1) menurut kelompok belajar; 

2) menurut masyarakat; 

3) menurut pimpinan masyarakat; 

4) menurut petugas-petugas tertentu. 

c) Mungkinkah timbul akibat negatif yang merugikan bila kebutuhan itu 

dipenuhi. 

Perbedaan kebutuhan belajar tersebut menambah kekayaan jenis-

jenis materi belajar dan pembelajaran yang disajikan. Meskipun demikian 

harus diperoleh kesepakatan bersama tentang apa yang harus mereka pelajari 

untuk memenuhi kebutuhan belajar masing-masing. 

Adapun teori yang mengungkap tentang kebutuhan dasar manusia 

yaitu teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham H. Maslow. Maslow 
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merupakan seorang psikolog teoritis yang menyusun hipotesis mengenai 

faktor-faktor yang memotivasi individu, saran yang ditawarkan bahwa alasan 

yang dimiliki manusia dapat disusun dalam hierarki 5 tingkat berdasarkan 

prioritas. Maslow dalam Sutarto (2008:18) mengatakan bahwa kebutuhan 

manusia itu ada lima tingkatan ; Psychological needs, Safety needs, Needs for 

love, Needs for esteem and, Self for esteem nedds. (William C. Cole, 1972: 51) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Bagan Hierarkhi Kebutuhan Maslow 

Tingkat kebutuhan menurut Maslow dimulai dari yang dasar dan 

paling kuat yang mendorongnya untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan 

berikutnya. Kebutuhan tingkat pertama mempunyai arti penting dalam 

mempertahankan hidup dan kelangsungan hidup. Sedang kebutuhan tingkat 

kelima , yaitu kebutuhan akan pengembangan diri, mengandung arti bahwa 

seseorang mampu menampakkan dan mengembangkan potensi diri sehingga 

ia dapat bertingkah laku sebagaimana ia harus bertingkah laku. 

Dalam penyusunan program, kebutuhan fisik perlu dikembangkan 

dalam tujuan dan isi kegiatan belajar/ kegiatan pemberdayaan. Program 
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tersebut disusun dan dikembangkan untuk memberikan atau meningkatkan 

keterampilan, pengetahuan, dan sikap serta aspirasi warga masyarakat yang 

dapat memberikan kesempatan pada mereka agar dapat melakukan usaha yang 

menghasilkan uang. Penyusunan program demikian ini sesuai dengan 

kenyataan dimasyarakat. Dengan program tersebut, kebutuhan fisik warga 

masyarakat akan terpenuhi dan diharapkan akan menjadi titik tolak yang kuat 

untuk mengembangkan program pendidikan selanjutnya untuk memenuhi 

kebutuhan lainnya. 

Setelah kebutuhan fisik atau fisiologis terpenuhi dengan memuaskan, 

kebutuhan akan rasa aman muncul dan meminta perhatian. Kebutuhan ini 

secara abstrak, yaitu adanya rasa aman dan tentram dari bahaya yang akan 

mengancam keamanan diri dan miliknya. Termasuk kebutuhan ini adalah rasa 

aman dari kekhawatiran dan kecemasan untuk kehidupan masa depan. Rasa 

aman ini berkaitan dengan adanya kesinambungan program kegiatan 

pendidikan nonformal/pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan 

kebutuhan warga masyarakat.  

Apabila kebutuhan fisik dan kebutuhan akan rasa aman sudah 

terpenuhi, maka kebutuhan sosial akan muncul menjadi kebutuhan yang 

diutamakan. Dalam memenuhi kebutuhan sosial, manusia berinteraksi satu 

sama lain dalam situasi kebersamaan atau situasi kelompok. Kerjasama ini 

dibina antara warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan sumber 

belajar, dan antara Pembina dengan warga masyarakat dan sumber belajar. 
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Manakala kebutuhan untuk diakui dan dihargai ini telah terpenuhi, 

muncul kebutuhan lain yaitu kebutuhan untuk mengembangkan diri. 

Pemanfaatan potensi ini mungkin akan teerwujud dalam berbagai bidang. 

Misalnya seorang tukang kayu dapat melakukan pekerjaan tukang kayu 

dengan sebaik-baiknya.jadi, seseorang yang dapat memenuhi kebutuhan ini 

adalah seseorang yang dapat mengerjakan sebaik mungkin pekerjaan yang 

seharusnya ia lakukan. 

Konsep penting lain yang diperkenalkan oleh Maslow (dalam Rifa’i, 

2009: 172) adalah perbedaan antara kebutuhan kekurangan (deficiency) dan 

kebutuhan pertumbuhan. Kebutuhan deficienci (fisik, keamanan, kasih 

sayang, dan penghargaan) merupakan kebutuhan bagi kesejahteraan fisik dan 

psikis. Kebutuhan ini harus dipenuhi, dan apabila terpenuhi, maka motivasi 

anak untuk melanjutkan pemenuhannya akan menurun. Berbeda dengan itu, 

kebutuhan pertumbuhan, seperti kebutuhan untuk mengetahui dan memahami 

sesuatu, mengapresiasi keindahan, atau pertumbuhan dan perkembangan 

mengapresiasi anak lain, tidak pernah dipenuhi secara sempurna. Semakin 

anak itu mampu memenuhi kebutuhan untuk mengatahui dan memahami 

dunia sekitarnya, semakin besar motivasinya untuk lebih banyak belajar. 

2.4 Masa Remaja 

Masa remaja merupakan periode yang penting. Ada beberapa periode 

yang dianggap lebih penting daripada beberapa periode lainnya karena 

berakibat langsung terhadap sikap dan perilaku, dan ada yang dianggap 
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penting karena berakibat jangka panjang. Pada periode remaja keduanya 

dianggap penting.  

Masa remaja merupakan masa yang tidak realistik. Remaja melihat 

dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang ia inginkan dan bukan 

sebagaimana adanya, terlebih dalam hal cita-cita. Pada ambang masa dewasa, 

remaja mulai bertindak dan berperilaku seperti orang dewasa, yaitu merokok, 

minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan dan terlibat dalam 

perbuatan seks. 

Masalah remaja di atas, merupakan perilaku-perilaku reaktif, 

semakin meresahkan jika dikaitkan dengan situasi masa depan remaja yang 

diperkirakan akan semakin kompleks dan penuh tantangan. Menurut Tilaar 

(dalam Ali dan Asrori, 2010: 54), tantangan kompleksitas masa depan 

memberikan dua alternatif, yaitu pasrah kepada nasib atau mempersiapkan diri 

sebaik mungkin. Pentingnya usaha mempersiapkan bagi masa depan remaja, 

karena sedang mencari jati diri, mereka juga berada pada tahap perkembangan 

yang sangat potensial. Melihat potensi remaja, menjadi penting dan sangat 

menguntungkan jika usaha pengembangannya difokuskan pada aspek-aspek 

positif remaja daripada menyoroti sisi negatifnya. Usaha mempersiapkan 

remaja menghadapi masa depan yang serba kompleks, salah satunya dengan 

mengembangkan kemandirian dan bakatnya. 

2.5 Kerangka Berpikir 

Melihat kenyataan yang ada terkait jumlah gelandangan di Indonesia 

sangat memprihatinkan, apalagi ketika fenomena menggelandang yang 
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dialami oleh remaja usia sekolah. Pada dasarnya setiap manusia memiliki 

potensi yang dapat dikembangkan dan menjadi cita-cita dalam hidup, begitu 

juga dengan remaja gelandangan. Namun, disisi lain mereka memiliki 

kelemahan yang menjadi kendala mereka untuk pencapaian cita-citanya. 

Terjadi kesenjangan antara keinginan yang mereka harapkan dengan 

kenyataan yang ada. Mereka yang dipinnggirkan dan dianggap sebagai 

sampah oleh masyarakat kota. Keberadaan mereka diwilayah perkotaan sering 

dianggap menganggu, maka pemerintah kota setempat biasanya mengadakan 

kegiatan razia para gelandangan sebagai upaya  untuk menghindari 

bertambahnya gelandangan dengan dibawa ke lembaga sosial yang menangani 

gelandangan, seperti panti, balai rehabilitasi atau Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM). Namun, tidak semua gelandangan dapat terelokasi oleh 

pemerintah kota setempat, melainkan masih banyak gelandangan yang 

berkeliaran bebas di berbagai sudut kota. Sangat memprihatinkan jika melihat 

gelandangan yang masih usia sekolah, mereka seharusnya berada di bangku 

sekolah untuk belajar dan menerima pendidikan, bukan berada di jalanan kota. 

Dalam menjalani kehidupan, mereka juga memiliki kebutuhan yang harus 

terpenuhi, baik kebutuhan belajar maupun sosial ekonomi. Kebutuhan tersebut 

belum tentu dapat dipenuhi oleh lembaga sosial jika mereka berada di dalam 

naungan lembaga tersebut, maka untuk dapat mengoptimalkan pemenuhan 

sesuai dengan kebutuhan gelandangan perlu diadakannya kegiatan identifikasi. 

Pentingnya identifikasi kebutuhan belajar agar mereka mendapatkan bekal 
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pendidikan sesuai kebutuhanya sebagai upaya untuk perwujudan cita-cita 

hidup mereka dan memiliki kehidupan yang sejahtera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berpikir 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai 

kehidupan gelandangan remaja yang mendeskripsikan tentang Identifikasi 

Kebutuhan Gelandangan Remaja di Kawasan Pasar Johar Semarang, maka 

penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.  

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/ 

obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya 

(Hadari Nawawi, 2005: 63). Sedangkan menurut Moleong Lexy J (2009: 6), 

metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, 

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

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

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Metode penelitian ini dapat digunakan dengan lebih banyak segi dan 

lebih luas dari metode yang lain, dan dapat juga memberikan informasi yang 

mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta 

lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai macam masalah.   

40 
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Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan pencarian fakta 

dengan interpretasi yang tepat, memungkinkan mengkaji masalah-masalah 

normatif sekaligus memaparkan temuan di lapangan. Dalam penelitian ini, 

yang menjadi latar penelitian adalah identifikasi kebutuhan belajar 

gelandangan remaja di kawasan pasar Johar Semarang. Pemilihan latar 

penelitian tersebut ditentukan dengan mendasarkan pada kelayakan informasi 

yang diperoleh dalam proses penelitian di lapangan. Dengan 

mempertimbangkan sebagai berikut: 

1) Melihat latar belakang pendidikan dan sosial ekonomi gelandangan remaja, 

baik nama, umur, asal daerah/alamat rumah, tempat tinggal sekarang, 

pendidikan terakhir, jumlah orang tua, penghasilan per hari. 

2) Melihat kebutuhan belajar gelandangan remaja, yang ditinjau dari 5 kebutuhan 

yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, 

kebutuhan untuk dihargai, dan kebutuhan aktualisasi diri.  

3) Di Kawasan Pasar Johar ini banyak dijumpai gelandangan yang masih usia 

remaja dan belum pernah masuk Lembaga Sosial, sehingga peneliti dapat 

mengetahui tentang kebutuhan belajar mereka (gelandangan) 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini terletak di Kawasan Pasar Johar Semarang, 

khusunya sekitar jembatan penyebrangan yaitu di Jalan H. Agus Salim dan 

belakang kompleks pasar Johar yaitu belakang Pos Polisi Pasar Johar. Lokasi 

tersebut menjadi pangkalan para gelandangan yang mengamen, mengemis dan 

berjualan Koran, karena di dekat jembatan penyebrangan tersebut merupakan 
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tempat pemberhentian Bus maupun angkutan Kota, selain itu juga terdapat 

lampu lalu lintas sebagai lahan bagi para gelandangan yang mengemis dan 

berjualan Koran. Alasan pemilihan penelitian di Kawasan Pasar Johar 

Semarang karena banyak terdapat gelandangan yang berada di kawasan pasar 

Johar Semarang yang belum pernah masuk lembaga sosial, sehingga 

memudahkan untuk menemukan subjek penelitian baik yang mengamen, 

mengemis, berjualan Koran, berkumpul, tidur dan lain-lain di kawasan 

tersebut, hal ini sungguh menarik untuk diteliti. 

3.3 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian merupakan keseluruhan badan atau elemen yang 

akan diteliti. Adapun subyek  penelitian ini adalah gelandangan remaja yang 

ada di kawasan pasar Johar Semarang, lebih tepatnya gelandangan yang berada 

di dekat jembatan penyebrangan Jalan H. Agus Salim dan dibelakang kompleks 

pasar Johar. Gelandangan remaja dalam penelitian ini berusia antara 12-22 

tahun dan jumlah subjek yang akan diteliti berjumlah 10 responden yang terdiri 

dari 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.  

3.4 Fokus Penelitian  

Masalah penelitian dalam penelitian kualitatif dapat dikatakan 

sebagai fokus penelitian. Masalah penelitian seperti diungkap Guba dan 

Lincoln dalam (Moleong, 2009: 93) yaitu suatu keadaan yang bersumber dari 

hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang 

menimbulkan tanda Tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk 

mencari sesuatu jawaban. Sedangkan yang dimaksud fokus penelitian dalam 
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penelitian ini adalah untuk memusatkan permasalahan yang akan dicari 

jawabannya. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Latar belakang gelandangan remaja yang meliputi pendidikan dan keadaan 

sosial ekonominya seperti nama, umur, asal daerah/alamat rumah, tempat 

tinggal sekarang, pendidikan terakhir, jumlah orang tua, penghasilan per 

hari. 

3.4.2 Kebutuhan belajar gelandangan remaja yang ada di kawasan pasar Johar 

Semarang, meliputi kebutuhan belajar untuk memperbaiki taraf hidup 

dengan menentukan prioritas kebutuhan. 

3.5 Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian tentang “Identifikasi Kebutuhan 

Belajar Gelandangan Remaja di Kawasan Pasar Johar Semarang” adalah: 

3.5.1 Data Primer 

Data primer adalah pencatatan utama yang diperoleh melalui 

wawancara atau pengamatan berperan serta yang merupakan hasil usaha 

gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Data utama tersebut 

dapat berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan dicatat 

melalui perekaman video/ audio tape, pengambilan foto atau film, (Moleong, 

2009: 157). 

Data primer dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara 

peneliti dengan subjek penelitian yaitu dengan gelandangan remaja yang 

berada di kawasan pasar Johar Semarang. 
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3.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tindakan atau data itu 

diperoleh dari sumber tertulis. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan 

yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber baku dan majalah 

ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi (Moleong, 2009: 

159). 

Data sekunder sebagai data pendukung yang diperoleh peneliti dalam 

penelitian yang berupa dokumen-dokumen penunjang tentang subyek dan 

lokasi penelitian, seperti data monografi tempat dan arsip-arsip mengenai 

kondisi gelandangan di Kawasan Pasar Johar Semarang. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi bertujuan untuk mendapatkan 

data tentang suatu masalah sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat 

rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh 

sebelumnya. 

Metode observasi bertujuan untuk: a) mendapatkan pemahaman data 

yang lebih baik tentang konteks dalam hal yang diteliti; b) melihat hal-hal yang 

(oleh partisipasi atau subyek peneliti sendiri) kurang disadari; c) memperoleh 

data tentang hal-hal yang tidak diungkapkan oleh subyek peneliti secara 

terbuka dalam wawancara karena berbagai sebab; d) memungkinkan peneliti 
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bergerak lebih jauh dari persepsi selektif yang ditampilkan subyek peneliti atau 

pihak-pihak lain (Moleong, 2007: 174). 

Observasi mempunyai peran penting dalam mengungkap realitas 

subjek. Intensitas hubungan subjek dengan bagaimana subjek berperilaku 

ketika bersosialisasi dengan orang lain ataupun dengan peneliti ketika 

wawancara maupun di luar wawancara merupakan pembanding yang baik 

dengan hasil wawancara dalam mengidentifikasi dinamika yang terjadi dalam 

diri subjek. Berbagai pertimbangan tersebut menjadikan pilihan observasi yang 

dilakukan adalah jenis observasi yang terbuka, dimana diperlukan komunikasi 

yang baik dengan lingkungan sosial yang diteliti, sehingga mereka dengan 

sukarela dapat menerima kehadiran peneliti atau pengamat. Selain itu, 

observasi yang dilakukan juga merupakan observasi yang tidak terstruktur, 

dimana peneliti tidak mengetahui dengan pasti aspek-aspek apa yang ingin 

diamati dari subjek penelitian. Konsekuensinya, peneliti harus mengamati 

seluruh hal yang terkait dengan permasalahan penelitian dan hal tersebut 

dianggap penting.  

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu “Identifikasi 

Kebutuhan Belajar Gelandangan Remaja Di Kawasan Pasar Johar Semarang” 

dilakukan pengamatan secara langsung di lapangan, dengan mencari informasi 

dari gelandangan remaja yang berusia 12-22 tahun di Kawasan Pasar Johar 

Semarang. Pada proses ini, peneliti melihat dan mencoba mendekati subjek 

dengan cara ikut bergabung ketika subjek sedang berkumpul di jembatan 

penyebrangan maupun di tempat pangkalan Bus di Jalan KH. Agus Salim, 
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melakukan perkenalan dan berusaha dekat dengan subjek. Hambatan dalam 

melakukan observasi ini terletak pada saat pertama kali peneliti bertemu dan 

berkenalan langsung dengan anak-anak, mereka kurang bisa dan mau menerima 

kedatangan peneliti sehingga peneliti terkesan diacuhkan. Akan tetapi setelah peneliti 

mendatangi anak-anak secara intens akhirnya mereka mau menerima dan dekat dengan 

peneliti. Dalam melakukan pendekatan ini, peneliti membutuhkan waktu kurang 

lebih 2 bulan yaitu dari bulan April-Mei. Dengan waktu yang tidak menentu 

karena keberadaan mereka sulit untuk ditentukan, sehingga peneliti hanya 

menyesuaikan waktu mereka. Biasanya peneliti datang ke lokasi penelitian 

antara pukul 13.00WIB sampai pukul 18.00WIB karena mereka baru akan 

keluar ke jalanan dan mencari uang antara pukul 11.00WIB dan akan pulang 

18.00WIB dan peneliti mengamati kegiatan mereka dari mulai mengamen, 

mengemis, berjualan Koran dan ada yang hanya berkumpul-kumpul saja.  

3.6.2 Teknik Wawancara 

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dimana terjadi 

komunikasi secara verbal antara pewawancara dan subjek wawancara. Menurut 

Moleong (2007 : 186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, 

percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dengan yang di wawancarai yang memberikan 

jawaban pertanyaan. Wawancara secara garis besar di bagi menjadi 2 yaitu 

wawancara berstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara 

berstruktur adalah wawancara yang pewawancara menetapkan sendiri masalah 

dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara tidak berstruktur 

merupakan wawancara yang berbeda dengan wawancara terstruktur dalam hal 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


47 
 

 

waktu bertanya dan cara memberikan respon, pada wawancara tidak 

berstruktur ini responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena 

sifat-sifat yang khas (Moleong, 2007:190-1991). 

Wawancara ini terjadi percakapan antara pewawancara dan yang 

diwawancarai dalam suasana santai, kurang formal, dan tidak disediakan 

jawaban pewawancara. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh 

informasi yang sifatnya mendalam terhadap masalah-masalah yang diajukan. 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai “Identifikasi 

Kebutuhan Belajar Gelandangan Remaja Di Kawasan Pasar Johar Semarang” 

dengan mencari informasi tentang latar belakang gelandangan yang berada di 

Kawasan Pasar Johar Semarang ditinjau dari segi pendidikan dan sosial 

ekonomi serta kebutuhan belajar mereka. 

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara dengan pedoman 

umum. Wawancara secara terbuka, akrab, dan penuh kekeluargaan. Hal ini 

dimaksudkan agar memperoleh data yang sesuai dengan pokok permasalahan. 

Isu-isu yang bersifat umum ditetapkan untuk menjaga perkembangan 

pembicaraan dalam wawancara tetap dalam fokus penelitian. Selain itu, tema 

pertanyaan yang akan dijawab subjek adalah tema yang masih bisa 

berkembang dalam pelaksanaan wawancara nantinya. Setiap gelandangan 

remaja  bisa memiliki persepsi yang bebeda-beda terhadap norma kehidupan 

dan penghidupan, sehingga pengembangan pertanyaan wawancara yang 

menyesuaikan dengan kehidupan subjek sangat diperlukan. Jadi, pedoman 

umum untuk pertanyaan awal wawancara akan dibuat sama, sedangkan 
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perkembangan berikutnya akan menyesuaikan dengan kekhasan di lapangan 

pada masing-masing subjek. 

Wawancara tersebut dilakukan kepada 10 responden yang dimulai 

dari bulan Juni-Juli 2011. Wawancara dengan subjek pertama dilakukan pada 

tanggal 22 Juni 2011 dan berlokasi di emperan warung makan Padang yang 

berada tidak jauh dari jembatan penyebrangan Jalan KH. Agus Salim. 

Wawancara dilakukan tanpa menggunakan alat perekam apapun, sehingga 

terlihat seperti bercerita dan peneliti sebagai pendengar, akan tetapi sesekali 

peneliti mencatat inti dari keseluruhan jawaban dari subjek. Wawancara 

dengan subjek kedua dan ketiga dilakukan pada tanggal 25 Juni 2011 dan 

berlokasi di dekat tempat parkir pasar Johar karena ia sedang menjaga tempat 

parkir yang berada di depan masjid Kauman Semarang. Wawancara dilakukan 

menggunakan alat perekam dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam 

mengetahui informasi dari subjek. Wawancara dengan subjek keempat dan 

kelima dilakukan pada tanggal 28 dan 29 Juni 2011 dan berlokasi di jembatan 

penyebrangan, karena waktu itu subjek sedang berada di jembatan, kemudian 

untuk subjek yang keenam dan ketujuh dilakukan pada tanggal 2 Juli 2011 

yang berlokasi di Masjid Kauman Semarang, karena mereka sedang 

beristirahat setelah berjualan Koran di bawah terik matahari. Untuk subjek 

kedelapan dilakukakan wawancara pada tanggal 5 Juli 2011 berolakasi di 

emperan Toko Mas ABC, sedangkan subjek kesembilan dan kesepuluh 

wawancara dilakukan pada tanggal 9 Juli 2011 dan berlokasi di dekat 

pemberhentian Bus, karena ketika dilakukan wawancara subjek juga meminta 
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izin kepada peneliti untuk tetap mengamen. Sedangkan subjek kesepuluh 

wawancaranya dilakukan di lorong yang tidak jauh dari pangkalan Bus. 

Pada proses penelitian ini, peneliti mengalami kendala yaitu 

susahnya bertemu dengan subjek di siang hari, karena mobilitas mereka sangat 

tinngi sehingga keberadaan mereka sulit diketahui. Mereka berkumpul di dekat 

jembatan di sore hari sekitar pukul 15.00WIB, dan akan pulang setelah pukul 

18.00WIB. Selain itu, kendala yang dihadapi peneliti adalah ketika subjek 

diwawancara meminta untuk disediakan jajan atau makanan untuk subjek, 

awalnya hanya subjek tertentu saja yang meminta disediakan jajan, akan tetapi 

setelah subjek memberitahukan kepada teman yang lain akhirnya peneliti harus 

selalu menyediakan makanan untuk mereka ketika dilakukan wawancara 

walaupun tidak semua subjek menginginkan hal itu dilakukan oleh peneliti. 

3.6.3 Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi/documenter menurut (Bungin, 2008: 121-122) adalah 

metode yang digunakan untuk menelusuri historis. Melalui metode ini penulis 

dapat mempelajari literatur yang ada hubungannya dengan materi dalam 

penelitian ini. 

Teknik dokumentasi yang diamati adalah benda mati dan benda 

hidup, seperti latar belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi, kebutuhan 

belajar, tempat tidur gelandangan, dan lain-lain. Adapun teknik dokumentasi 

digunakan untuk mengungkap “Identifikasi Kebutuhan Belajar Gelandangan 

Remaja di Kawasan Pasar Johar Semarang”.  
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Dalam teknik ini peneliti mengambil gambar tentang komunitas 

gelandangan remaja dan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh gelandangan 

remaja. Selain itu juga pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

peninggalan tertulis baik berupa arsip-arsip, buku-buku, surat kabar, majalah 

atau agenda, foto dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah dan fokus 

penelitian yang mendukung kelengkapan data yang diperoleh baik dari 

perpustakaan UNNES maupun dari internet dan sumber-sumber lain. 

3.6.4 Teknik Kuesioner/ Angket 

Kuesioner atau angket memang memiliki banyak kebaikan sebagai 

instrument pengumpul data. Penentuan sampel sebagai responden kuesioner 

perlu mendapat perhatian pula. Apabila salah menentukan sampel, informasi 

yang kita butuhkan barangkali tidak kita peroleh secara maksimal (Suharsimi, 

2006:225). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perlu tidaknya angket diberi nama 

adalah : 

1. Tingkat kematangan responden. 

2. Tingkat subjektivitas item yang menyebabkan responden enggan 

memberikan jawaban. 

3. Kemungkinan tentang banyaknya angket. 

4. Prosedur (teknik) yang akan diambil pada waktu menganalisis data. 

Salah satu kelemahan angket adalah bahwa angketnya sukar kembali. 

Apabila demikian keadaannya maka peneliti sebaiknya mengirim surat kepada 

responden yang isinya seolah-olah yakin bahwa sebenarnya angketnya akan 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


51 
 

 

diisi tetapi belum mempunyai waktu. Surat yang dikirim itu hanya sekedar 

mengingatkan (Suharsimi, 2006:226). 

Kuesioner atau angket yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Angket terbuka yang berupa Kartu Sistem Kebutuhan Belajar Masyarakat 

(SKBM). Kartu SKBM ini dapat dibagi menjadi ada dua macam, yaitu kartu 

SKBM untuk sasaran calon warga belajar atau kelompok sasaran dan kartu 

SKBM untuk sasaran orang tua dan tokoh masyarakat (pimpinan formal dan 

informal). Untuk sasaran dalam penelitian ini adalah gelandangan remaja yang 

berada di kawasan pasar Johar Semarang dan berusia antara 12-22 tahun. 

Kuesioner/ angket dibagikan kepada responden setelah dilakukan wawancara 

sebelumnya dengan responden. 

3.7 Keabsahan Data  

Teknik pemeriksaan keabsahan merupakan suatu strategi yang 

digunakan untuk memeriksa keabsahan data atau dokumen yang didapatkan 

atau diperoleh dari penelitian, supaya hasil penelitiannya benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan dari segala segi (Moleong, 2002: 171). 

Kriteria keabsahan data diterapkan dalam rangka dalam 

membuktikan temuan hasil dilapangan dengan kenyataan yang diteliti 

dilapangan. Teknik-teknik yang digunakan untuk melacak atau membuktikan 

kebenaran atau taraf kepercayaan data tersebut bisa melalui ketekunan 

pengamatan di lapangan (persistent observation), triangulasi (tringualation), 

pengecekan dengan teman sejawat (peer debriefing), analisis terhadap kasus-

kasus negative (negative case analysis), referensi yang memadai (reverencial 
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adequacy), dan pengecekan anggota (member chek). Beberapa berbagai teknik 

teknik tersebut, peneliti menggunakan teknik pengamatan lapangan dengan 

triangulasi pada penelitian pendidikan anak di lingkungan keluarga 

gelandangan. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut. Denzin (dalam Moleong, 2009: 

330) membedakan empat macam triangulasi yakni sumber, metode, penyelidik, 

dan teori. Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-

perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konsteks suatu studi sewaktu 

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai 

pandangan. Dengan kata lain bahwa triangulasi, peneliti dapat me-recheck 

temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, 

peneliti, dan teori. 

Triangulasi sumber menggunakan pertimbangan bahwa untuk 

memperoleh data yang benar-benar valid, informasi dari subyek harus 

dilakukan cross check dengan subyek lain serta informan lain. Informasi yang 

diperoleh diusahakan dari narasumber yang betul-betul mengetahui tentang 

gelandangan remaja yang dijadikan subyek penelitian. Informasi yang 

diberikan oleh salah satu subyek dalam menjawab pertanyaan peneliti akan di 

cek ulang dengan jalan menanyakan ulang pertanyaan yang sama kepada 

subyek yang lain serta menanyakan pula pada informan. Informan dalam 

penelitian ini ada dua orang, informan yang pertama yaitu penjual buah yang 
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berada dekat dengan tempat berkumpulnya gelandangan remaja dan informan 

kedua yaitu tukang parkir yang setiap hari menyaksikan para gelandangan 

mencari uang di jalanan . Apabila kedua jawaban yang diberikan sama maka 

jawaban itu dianggap sah.  

Triangulasi Metode, menurut Patton dalam Moleong (2010: 331) 

terdapat 2 (dua) strategi, yaitu : 

4.6.1 Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan 

beberapa teknik pengumpulan.  

4.6.2 Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode 

yang sama. 

Dalam penelitian ini triangulasi metode menggunakan observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan kuesioner yaitu dengan SKBM (Sistem 

Kebutuhan Belajar Masyarakat). 

Trigulasi Peneliti, ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti untuk 

keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan 

pengamatan lainnya ialah dapat membantu mengurangi ”kemencengan” data. 

Triangulasi Teori, adalah membandingkan teori yang ditemukan    

berdasarkan kajian lapangan dengan teori-teori yang telah ditemukan oleh para 

pakar ilmu sosial sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab landasan teori 

yang telah ditemukan. Teori yang digunakan sebagai pembanding untuk mengetahui 

kebutuhan gelandangan adalah teori kebutuhan dari Maslow dan Sudjana. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teori yaitu 

peneliti melakukan cross check dengan mengecek apakah data yang ditemukan 
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di lapangan sesuai dengan teori-teori yang sudah ada. Triangulasi sumber 

informasi dari subyek harus dilakukan cross check dengan subyek lain serta 

informan lain, yang menjadi informan lain dalam penelitian ini adalah Tukang 

parkir, penjual buah, dan teman sesama gelandangan. Triangulasi metode 

menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner yaitu dengan 

SKBM (Sistem Kebutuhan Belajar Masyarakat). 

3.8 Analisis Data  

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah karena dengan analisis, data mentah yang dikumpulkan oleh peneliti 

dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah 

penelitian, sehingga akan didapat suatu kesimpulan yang benar. 

Menurut Moleong (dalam Sukardi, 2006: 72) analisis data pada 

umumnya mengandung tiga kegiatan yang saling berkaitan yaitu a) kegiatan 

mereduksi data, b) menampilkan data, c) melakukan verifikasi untuk membuat 

kesimpulan. 

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dengan berbagai sumber yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari 

hasil perolehan data, maka hasil penelitian dianalisis secara tepat agar simpulan 

yang diperoleh tepat pula. proses analisis data memiliki tiga unsur yang 

dipertimbangkan oleh penganalisis yaitu: 

3.8.1 Reduksi data  

Reduksi dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang 
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muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan (Miles dan Huberman, 1992 : 

16).  

Reduksi data dilakukan melalui prosedur kategori data 

pengelompokkan data sesuai unit permasalahannya. Data-data yang tidak 

sesuai dengan unit permasalahan maka akan dibuang. Kategori satu, data 

tentang latar belakang gelandangan remaja dan kategori dua yaitu tentang 

jenis-jenis kebutuhan yang meliputi kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih 

sayang, harga diri, dan aktualisasi diri.  Tahap ini peneliti memusatkan 

perhatian pada data lapangan yang terkumpul, yaitu hal-hal yang berkaitan 

dengan penelitian maupun fokus penelitian tentang identifikasi kebutuhan 

belajar gelandangan remaja di kawasan Pasar Johar Semarang. Data laporan 

tersebut selanjutnya dipilih, dalam arti menentukan derajat relevansi dengan 

makna tujuan penelitian. Selanjutnya daya yang terpilih disederhanakan dengan 

mengklarifikasikan data atas tema-tema, memadukan data yang tersebar, 

menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan, kemudian peneliti 

melakukan abstraksi kasar tersebut menjadi uraian singkat atau ringkasan. 

Tahap ini peneliti memisah informasi dari informan satu dengan yang informan 

lain.  

3.8.2 Penyajian Data 

Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan 

kesimpulan dapat ditarik (Miles dan Huberman, 1992:17). Melihat suatu sajian 

data, penganalisis akan dapat memahami apa yang terjadi, serta memberikan 
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Penyajian Data Pengumpulan Data 

Simpulan/Verifikasi Reduksi Data 

peluang bagi penganalisis untuk mngerjakan sesuatu pada analisis atau 

tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. 

Tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi tentang 

identifikasi kebutuhan belajar gelandangan remaja di kawasan Pasar Johar 

Semarang melalui bentuk teks naratif agar dapat diperoleh penyajian data yang 

lengkap dari hasil pengumpulan data yang dilakukan. Tahap ini peneliti 

membuat teks naratif mengenai informasi yang diberikan informan. 

3.8.3 Penarikan Simpulan / Verifikasi  

Verifikasi/ penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penting 

lainnya. Untuk dapat menggambarkan dan menjelaskan kesimpulan yang 

memiliki makna, peneliti pada umumnya dihadapkan pada dua kemungkinan 

strategi atau taktik yaitu a) memaknai analisis spesifik b) menarik serta 

menjelaskan kesimpulan (Sukardi, 2006: 73). 

Simpulan akhir dalam proses analisis kualitatif ini tidak akan ditarik 

kecuali setelah proses pengumpulan data berakhir. Simpulan yang ditarik perlu 

diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali.  

       

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Proses Analisis Data (Moleong, 2007:294) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Gelandangan di Kota Semarang 

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah tidak jauh 

berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia, yang tidak bisa menyangkal 

kenyataan atas keberadaan golongan masyarakat yang sering disebut dengan 

istilah kaum gelandangan. Walaupun secara fisik keberadaan mereka di 

lingkungan perkotaan, akan tetapi kehadiran mereka belum secara untuh dapat 

diterima sebagai bagian dari lingkungan sosial budaya kota Semarang. 

Gelandangan sebagai salah satu kehidupan yang berbeda dengan kehidupan 

kota yang “resmi”, cenderung ditempatkan dalam posisi yang kurang 

diuntungkan, bahkan dipandang sebagai suatu kehidupan yang bercitra 

negatif. Upaya-upaya untuk memecahkan permasalahan gelandangan juga 

sudah banyak dilakukan, baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah 

maupun swasta seperti Dinas Sosial Propinsi sebagai aparat Gubernur, Dinas 

Sosial Pemerintah kota sebagai aparat Walikota, kantor wilayah Departemen 

Sosial Republik Indonesia sebagai aparat menteri sosial dan lembaga swadaya 

masyarakat.  

Ada beberapa upaya pemecahan masalah gelandangan yang 

dilakukan oleh lembaga-lembaga diatas relatif sama yaitu upaya secara 

persuasive, represif, kuratif dan preventif. Preventif merupakan upaya yang 

dilaksanakan secara 
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terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan pendidikan, 

pemberian bantuan, pengawasaan, pembinaan lanjut, serta latihan 

keterampilan. Upaya represif dilakukan untuk mengurangi atau mencegah 

adanya gelandangan yaitu dengan cara razia, penampungan dan pelimpahan: 

sedangkan upaya kuratif dilakukan mulai dari motivasi, bimbingan, latihan 

keterampilan sampai dengan pembinaan lanjut kepada gelandangan agar dapat 

hidup mandiri dalam masyarakat.  

Kita lihat secara teoritis maupun pada tatanan praktek upaya yang 

dilakukan oleh instansi pemerintah ataupun swasta sangat maksimal, sehingga 

tidak ada salahnya bila pemerintah kota Semarang/ Propinsi mengklaim telah 

mengentaskan banyak gelandangan melalui program-program pengentasan 

yang ada. Namun demikian tidak sedikit gelandangan yang telah ikut program 

itu kemudian kembali lagi menggelandang, hal itu diakibatkan program-

program yang dilakukan atau ditawarkan kurang menyentuh kebutuhan 

mereka.  

Gelandangan mempunyai pekerjaan yang relatif tetap dan tujuan 

kegiatannya yang jelas dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsep 

tersebut juga sesuai dengan obyek penelitian yang peneliti gunakan sebagai 

informan, yang mana peneliti melakukan penelitian di daerah kawasan pasar 

Johar Semarang. Hampir semua informan memiliki pekerjaan yang relatif 

tetap yaitu sebagai penjual koran, tukang parkir, tukang cuci piring, dan 

mereka juga memiliki tujuan hidup yang jelas. Walaupun demikian peneliti 

tidak bisa memungkiri bahwa banyak juga gelandangan yang berprofesi 
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sebagai pencuri, penjambret, pengemis, pengamen, pekerja seksual, dan 

sebagainya. 

4.2 Gambaran Umum Daerah Penelitian Kawasan Pasar Johar 

Semarang 

Pasar Johar terletak di Jalan H Agus Salim, wilayah Kota Lama 

Semarang. Bangunan seluas 15.003,50 meter persegi , selesai didirikan pada 

tahun 1939. oleh Arsitek Belanda Ir Thomas Karsten. Pembangunannya 

dilaksanakan dengan bertahap, intinya adalah menyatukan lima pasar di sana 

menjadi satu labirin. Pasar yang bersatu yaitu Pasar Johar, Pasar Pedamaran, 

Pasar Benteng, Pasar Jurnatan, dan Pasar Pekojan. Lahan yang diambil 

termasuk bekas rumah penjara, beberapa toko yang menyelip di antara 

kawasan, sebagian halaman Kanjengan, dan sebagian alun-alun. 

UPTD pasar johar merupakan satu diantara enam UPTD –UPTD 

pemerintah kota semarang bedasarkan SK Walikota semarang nomor 87 tahun 

2008,tanggal 24 Desember 2008 tahun total luas lahan pasar johar kota 

semarang adalah ± 44.072,35 M² yang terbagi atas bagian yaitu Pasar Johar 

Induk,Pasar Yaik Baru,Pasar Yaik Permai, dan pasar kanjengan atau pasar 

pungkuran. Pasar johar bagian induk dibagi menjadi tiga Bagian yakni pasar 

johar utara,johar selatan dan johar tengah. Johar utara memiliki luas lahan 

±6285 M² dan luas dasaran ±5336M² johar utara dibangun tahun 1936 dan 

oprasional johar utara mulai tahun 1939 daya tamping pedagang yang aktif 

adalah 776 pedagang dari 229 pedagang,los 292 pedagang los dan 292 

pedagang kios dan dasaran terbuka 555 pedagang. 
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Johar selatan memiliki luas ± 5473 M² dan luas dasaran ± 4538 M² 

yang terdiri dari kios 183 ukuran 1.582,44 M² los 588 dengan ukuran 2561,81 

M² dan dasaran terbuka 127 dengan ukuran 462,45 M²  daya tampung 

pedagang yang aktif 898 pedagang terbagi kios 183 pedagang,los 588 

pedagagng dan dasaran terbuka 127 pedagang. Johar tengah memiliki luas ± 

5.192 M² terdiri  dari 172 dengan ukuran 1684 M² los 554 dengan ukuran 

3040 M² dan dasaran terbuka 359 buah ukuran 908 M² sedangkan johar 

tengah memiliki luas lahan ± 5192 M² yang terdiri dari kios 172 dengan 

ukuran 1.684 M² los 554 dengan ukuran 3.040 M² dan dasaran terbuka 359 

dengan ukuran 908 M² daya tampung pedagang yang aktif 1034 pedagang 

yang terdiri dari pedagang kios 146 los 543 dan dasaran terbuka 345. Pasar 

Yaik Baru memiliki luas lahan ± 5.718,2 M² yang dibangun tahun 1975 

oprasional 1981 luas dasaran ± 58187 M²  yang terdiri dari kios 80 dengan 

ukuran 2892,78 M² los 405 dasaran terbuka 320 dengan ukuran 686,8 M² daya 

tampung pedagang yang aktif 865 yang terdiri dari 80 pedagang los 405 

pedang took dan dasaran terbuka 320 pedagang  58187 M²   

Sedangkan pasar Yaik Permai memiliki luas lahan ± 9375 M² dan 

luas dasaran ± 8448 M² terdiri dari kios 168 dengan ukuran 4223,51 M² dan 

los 408 dengan ukuran 2.592,50 M². Yaik permai  dibangun pada 1975 

beroprasional tahun 1976 daya tampung yang aktif adalah 1125 yang terdiri 

dari kios 128 pedagang. Los 266  pedagang dan dasaran 731 pedagang. Dan 

pasar kanjengan / pungkuran memiliki luas lahan  ± 11754,15 M² dibangun 

pada tahun 1985, dan beroprasi pada tahun 1990. Luas dasaran ±9.245,2 m²  
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yang terdiri dari kios 153 yang terletak di kawasan Kanjengan yang memiliki 

luas 8.646 m². Los 125 yang terletak di pungkuran yang berukuran 421,45 m². 

Dasaran terbuka terletak di kanjengan 846 ukuran 2495 m² dan dasaran 

terbuka di pungkuran 91 dengan ukuran 177,7 m². daya tamping pedagang 

yang aktif 1215 pedagang yang terdiri dari kios 153 pedagang di Kanjengan, 

Los 125 pedagang di Pungkuran dan dasaran terbuka 937 pedagang di 

Kanjengan dan Pungkuran. 

Bangunan Pasar dibangun tahun 1936, difungsikan secara 

operasional sejak tahun 1939, terletak di Jalan KH. Agus Salim, Kelurahan 

Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang. Pasar Johar Kota 

Semarang memiliki sarana prasarana seperti gedung bangunan pasar, air dan 

listrik, daya listrik terpasang ±273.000KVA, pemakaian ±297.000KVA, 

tempat penampungan sampah (TPS) luas ±50M², Volume sampah per hari 

±75M³, pengelolaan kebersihan oleh koperasi, parkir dikelola oleh Dinas 

Perhubungan, Sumur bor 8 buah dan Hydrant 7 buah. Jumlah pedagang yang 

aktif dari keseluruhan pasar Johar bagian induk, pasar Yaik baru, pasar Yaik 

permai dan pasar Kanjengan atau pungkuran ada 6.398 pedagang. 

4.3 Latar Belakang Pendidikan Dan Sosial Ekonomi 

Gelandangan remaja 

Hasil wawancara dan pengamatan dari 10 subjek penelitian baik dari 

latar belakang pendidikan maupun sosial ekonomi gelandangan remaja yang 

berada di kawasan Pasar Johar Semarang. 
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4.3.1 Latar Belakang Pendidikan Gelandangan remaja 

Gelandangan remaja diketahui bahwa tingkat pendidikan mereka 

bervariasi mulai dari DO (Dropout) Sekolah Dasar, Sekolah Dasar, DO 

(Dropout) Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/ Sekolah 

Menengah Kejuruan. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai latar belakang 

pendidikan subjek penelitian sebagai berikut : 

4.3.1.1 Subjek Pertama (Ai-21 tahun) 

Ai (21 tahun) adalah inisial seorang gelandangan remaja laki-laki 

yang berada di kawasan Pasar Johar Semarang. Pendidikan SMK, sekarang 

sudah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan di tahun 2008  ia anak kedua 

dari Bapak Sulis dan Ibu Rumini (Alm). Selama belajar di Karanganyar, Ai 

tinggal bersama Bapak, kakak, dan adiknya sebelum memutuskan untuk pergi 

meninggalkan rumah di tahun 2008 tepat setelah ia lulus dari sekolahnya. 

Awalnya Ai memiliki cita-cita untuk menjadi pengacara sebelum bapaknya 

mengalami kebangkrutan dalam usahanya, ia berniat untuk melanjutkan 

sekolah ke Perguruan Tinggi dan mengambil jurusan hukum, Ai menjelaskan :  

“sak jane aku pengen dadi pengacara mbak, sekolah nganti 
kuliah terus njipuk jurusan hukum. Saiki yowes dadi pengacara 
mbak, pengangguran banyak acara, hehe… Bapakku yo pernah 
ngomong “Le… koe suk kuliah njipuk hukum wae, mengko tak 
kenalke koncone bapak sing pengacara”… tapi saiki pie meneh 
mbak, bapakku wes bangkrut owg. (wawancara 22 Juni 2011) 
(sebenarnya saya ingin jadi pengacara mbak, sekolah sampai 
kuliah terus mengambil jurusan hokum. Sekarang saya juga 
sudah menjadi pengacara mbak, pengangguran banyak acara, 
hehe… Bapakku juga pernah bilang “Nak, kamu nanti kuliah 
ambil jurusan hokum saja, nanti tak kenalkan teman bapak 
yang pengacara”… tapi sekarang mau gimana lagi mbak, bapak 
saya sudah bangkrut). 
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Setelah kebangkrutan dialami oleh Bapaknya, Ai mulai tidak betah 

berada di rumah dan lebih memilih meninggalkan rumah untuk menemukan 

kehidupan baru dan mencari uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.  

Selama sekolah di Karanganyar, ia pernah mendapat rangking, 

meskipun tidak dapat bea siswa dari sekolahan. Keinginan untuk maju, 

berkembang dan mewujudkan cita-cita orang tua merupakan motivasi 

tersendiri bagi dirinya. Ia ingin suatu saat bisa benar-benar mencapai apa yang 

sudah dicita-citakan. 

4.3.1.2 Subjek Kedua (Jw-17 tahun) 

Jw (17 tahun) inisial seorang gelandangan remaja laki-laki yang 

berada di kawasan Pasar Johar Semarang. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan 

tidak melanjutkan ke jenjang SMP karena Jw mengatakan bahwa orang tuanya 

tidak mampu menyekolahkan, ia anak bungsu dari Bapak Riyanto dan Ibu 

Murniyati. Dukungan yang kurang dari kedua orang tua membuat Jw enggan 

melanjutkan pendidikanya ke jenjang yang lebih tinggi, akan tetapi setelah ia 

meninggalkan rumah dan merasakan kehidupan jalanan yang sangat keras dan 

sulitnya mencari pekerjaan jika hanya menggunakan ijazah SD, sehingga 

mulai timbul keinginan untuk bisa melanjutkan pendidikannya yang tergolong 

rendah. Jw menjelaskan : 

“saya kepengen sekolah lagi mbak, kan saya cuma lulusan SD 
jaman sekarang susah mbak mau nglamar kerjaan pakai ijazah 
SD”. (wawancara 25 Juni 2011) 
 

Jw merasa harus bisa melanjutkan sekolahnya untuk mendapatkan 

pekerjaan yang lebih baik dari sekarang agar dapat hidup sejahtera. 
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4.3.1.3 Subjek Ketiga (Ds-20 tahun) 

Ds (20 tahun) inisial seorang gelandangan remaja laki-laki yang 

berada di kawasan Pasar Johar Semarang. Ia pernah sekolah di SMP, akan 

tetapi hanya sampai kelas 2 dan akhirnya Ds keluar. Anak pertama dari Bapak 

Hariyono dan Ibu Winarni (Alm), Ds juga memiliki satu adik perempuan yang 

sekarang hidup bersamanya di jalanan semenjak Ibunya meninggal dan 

Bapaknya menikah lagi. Ds mengaku sudah tidak ingin melanjutkan 

pendidikannya, karena ia merasa sudah tua dan tidak pantas bersekolah. Ds 

menjelaskan : 

“sekolah wes ra kepengen, ngopo sekolah meneh… umurku 
yowes tuwo owg mbak”. (wawancara 25 Juni 2011) 
(sudah tidak ingin sekolah, ngapain sekolah lagi… umur saya 
sudah tua mbak). 
 

Di sekolahnya dulu ia termasuk siswa yang nakal dan susah di atur, 

sehingga membuat ia harus dikeluarkan dari sekolah ketika baru berada di 

kelas 2 SMP. Biarpun Ds menjadi murid yang bendel di sekolah, ia selalu naik 

kelas dan tidak pernah mendapat nilai jelek. 

4.3.1.4 Subjek Keempat (Ma-17 tahun) 

Ma (17 tahun) adalaha inisial seorang gelandangan remaja laki-laki 

yang berada di kawasan Pasar Johar Semarang. Ia menempuh pendidikan 

sampai jenjang Sekolah Menengah Pertama, dan sekarang sudah lulus dari 

SMP. Anak tunggal dari Bapak Suryono dan Ibu Muhayati (Alm) yang 

sekarang ini lebih berada di jalanan bersama ayahnya untuk mencari uang dan 

enggan melanjutkan pendidikannya walaupun bapaknya menginginkanya 

untuk tetap sekolah. Ma merasa dirinya tidak pintar dan bosan jika harus 
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terus-terusan belajar serta terbatasi oleh aturan-aturan sekolah yang 

membuatnya tidak betah berlama-lama menjadi pelajar. Ma menjelaskan : 

“aku kui wes gak pengen sekolah mbak, marak’ke sirah ngelu 
mikir pelajaran  njuk kudu mangkat isuk, wes bosen aku mbak 
ngono-ngono kui …wes gak kudu dadi cah sekolah mbak”. 
(wawancara 28 Juni 2011). 
(saya itu sudah tidak ingin sekolah mbak, hanya membuat 
kepala pusing memikirkan pelajaran dan harus berangkat pagi, 
sudah bosan saya mbak seperti itu… sudah tidak ingin jadi 
anak sekolah mbak). 
 

4.3.1.5 Subjek Kelima (Id-15 tahun) 

Id (15 tahun) adalah inisial seorang remaja laki-laki yang berada di 

kawasan Pasar Johar Semarang. Pendidikan yang sedang ia tempuh adalah 

Sekolah Menengah Pertama dan baru menginjak kelas 1, akan tetapi karena 

kesalahan yang ia lakukan yaitu mencoba pergi dari rumah karena dimarahi 

oleh ibunya, maka Id harus meninggalkan sekolahnya dan berada di jalanan 

bersama dengan gelandangan yang lain.  

“saya dimarahin sama ibu gara-gara nilainya jelek, dibilang 
bodohlah, nggak mau belajarlah, padahal kan udah usaha… 
yang penting kan naik kelas, kaya nggak dihargain banget 
sama ibu, terus waktu liburan saya pergi aja dari rumah biar 
ibu saya nyariin… tapi malah nyasarnya sampe semarang”. 
(wawancara 29 Juni 2011). 
 

Anak keempat dari Bapak Suherli (Alm) dan Ibu Neni  ini tidak 

pernah membayangkan bahwa ternyata kehidupan jalanan itu sangat keras, 

bahkan untuk bisa mendapat makan saja sangatlah sulit. Persaingan yang 

terjadi untuk tetap bertahan hidup di jalanan membuat Id sadar bahwa hidup di 

rumah sendiri jauh lebih nyaman meskipun harus dimarahi sama Ibunya, 
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daripada harus berjuang sendiri untuk mendapatkan kesempatan bekerja di 

tengah-tengah perkotaan. 

4.3.1.6 Subjek Keenam (Li-14 tahun) 

Li (14 tahun) adalah inisial gelandangan remaja perempuan yang 

berada di kawasan Pasar Johar Semarang. Pendidikan terakhir adalah Sekolah 

Dasar dan karena keterbatasan ekonomi Li harus mengubur keinginannya 

untuk bersekolah lagi dan cita-citanya yang ingin menjadi guru. Li merupakan 

anak pertama dari Bapak Sukamto dan Ibu Asnah. Li memiliki cita-cita untuk 

menjadi guru, namun ia merasa semua itu tidak mungkin dicapai karena 

keadaan ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan untuk membiayai 

sekolahnya. Kesadarnya akan keadaan keluarganya membuat ia harus ikut 

bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari bahkan terkadang 

untuk membelikan susu adiknya yang masih bayi. Li menjelaskan : 

“saya kerja buat mbantu orang tua saya mbak… kadang juga 
menyisihkan untuk jajan sendiri… kalau saya ndak ikut cari 
uang, nanti adik saya ndak bisa minum susu mbak, soalnya ibu 
ASInya ndak keluar mbak, kata bapak saya “nduk, duitmu tak 
sileh bapak yo… kanggo tuku susu adikmu”… bilangnya sih 
pinjemm mbak, tapi ndak pernah dikembaliin e … 
“(wawancara 2 Juli 2011) 
 

Li termasuk anak yang pintar di sekolahnya dulu, hal itu dibuktikan 

dengan rangking pertama yang ia dapatkan dari kelas satu sampai ia lulus 

Sekolah Dasar. Permasalahan yang terjadi di keluarganya membuat ia dan 

orang tuanya harus meninggalkan rumah dan hidup di jalanan. 
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4.3.1.7 Subjek Ketujuh (Yp-12 tahun) 

Yp (12 tahun) adalah seorang gelandangan remaja perempuan yang 

berada di kawasan Pasar Johar Semarang. Penddikan terakhir adalah Sekolah 

Dasar, tapi hanya sampai kelas 3 ia terpaksa meninggalkan bangku sekolah 

dan pergi dari rumah untuk ikut bersama kakaknya. Anak kedua dari Bapak 

Hariyono dan Ibu Winarni (Alm) yang sekarang harus berada di jalanan 

bersama kakaknya yang bernama Ds (inisial subjek ketiga). Keputusan Yp dan 

kakaknya Ds untuk meninggalkan rumah karena Bapaknya menikah lagi dan 

pada akhirnya Yp harus mendapatkan perlakuan kasar dari Ibu tirinya, maka 

Ds membawa adiknya untuk pergi dari rumah dan berhenti sekolah. 

4.3.1.8 Subjek Kedelapan (Ni-16 tahun) 

Ni (16 tahun) adalah inisial seorang gelandangan remaja perempuan 

yang berada di kawasan Pasar Johar Semarang. Pendidikan terakhirnya adalah 

Sekolah Dasar dan berhenti setelah ia naik ke kelas 2. Kehidupan yang harus 

dijalani Ni sangat berat, karena ia hanya hidup dengan Ibunya yaitu Ibu 

Fatimah. Setelah Bapaknya yaitu Bapak Mulyono meninggal, ia dan Ibunya 

harus meninggalkan rumah karena neneknya tidak menghendaki Ni dan 

Ibunya tetap tinggal bersama di rumah neneknya yang berada di Tegal. Ni 

menjelaskan: 

“Pas bapak saya meninggal saya sama ibu di usir sama 
embah, soalnya embah saya itu galak mbak, nggak pernah suka 
sama ibu saya, padahal ibu itu baik sama embah… nyong 
mending ora usah sekolah daripada melu embah, akhire ya 
kaya kiye mbak, urip dadi gelandangan”. (wawancara 2 Juli 
2011). 
(waktu bapak saya meninggal saya sama ibu di usir sama 
nenek, soalnya nenek saya galak dan tidak pernah suka sama 
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ibu saya sekalipun ibu sudah baik sama nenek… saya mending 
tidak usah sekolah daripada harus tinggal sama nenek, akhirnya 
ya seperti ini mbak, jadi gelandangan). 

 
Walaupun pendidikannya hanya sampai kelas 2 SD, tapi Ni bisa 

membaca karena Ibunya yang sudah mengajarinya membaca sejak ia belum 

masuk sekolah dan setelah ia berhenti sekolah. Ibunya menjadi guru yang 

selalu mengajarinya dan tidak membiarkan ia menjadi orang yang buta huruf. 

4.3.1.9 Subjek Kesembilan (Mi-18 tahun) 

Mi (18 tahun) adalah inisial seorang ramaja gelandangan perempuan 

yang berada di kawasan Pasar Johar Semarang. Pendidikan terakhir Mi adalah 

Sekolah Menengah Umum dan baru saja lulus di tahun ini. Ia merupakan siswi 

yang pintar di sekolahnya, sehingga ia sekolah dengan biaya dari pemerintah 

yaitu beasiswa. Setelah pergi meninggalkan kampung halamannya yaitu 

Wonosobo, Mi sudah tidak berniat untuk melanjutkan sekolahnya, tapi ibunya 

memaksa untuk tetap bersekolah dan akhirnya Mi sekarang sudah lulus 

dengan nilai yang baik. Mi menjelaskan : 

 “aku baru lulus sekolah kemarin mbak, alhamdulillah nilaiku 
bagus, terus dapet rengking kedua parallel (rangking kedua 
dari seluruh siswa)”. (wawancara 5 Juli 2011). 
 

Permasalahan ekonomi keluarga yang membuatnya harus pergi dari 

rumah saudaranya, karena selama di wonosobo ia, ibu, dan adiknya tinggal 

bersama saudaranya (adik dari ayah Mi). Dengan suatu alasan permasalahan 

keluarganya, ia harus pergi dan merantau ke Ibu Kota mencari kehidupan baru 

dengan menggelandang. 
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4.3.1.10 Subjek Kesepuluh (Af-18 tahun) 

Af (18 tahun) adalah inisial seorang gelandangan remaja yang berada 

di kawasan Pasar Johar Semarang. Pendidikan terakhir Af adalah Sekolah 

Dasar dan ia sudah tidak ingin melanjutkan sekolahnya sekalipun bapaknya 

memaksa ia untuk bersekolah. Menurutnya sekolah itu mahal dan sayang jika 

uangnya harus dibuang percuma untuk membayar biaya sekolah, yang penting 

menurutnya adalah ia sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung. Af 

menjelaskan : 

“gak pengen sekolah mbak… mbuak-mbuak duwet, eman-eman 
to mbak golek duwet angel owg… sing penting aku wes iso 
moco, nulis, ngitung, mung kui kan intine sekolah mbak?...”. 
(wawancara 9 Juli 2011). 
(tidak ingin sekolah mbak… buang-buang uang, sayang kan 
mbak cari uang susah… yang penting saya sudah bisa 
membaca, menulis, berhitung, hanya itu kan intinya sekolah 
mbak?...”. 

 
Pengalaman hidup dijalanan dan berpindah-pindah setiap saat itu 

sudah dirasakannya sejak ia kecil hingga sekarang. Ia tinggal bersama dengan 

ayah dan kedua kakak laki-lakinya. Af adalah anak bungsu dari pasangan 

Bapak Sofyan dan Ibu Astuti (Alm) merupakan harapan satu-satunya yang 

bisa diandalkan di keluarganya, ia mengaku bahwa kedua kakaknya tidak bisa 

diandalkan karena yang bisa mereka lakukan hanya keluyuran dan mabuk-

mabukan. 

4.3.2 Latar Belakang Sosial dan Ekonomi Gelandangan remaja 

Kehidupan gelandangan remaja menjadi sebuah kenyataan yang 

berbeda dengan suatu kehidupan yang dianggap umum. Pilihan hidup 

menggelandang bukan merupakan pilihan yang sesungguhnya dari pelaku 
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penggelandangan itu sendiri, tetapi merupakan suatu keterpaksaan karena 

tidak tersedianya ruang kesempatan lain yang dapat mereka pilih. Dalam 

keterbatasan tersebut mereka berjuang untuk sekedar dapat bertahan hidup di 

daerah perkotaan dengan berbagai macam strategi, seperti menjadi pengemis, 

pengamen, penjual Koran, pembantu warung makan dan tukang parkir. 

Berikut merupakan penuturan gelandangan remaja : 

4.3.2.1 Subjek Pertama (Ai-21 tahun) 

Ai lahir di Solo, 13 Maret 1990, beralamat di Kelurahan Jumowo, 

Kecamatan Pedan, Karanganyar dan sekarang ia tinggal di gedung parkir 

pasar Kanjengan, Semarang. Ia anak kedua dari tiga bersaudara, dan Ai 

memiliki saudara kembar tapi perempuan. Bapaknya yang bekerja sebagai 

pedagang pakaian, walaupun sekarang sudah bangkrut tetapi bapak Ai tidak 

putus asa untuk merintis usahanya kembali. Keseharian Ai adalah sebagai 

pengamen, wilayah operasinya yaitu pangkalan Bus Kota yang berada di 

perempatan Jalan KH. Agus Salim, Semarang. Pendapatan per harinya antara 

Rp 25.000-Rp 30.000, kadang jika sedang ramai maka ia dapat mengantongi 

uang sebanyak Rp 50.000 sehari. Uang tersebut ia gunakan untuk mencukupi 

kebutuhan hidupnya setiap hari, ia juga terkadang menyisihkan uang untuk 

disimpan tapi hal itu jarang ia lakukan mengingat resiko di jalanan lebih 

rawan jika menyimpan uang secara berlebih. Dengan melihat peristiwa di 

jalanan yang membuat ia tidak mudah percaya dengan orang lain dan bahkan 

dengan temanya sendiri. Ai menjelaskan : 

“aku rak pernah nyimpen duwet okeh mbak, mergo ning 
dalanan ngene iki rawan… ndisek kae enek sing kecolongan 
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duwet, sing njipuk malah bolo dewe… kudu waspadalah 
pokok’e, walaupun kui konco cedak opo meneh wong 
liyo…”(wawancara 22 Juni 2011). 
(aku tidak pernah menyimpan uang banyak mbak, soalnya di 
jalanan itu rawan… dulu ada yang kecolongan uang, ternyata 
yang mengambil temannya sendiri… harus waspadalah 
pokoknya, walaupun itu teman dekat apalagi orang lain...). 
 

Pengalaman menjalani kerasnya hidup menjadi gelandangan sudah ia 

rasakan sejak tahun 2008 hingga sekarang. Keputusan ia untuk meninggalkan 

rumah dan hidup mandiri semata-mata untuk meringankan beban ekonomi 

bapaknya yang sudah bangkrut. Rasa kekecewaan karena ia batal melanjutkan 

sekolahnya ke Perguruan Tinggi juga menjadi salah satu faktor yang 

mendorongnya untuk pergi dari rumah. 

4.3.2.2 Subjek Kedua 

Jw lahir di Purwodadi, 21 September 1993, beralamat di Desa 

Juwangi, Kecamatan Karangrayu, Kabupaten Purwodadi dan sekarang tinggal 

bersama dengan kakak laki-lakinya di tempat parkir pasar Kanjengan, 

Semarang. Jw adalah anak bungsu dari empat bersaudara, dan karena 

perceraian orang tuanya, ia memutuskan untuk meninggalkan rumah 

menyusul kakaknya yang lebih dahulu meninggalkan rumah. Pekerjaan Bapak 

Jw sebagai Pedagang Kaki Lima dan Ibunya sebagai buruh tani. Kegiatan 

sehari-hari yaitu menjadi pengamen dan bermain Play Station. Ia mengamen 

di daerah pasar Yaik Permai dan Yaik Baru, namun hanya setengah hari saja 

karena kalau sore di pasar sudah sepi. Setiap harinya Jw bisa mengumpulkan 

uang antara Rp 30.000-Rp 50.000 dari hasil mengamen. Penghasilan dari 

mengamen ia gunakan untuk makan dan bermain Play Station, untuk 
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kebutuhan lain ia ikut dengan kakaknya. Jw tidak pernah menyimpan uang 

hasil kerjanya, ia selalu menghabiskan hari itu juga karena menurutnya 

menyimpan uang sama saja membahayakan diri sendiri. Jw mengatakan : 

“nyimpen uang sama saja menyerahkan diri sama 
bencoleng (dibaca;penjahat), tempatku kan banyak gali-
gali (dibaca;preman) mbak… jadi uang langsung tak 
habiske sehari..”(wawancara 25 Juni 2011). 
 
Jw meninggalkan rumah sejak tahun 2005 hingga sekarang. Ia 

mengaku awalnya tidak mengira bahwa kehidupan di jalanan sangat keras,  

dan beruntung mempunyai kakak yang selalu melindunginya. Jw menjelaskan: 

“saya ndak pernah mbayangin mbak, kalau di jalanan itu 
susah… untung ada kakak yang jagain saya, kalau ndak wah 
ndak bisa mbayangke mbak udah jadi apa saya di sini”. 
(wawancara 25 Juni 2011). 
 
 

4.3.2.3 Subjek Ketiga 

Ds lahir di Surabaya, 20 Februari 1991, beralamat di Desa Ngrambe, 

Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi dan sekarang tinggal di lorong gelap 

di belakang Pos Polisi pasar Johar, tidak jauh dari tempatnya bekerja. Ds 

meninggalkan rumah bersama adik perempuanya Yp (subjek ketujuh), 

sekarang ia bekerja menjadi tukang parkir pasar Johar. Awalnya ia hanya 

membantu Bang Toyib (nama sapaan sehari-hari) yaitu tukang parkir yang 

menjaga parkiran bagian Selatan Pasar Johar, Ds hanya dikasih uang 

sekedarnya karena sudah membantu memarkirkan kendaraan. Seiring 

berjalannya waktu dan sikap baik dari Bang Toyib yaitu memberikan jatah 

waktu untuk Ds menjaga tempat parkir di wilayah kerja Bang Toyib. 

Walaupun hanya setengah hari mulai pukul 14.00 WIB sampai pasar mulai 
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sepi, tetapi Ds sangat bersyukur karena di tengah persaingan hidup di kota 

yang sangat ketat, masih ada orang yang mau berbagi wilayah kerja.  

Ds memutuskan untuk meninggalkan rumah karena keberadaan ibu 

tiri yang tidak ia inginkan serta perlakuan kasar ibu tiri terhadap adiknya. 

Bapak Ds yang bekerja sebagai Supir setiap harinya jarang ada di rumah dan 

hanya pulang untuk istirahat tidur, semenjak Ibunya meninggal suasana rumah 

dirasakan Ds sudah tidak nyaman lagi sehingga ia lebih memilih pergi dari 

rumah dan mencari pekerjaan sendiri. Penghasilan setiap harinya antara Rp 

30.000-Rp 50.000, uang tersebut Ds gunakan untuk makan dan mencukupi 

kebutuhanya. Awal ia berada di jalanan yaitu tahun 2008, ia pernah menjadi 

kuli di pasar dan hanya mendapat upah antara Rp 5.000-Rp 15.000 tapi Ds 

tetap bertahan hingga ia bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik sekarang. 

4.3.2.4 Subjek Keempat 

Ma lahir di Klaten, 2 Oktober 1993 beralamat di Desa Jiwan, 

Kecamatan Karangnongko, Klaten dan sekarang tinggal bersama bapaknya di 

emperan bangunan di Kota Lama. Sebelumnya ia tinggal bersama neneknya 

(orang tua dari Ibu) di Klaten untuk menyelesaikan sekolah, namun setelah 

lulus dari SMP pada tahun 2003, Ma bertekad untuk menyusul ayahnya 

merantau dan tidak berminat untuk melanjutkan sekolah. Ayahnya bekerja 

menjadi tukang becak  yang daerah pangkalannya di Stasiun Tawang, 

sedangakan kegiatan sehari-hari Ma yaitu mengamen di perempatan Jalan H. 

Agus Salim mulai dari pukul 07.00-17.00 WIB.  
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Pendapatan setiap harinya Ma gunakan untuk jajan, karena 

kebutuhan makan dan lain-lain sudah ditanggung oleh bapaknya. Namun, hal 

itu tidak selalu Ma lakukan, karena terkadang penghasilan Ma lebih banyak 

dari bapaknya, sehingga ia harus berbagi pengasilan untuk tetap bertahan 

hidup dengan bapaknya. 

“paling nggo jajan aku mbak, tapi sok kadang bagi-bagi mbek 
bapak… nek ncen intuk’ku luweh akeh soko bapakku… yo 
kanggo bareng-barenglah mbak, paling urip wong loronan 
kok”. (wawancara 28 Juni 2011). 
(paling untuk jajan saya mbak, tapi kadang juga bagi-bagi sama 
bapak… kalau memang hasilku lebih banyak dari bapakku… 
ya buat bareng-barenglah mbak, paling hidup dua orang kok). 
 

4.3.2.5 Subjek Kelima 

Id lahir di Jakarta, 3 Januari 1996 beralamat di Bangka, RT 01/01, 

Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Id anak keempat dari lima bersaudara, 

namun ketiga saudaranya yaitu dua kakak dan satu adiknya meninggal karena 

penyakit demam berdarah. Dirumah ia hanya tinggal bersama ibunya, karena 

kakak perempuanya sudah menikah dan tinggal bersama suaminya di Medan, 

setelah Id pergi dari rumah ibunya tinggal sendiri di rumah. Terkadang 

muncul rasa kangen Id terhadap ibunya dan ia merasa bersalah karena 

meninggalkan ibunya, tetapi ia masih merasa takut jika harus pulang ke 

rumah. Setelah bapaknya meninggal, ibu Id membuka usaha Laundry untuk 

mencukupi kebutuhan hidup mereka.  

Id meninggalkan rumah sejak pertengahan tahun 2010, saat ia sedang 

liburan sekolah. Kehidupan di jalanan yang tidak pernah terbayangkan oleh Id 

sekarang sudah  dirasakan, dan menjadi pengemis yang mangkal di lampu 
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merah dekat hotel metro Johar, sehari ia menghasilkan uang Rp 20.000,- 

merupakan jalan ia untuk bisa bertahan hidup. Menurut Id bagaimanapun 

keadaan yang ia rasakan di rumah itu jauh lebih nyaman, akan tetapi ia tidak 

terpikirkan untuk bisa pulang ke rumah. Selama ini ia sudah berjuang untuk 

tetap bertahan hidup menjadi gelandangan dengan berbagai tekanan, dari 

mulai di palak, di perlakukan kasar bahkan di usir dari tempat ia tidur sudah 

sering ia rasakan ketika awal ia datang dan bergabung dengan teman-teman 

gelandangan yang lain. Id menjelaskan : 

“… dulu waktu aku awal-awal disini ni, aku tuh dipalakin 
mbak padahal uang yang aku bawa dari rumah cm sedikit, 
udah dipalak pake ditendang juga… mau tidur aja susahnya 
minta ampun mbak, diusir-usir juga…tapi sekarang udah 
mending sih..”(wawancara 29 Juni 2011). 
 

4.3.2.6 Subjek Keenam 

Li lahir di Magelang, 28 April 1997 beralamat di Desa Sumberrejo 

RT 01/05, Kejoran, Magelang dan sekarang tinggal di emperan (rumah 

kardus) di pinggiran sungai bersama keluarganya. Ayahnya yang bekerja 

sebagai pemulung dan ibunya yang tidak bekerja membuat Li harus membantu 

ayahnya mencukupi kebutuhan keluarganya. Li adalah anak pertama dari tiga 

bersaudara, ia rajin bekerja agar bisa membantu membelikan susu untuk 

adiknya yang masih bayi. Pekerjaanya sebagai penjual Koran mendapatkan 

pendapatan antara Rp 6.000-Rp 12.000 setiap harinya, tapi pernah juga ia 

sehari hanya mendapat Rp 6.000 bahkan pernah terjual satu eksemplar saja.  

Alasan yang melatarbelakangi Li dan keluarga harus meninggalkan 

rumah sejak tahun 2009 adalah permasalahan keluarga yang ia sendiri tidak 
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cukup tahu karena kedua orang tuanya selalu merahasiakan dan hanya bilang 

“ora ono opo-opo nduk, bapak kepengin urip ning kota”, yang ia tahu hanya 

mengikuti kedua orang tuanya kemanapun mereka pergi. 

4.3.2.7 Subjek Ketujuh 

Yp lahir di Ngawi, 15 Juli 1999 beralamat di Desa Ngrambe, 

Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi dan sekarang ia tinggal di lorong 

gelap di belakang Pos Polisi pasar Johar, tidak jauh dari tempat kakaknya 

bekerja. Ia tinggal bersama kakaknya semenjak ia meninggalkan rumah pada 

tahun 2008. Yp mencari uang dengan menjual Koran di daerah dekat masjid 

Kauman dan perempatan lampu merah Jalan H. Agus Salim, penghasilan 

setiap harinya Rp 10.000,- ia gunakan untuk jajan dan memebeli makan.  

Sikap kasar yang dilakukan oleh ibu tirinya membuat ia tidak betah 

berada di rumah dan hal itu juga membuat kakaknya (Ds subjek ketiga) 

memutuskan untuk membawanya pergi dari rumah. Bapaknya bekerja sebagai 

supir, sehingga jarang sekali di rumah, beliau berangkat pagi dan pulang 

setelah malam hari. Yp menjelaskan : 

“soalnya digalak’i sama ibu saya mbak, tiap hari dimarah-
marahin terus… bapak pulang nek malem, berangkatnya pajar-
pajar (dibaca:pagi)  jadi ndak pernah ketemu… terus diajak 
kabur sama mas Ds, aku yo ikut aja mbak, daripada di rumah 
udah ndak betah”(wawancara 2 Juli 2011). 
 

4.3.2.8 Subjek Kedelapan 

Ni lahir di Tegal, 17 Maret 1995 beralamat di Tanjungharjo, RT 

02/02, Kramat, Tegal dan sekarang tinggal di emperan toko mas ABC. 

Keseharian Ni bekerja di warung makan sebagai tukang cuci piring dan 
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ibunya juga bekerja di warung yang sama sebagai buruh masak. Penghasilan 

Ni setiap harinya Rp 20.000, tapi terkadang ia mendapat upah lebih dari 

pemilik warung jika memang sedang ramai pembeli. Ni dan ibunya berencana 

untuk pindah dan tinggal di kos-kosan, tapi masih belum yakin karena takut 

lingkungan barunya tidak menerima mereka dan justru mengucilkan mereka. 

Ni merasa bahwa orang-orang gelandangan selalu di anggap negatif dan 

sumber masalah bagi penduduk atau orang-orang di sekitar mereka, sehingga 

ia merasa belum cukup mental untuk berbaur dengan masayarakat “normal” 

(dibaca;penduduk asli/warga). Ni menjelaskan : 

“sekarang tinggale di emper mbak… depane toko mas ABC, 
sebenere sih pengen ngekos mbak, masa mau tinggal di sini 
terus… tapi takute lingkungan kos-kosan nggak nyaman, terus 
orange sangar-sangar (dibaca;galak-galak) gitu sih mbak, apa 
maning ngerti aku gelandangan sing maune uripe ning 
emperan mbak, sang saya ngece rah…”(wawancara 5 Juli). 
(sekarang tinggalnya di emper mbak… depan toko mas ABC, 
sebenarnya ingin tinggal di kos-kosan mbak, masak mau 
tinggal di sini terus… tapi takutnya lingkungan kos-kosan tidak 
nyaman, terus orangnya galak-galak gitu mbak, apa lagi kalau 
tahu saya gelandangan yang hidupnya di emperan mbak, yang 
ada tambah di hina). 
 

Ni meninggalkan rumah sejak tahun 2001 hingga sekarang, 

pengalaman hidup sebagai gelandangan sudah ia rasakan sejak usianya masih 

6 tahun. Pahit manisnya hidup di jalanan ia jalani dengan ibunda tercinta, 

apapun ia lakukan untuk membantu ibunya dalam upaya mereka bertahan 

hidup di perkotaan yang sangat sulit mendapatkan perlindungan dan 

kenyamanan hidup. 
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4.3.2.9 Subjek Kesembilan 

Mi lahir di Wonosobo, 28 Januari 1993 beralamat di Desa Kemiri, 

Kecamatan Kaliwiro, Wonosobo dan sekarang tinggal bersama ibu dan 

adiknya di rumah majikan ibunya, karena beliau bekerja sebagai pembantu 

rumah tangga. Mi merupakan anak kedua dari Bapak Samsul (Alm) dan Ibu 

Siti Aisah, bapaknya bekerja sebagai supir pribadi dan Ibunya bekerja sebagai 

pembantu rumah tangga di satu majikan yang sama di Semarang. Setelah 

bapaknya meninggal karena sakit dan terjadi permasalahan di keluarganya, 

maka Ibu Aisah membawa Mi dan adiknya untuk tinggal bersama dirumah 

majikannya karena selama ini mereka hidup menumpang di rumah saudara. 

Pada tahun 2008, Mi dan adiknya ikut tinggal di Semarang dan Ni 

melanjutkan sekolahnya karena paksaan dari ibunya.  

Dengan bekal keahliannya bermain gitar, Mi berusaha membantu 

ibunya dengan mengamen setelah pulang sekolah. Tempat mangkalnya yaitu 

di pangakalan Bus Kota dan kadang-kadang ikut Bus sampai RS Karyadi. 

Pada awalnya ibunya tidak memperbolehkan, akan tetapi Mi tetap 

melakukannya karena ia ingin meringankan beban ibunya. Mi menjelaskan : 

“aku tiap hari ngamen mbak, pertamanya ndak boleh sama ibu 
tapi umpet-umpetan (dibaca;sembunyi-sembunyi) mbak, 
akhirnya ibu tahu sendiri yowes ndak apa-apa asal ndak 
ngganggu sekolah…”(wawancara 5 Juli 2011). 
 

Penghasilan Mi setiap hari antara Rp 30.000-Rp40.000,- uang hasil 

mengamennya tersebut ia gunakan untuk membayar buku atau LKS (Lembar 

Kerja Siswa). Sekalipun uangnya receh, Mi tidak malu untuk membayarkan 

karena ia dapatkan dengan cara yang halal. Kadang ada guru yang tidak mau 
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menerima uang receh dari Mi, akan tetapi Mi tetap membayarkan uangnya 

dengan menjelaskan keadaanya. Teman-teman dan guru yang lain pun banyak 

yang tahu kalau ia seorang pengamen, walaupun pada awalnya ia dikucilkan 

tapi seiring berjalannya waktu ia pun diterima, bahkan teman dan gurunya 

bangga karena ia tetap bisa berprestasi di sekolah. 

4.3.2.10 Subjek Kesepuluh 

Af lahir di Sleman, 28 Februari 1993 beralamat di Desa Puluhdadi, 

Condong Catur, Sleman dan sekarang tinggal di Jalan Ngemplak Simongan 1 

RT 08/02, Semarang Barat tetapi sebelumnya Af juga pernah tinggal di Jalan 

Pekojan Johar, Kelurahan Jagalan Semarang Tengah. Sejak sebelum Af masuk 

sekolah, ia sudah tinggal di jalanan bersama ayah dan kedua kakaknya. Ibu Af 

yang sudah meninggal sejak melahirkan Af membuat ia tidak pernah 

merasakan kasih sayang seorang ibu. Keseharian Af yang dihabiskan di 

jalanan dengan mengamen untuk mencukupi kebutuhan hidupnya setiap hari. 

Af bisa mengumpulkan uang antara Rp 30.000-Rp 40.000, namun itu juga 

belum pasti. Af menjelaskan : 

“sedino dino intuke antara Rp 30.000-Rp 40.000 mbak kui wae 
ora mesti owg, nek pas sepi yo ntuk sitik tok… tapi piro-piro 
wae kui wes rejekiku mbak, yo angger trimo”. 
(sehari-hari dapatnya antara Rp 30.000-Rp 40.000 mbak itu 
saja tidak pasti, kalau sepi ya dapatnya sedikit… tapi mau 
berapapun itu sudah rejeki saya mbak, ya terima saja). 

 

4.4 Kebutuhan Belajar Gelandangan Remaja 

Usaha pemenuhan kebutuhan setiap individu itu berbeda, 

disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Kebutuhan 
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memiliki tingkatan dalam pemenuhannya, harus dapat dibedakan mana 

kebutuhan yang perlu diprioritaskan dan yang bukan prioritas.  

Dalam penelitian ini subjeknya adalah gelandangan remaja yang 

peneliti jumpai di Kawasan Pasar Johar Semarang mereka sudah tidak 

bersekolah lagi, pendidikan paling tinggi diantara kesepuluh subjek adalah 

Sekolah Menengah Umum dan selain itu hanya tamatan SD dan bahkan tidak 

lulus SD (Dropout SD). Mereka memiliki keinginan sekolah yang sangat 

tinggi, akan tetapi keadaan ekonomi keluarga yang membuat mereka tidak 

melanjutkan sekolah. Berbagai kendala yang membuat mereka tidak 

melanjutkan pendidikan, namun berhenti dari sekolah formal bukanlah 

pendidikan mereka berakhir karena masih ada pendidikan nonformal yang 

bisa mereka tekuni. Dalam hal ini, bidang pendidikan nonformal dapat berupa 

penguasaan keterampilan yang bisa ditekuni oleh para gelandangan remaja 

ataupun mengikuti program kesetaraan untuk mempersiapkan masa depannya 

kelak, setidaknya mereka punya keahlian tertentu yang mereka kuasai agar 

dapat menaikan taraf hidup mereka ketika dewasa nanti.  

Penguasaan keterampilan ataupun mengikuti program kesetaraan 

sungguh diminati oleh subjek karena mereka memiliki anggapan bahwa bekal 

tersebut dapat mereka gunakan dan bahkan dikembangkan untuk membuka 

usaha ataupun bekerja kepada orang lain dengan modal kemampuan yang 

mereka kuasai. Keinginan subjek yang beraneka macam, seperti keterampilan 

menjahit, keterampilan salon, perkayuan, dan bahkan kemampuan memasak 

serta bermusik. Mereka juga memiliki angan dan cita-cita yang ingin 
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diwujudkan dimasa depan. Diharapkan dengan subjek yang sudah memiliki 

bekal keterampilan mampu memperbaiki kehidupanya dan mencukupi segala 

keperluanya. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis kebutuhan 

gelandangan remaja sebagai berikut : 

4.4.1 Subjek Pertama 

Ai (21) kesehariannya menjadi pengamen untuk memenuhi 

kebutuhan sandang dan pangan. Untuk tempat tinggal ai memilih tempat yang 

aman dan tidak pernah terjadi razia petugas keamanan, gedung parkir pasar 

menjadi pilihannya untuk bernaung dari dinginya malam dan hujan. Ai lebih 

merasa nyaman tinggal di tempat yang seadanya dibandingkan harus berada di 

tempat penampungan sosial yang dikhususkan untuk gelandangan dengan 

alasan program yang diadakan pemerintah terlalu banyak aturan, karena pada 

kenyataanya teman-teman Ai yang masuk penampungan sosial lebih memilih 

kembali ke jalanan dan menjadi gelandangan. Kebutuhan yang ingin ia penuhi 

saat ini adalah pekerjaan yang lebih layak dari sekarang dan mendapat 

penghasilan yang bisa untuk menjamin masa depannya. Ai masih memiliki 

semangat untuk belajar, namun ia menyadari bahwa hal itu sulit untuk 

diwujudkan dan ia juga berminat untuk dapat menguasai keterampilan 

bermusik yang bisa ia gunakan untuk bekal hidupnya.  

Kehidupan Ai selama di jalanan dan tinggal di gedung parkir 

merupakan pilihan hidup yang ia ambil untuk saat ini dan ia merasakan 

kebebasan hidup. Rasa khawatir selalu ia rasakan ketika terjadi razia dari 

petugas keamanan, akan tetapi ia tidak pernah terjaring razia karena selalu 
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lolos dari kejaran petugas. Ai merasa kesal dengan adannya razia karena 

hanya mempersempit ruang gerak kaum gelandangan. Petugas hanya tahu 

tentang keindahan kota tanpa memikirkan betapa susahnya mencari sesuap 

nasi di jalanan. Menjadi pengamen dan tidak berbuat kriminal upaya yang 

dilakukan ai untuk bisa bertahan hidup. Walaupun menjadi pengamen bukan 

pekerjaan yang menjamin untuk masa depannya, tetap ia jalani karena hanya 

itu yang bisa ia lakukan saat ini.  Ai menjelaskan : 

“ngopo yo mbak… yo mung ngene nganggur, paling ngamen… 
isone kan mung koyo ngene mbak, teko dilakoni opo 
anane..”(wawancara 22 Juni 2011). 
(ngapain ya mbak… ya hanya begini saja, paling mengamen… 
cuma bisa seperti ini mbak, tinggal dijalani apa adanya…). 
 

 Setelah seharian berada di jalanan maka di malam hari Ai habiskan 

waktu dengan teman-teman gelandangan lain dengan berkumpul sekedar 

untuk berbagi cerita dan bermain gitar. Suasana kedekatan yang tercipta 

membuat Ai merasa nyaman walaupun tidak dipungkiri kerap terjadi konflik 

diantara mereka. Ai menjalin hubungan baik dengan semua orang, 

menurutnya jika kita berlaku baik pasti akan diperlakukan baik pula dan 

sebaliknya. Ai menjelaskan : 

“hubunganku mbek wong-wong ning kene kui rasane yo wes 
koyo sedulur kabeh, masalahe nek ning kene ki ra ono sing 
reseh ki ra ono mbak, tergantung kita, tergantung tingkah laku 
kita, nek awake dewe ning dalan celelekan yo bakal ditabrak 
wong, ibarate kan ngono… nek kita sopan-sopan wae yo enak-
enak wae sing penting kui.” (wawancara 22 Juni 2011). 
(hubungan saya dengan orang-orang di sini itu rasanya sudah 
seperti saudara semua, masalahnya kalau di sini tidak ada yang 
reseh mbak, tergantung kita, tergantung tingkah laku kita, kalau 
kita di jalan rusuh pasti bakal ditabrak orang, ibaratnya kan 
seperti itu… kalau kita sopan-sopan saja ya enak mbak, yang 
penting kan itu). 
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Ai merasa tidak memiliki bakat apapun kecuali bermain gitar, 

sehingga ia menghabiskan harinya dengan menjadi pengamen. Tidak jarang ia 

di pandang sebelah mata oleh masyarakat karena di usia yang masih produktif 

ia hanya bisa mengamen. Tetapi ia tidak terlalu ambil pusing dengan hal itu, 

selama pekerjaan itu halal akan tetap ia kerjakan. Untuk menepis pandangan 

dari masyarakat ia hanya berusaha berbuat baik kepada siapapun, jika 

memang ada yang membutuhkan bantuannya maka ia akan senantiasa 

membantu dengan ikhlas. Ai menjelaskan : 

 
“Usahaku yo mung ngene ki mbak, sak upamane ono sing 
butuh direwangi mboh kui bantuan tenogo opo sak-sak’e nek 
emang aku mampu yo tak bantu to mbak… ora peduli wong kui 
mau nganggep aku po ora, sing penting aku ikhlas lahir batin 
donyo akhirat, balesanku mengko soko sing Kuoso mbak, wes 
ngono tok.” (wawancara 22 Juni 2011). 
(Usaha saya hanya seperti ini mbak, seandainya ada yang 
membutuhkan bantuan entah itu tenaga maupun apa saja 
selama saya mampu pasti saya bantu mbak… tidak perduli 
orang itu menganggap saya atau tidak, yang penting saya ikhlas 
lahir batin dunia akhirat, biar Tuhan yang membalas, sudah 
begitu saja) 
 

Kehidupan menjadi gelandangan merupakan pilihan hidup Ai yang 

sebenarnya tidak diinginkan, karena pada awalnya ia bercita-cita untuk 

melanjutkan sekolah hingga Perguruan Tinggi mengambil jurusan hukum dan 

menjadi seorang pengacara. Akan tetapi, keadaan berkata lain, hidupnya saat 

ini dihabiskan di jalanan menjadi gelandangan. Jika memang ia mendapatkan 

bekal hidup dalam bentuk apapun akan ia gunakan untuk merubah hidupnya 

menjadi lebih baik.  
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4.4.2 Subjek Kedua 

Jw (18) seorang gelandangan remaja yang kesehariannya mengamen 

di daerah pasar Johar lebih tepatnya di pasar Johar Induk dan pasar Yaik Baru. 

Pembagian wilayah kerja untuk pengamen memang sengaja diberlakukan dan 

merupakan kesepakatan bersama untuk menghindari perselisihan dan 

perebutan wilayah. Penghasilan yang Jw dapatkan setiap harinya digunakan 

untuk makan, jajan, dan bermain Play Station karena kebutuhan sehari-harinya 

ia ditanggung oleh kakaknya yang juga berada di jalanan. Awal Jw berada di 

jalanan ia merasa kurang nyaman dengan kondisi yang kumuh dan penuh 

dengan orang-orang yang tidak ia kenal namun harus tinggal disatu atap tanpa 

sekat maupun penghalang. Akan tetapi seiring berjalannya waktu Jw pun 

mulai terbiasa dengan lingkungannya. Keadaan yang serba terbatas dan apa 

adanya diakui Jw lebih nyaman dibandingkan harus tinggal di tempat 

penampungan sosial. Menurut penuturan Jw, kakaknya dulu pernah terjaring 

razia dan dimasukkan ke tempat penampungan, akan tetapi tidak 

membawakan hasil apapun dan kakaknya kembali ke jalanan. Apapun 

kondisinya saat ini merupakan pilihan hidup yang harus dijalani oleh Jw, dan 

kebutuhan yang ingin ia penuhi saat ini adalah mendapatkan ijazah Sekolah 

Menengah Pertama. Hal itu menjadikan Jw ingin bersekolah walaupun ikut 

kejar paket karena ia hanya lulusan Sekolah Dasar, sedangkan diera sekarang 

ini persaingan lapangan pekerjaan sangatlah ketat, akan sangat tertinggal jika 

hanya mempunyai ijazah SD saja. Selain keinginan untuk melanjutkan 

sekolah, Jw juga berminat untuk mempelajari keterampilan membuat 
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kerajinan berbahan kayu alasannya karena ia berharap bisa membuka usaha 

dengan menjual barang yang ia hasilkan. Jw menjelaskan : 

“butuh mbak, saya kan cuma lulusan SD mbak… kata mas saya 
suruh ikut yang kejar paket itu mbak jadi ndak malu yang 
penting sekolah lah, buat nyari kerjaan… tapi ndak tahu cara-
caranya owg”. (wawancara 25 Juni 2011) 
 

Selama Jw berada di jalanan, ia selalu berada di dalam pengawasan 

dan perlindungan kakaknya. Kakak Jw merupakan salah satu orang yang 

ditakuti di lingkungan gelandangan, sehingga Jw merasa terlindungi oleh 

kakaknya. Jw tidak pernah merasa takut digangguin preman, yang ia takut 

justru petugas keamanan ketika melakukan razia. Jika terjadi razia, Jw  

sementara waktu tidak mengamen ditempat tersebut dan mencari alternatif 

lain untuk tetap bisa mendapatkan uang untuk makan. Biasanya yang 

dilakukan adalah menjadi kuli di pasar jika memang ada yang membutuhkan 

tenaga angkat-angkat barang. Hal tersebut dilakukan Jw dalam usaha 

pemenuhan kebutuhan hidupnya. Apapun pekerjaanya akan ia lakukan dan 

berharap bisa mendapat pekerjaan yang lebih layak untuk masa depannya. Jw 

menyadari bahwa mengamen bukanlah pekerjaan yang akan ditekuni seumur 

hidupnya karena suatu saat kebutuhannya akan semakin bertambah. Jw 

menjelaskan : 

“saya kepengen nyari kerja yang lebih njamin mbak… tapi 
masih ndak tahu mau kerja apa?siapa yang mau nrima 
gelandangan kaya saya mbak, apalagi yang cuma lulusan 
SD..” (wawancara 25 Juni 2011). 
 

Setelah seharian lelah mengamen, ia menhabiskan waktu malamnya 

untuk bermain Play Station (PS) bersama teman-temannya. Selain bermain 
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PS, Jw juga biasanya menghabiskan waktu malam dengan berkumpul untuk 

sekedar melepas lelah dan berbagi cerita dengan teman-teman gelandangan 

lain. Selama berada di jalanan Jw tidak pernah membuat masalah dengan 

orang lain dan selalu menjalin hubungan baik dengan siapapun. Jw terkadang 

menjadi tempat curhat teman-teman gelandangan yang lain, dan jika ia 

dibutuhkan untuk membantu maka ia senantiasa untuk membantu. Jw 

menjelaskan : 

“hubungan kerjasama ya… pokoknya saling bantu aja mbak, 
kalau salah satu teman punya masalah terus curhat, pasti 
berusaha bantu… intinya bantu membantulah mbak.” 
(wawancara 25 Juni 2011). 
 

Jw berbuat baik kepada semua orang termasuk warga kampung 

tempat dimana ia tinggal semata-mata untuk mendapatkan citra atau 

pandangan yang baik dari masyarakat. Namun usaha itu tidak sepenuhnya 

berhasil, menurut Jw masih ada warga kampung yang memandang kaum 

gelandangan adalah sumber masalah. Jw terkadang merasa tidak percaya diri 

untuk bergaul dengan warga kampung karena takut di salahkan jika warga 

kampung ada yang kehilangan sesuatu. Jw dan teman-teman gelandangan lain 

hanya ingin mendapatkan tempat di lingkungan sosialnya, dan berharap 

masyarakat tidak selalu beranggapan negatif kepada gelandangan karena tidak 

semua gelandangan seperti itu. Jw menjelaskan : 

“Kalau orang-orang yang asli sini misal di rumahnya 
kemalingan atau ada yang hilang, pasti kami yang di curigai… 
padahal kami nggak pernah nyuri mbak, dulu pernah ada 
maling di sini tapi sudah ketangkep sama polisi, jadi sekarang 
aman… saya nggak melakukan usaha apa-apa mbak, percuma 
soalnya… mereka sekalipun dibaikin tapi tetep anggap kami 
jelek. “(wawancara 25 Juni 2011). 
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Jw beranggapan jika ia bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik 

mungkin warga kampung akan bisa menerimanya di dalam masyarakat. Jw 

memiliki cita-cita untuk bisa hidup sejahtera dengan mendirikan usaha, tapi ia 

menyadari itu semua hanya angan yang akan sangat sulit untuk dicapai dan 

mungkin anggapan negatif akan tetap melekat pada dirinya. Jw ingin suatu 

saat ia akan bisa merubah kehidupannya, tetapi ia tidak bisa berharap lebih 

bisa meninggalkan kehidupan jalanan. Keterampilan yang ingin ia kuasai 

adalah di bidang perkayuan, Jw ingin bisa membuat kapal-kapalan dengan 

menggunakan kayu yang nantinya bisa ia jual sebagai usaha. 

4.4.3 Subjek Ketiga 

Ds (20) seorang gelandangan remaja yang memiliki pekerjaan 

sebagai tukang parkir di pasar Johar. Ds bekerja untuk memenuhi kebutuhan 

hidup ia dan adiknya yang bernama Yp (subjek ketujuh). Beruntung ia 

bertemu dengan seseorang yang sangat baik padanya. Seorang tukang parkir 

yang bernama bang Toyib (nama panggilan), beliau bersedia membagi 

wilayah parkirnya untuk lahan kerja Ds. Menurut bang Toyib, ia berbuat baik 

kepada Ds karena ia di rasa sangat mirip dengan putra semata wayangnya 

yang sudah meninggal. Ds merasakan kenyamanan hidup dijalanan yang tidak 

ia dapatkan selama berada di rumah. Ds tidak memungkiri bahwa dirinya 

ingin tinggal di tempat yang lebih layak, akan tetapi menurut Ds tempat layak 

belum tentu bisa membuatnya merasa nyaman. Kegiatan sehari-harinya yang 

ia rasakan di jalan sudah menjadi rutinitas yang harus ia jalani, jika ia harus 

berada di tempat lain seperti penampungan sosial ia tidak akan merasa 
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nyaman dengan alasan tidak bisa mendapatkan uang setiap hari. Ds sudah 

tidak berminat untuk melanjutkan sekolahnya karena merasa umurnya sudah 

bukan usia sekolah. Ia justru lebih tertarik dengan menguasai keterampilan 

seperti keterampilan bengkel, karena diakui Ds bahwa ia sudah memiliki 

pengetahuan dasar tentang perbengkelan yang didapatkanya dahulu ketika ia 

sering membantu om-nya di bengkel. 

“sekolah wes ra kepengen, ngopo sekolah meneh… umurku 
yowes tuwo owg mbak, ra duwe duet kanggo mbayari 
sekolahku. Adekku sing cilik wae wes ra sekolah owg, mosok 
aku wes tuwo sekolah meneh… nek keterampilan yo aku gelem 
mbak, po meneh gratis alias ora mbayar, aku pengen iso 
mbengkel. Ndisek aku yo sering ngewangi ning bengkele 
omku”. (wawancara 25 Juni 2011). 
(sekolah sudah tidak berminat, ngapain sekolah lagi… umurku 
juga sudah tua mbak, tidak punya uang untuk membayar 
sekolah saya. Adek saya yang kecil saja sudah tidak sekolah, 
masak saya sudah tua mau sekolah lagi… kalau keterampilan 
saya mau mbak, apalagi gratis alias tidak bayar, saya ingin bisa 
bengkel. Dulu saya juga sering membantu  om saya di 
bengkel). 
 

Selama hidup menggelandang, Ds mengaku merasa nyaman-nyaman 

saja kalaupun ada gangguan hanya preman yang minta uang jatah untuk 

wilayahnya saja, selain itu tidak ada. Tempat tinggal Ds yang dekat dengan 

Pos Polisi merupakan suatu keuntungan baginya, karena di tempat tersebut 

selain aman karena tidak pernah ada razia juga aman dari keributan terlebih 

lagi dekat dengan tempat ia bekerja. Selain menjadi tukang parkir dengan 

waktu setengah hari, jika pagi hari ia menjadi kuli panggul para pedagang 

pasar untuk membawakan belanjaan mereka masuk ke pasar. Hal itu ia 

lakukan untuk tetap bisa bertahan hidup serta mampu mencukupi kebutuhan 

adik perempuannya. Dalam menjalani kehidupan, Ds mempunyai prinsip yaitu 
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“apa yang ada sekarang itu yang dikerjakan” ia tidak terlalu ambil pusing 

untuk kehidupannya di masa mendatang. Menurut Ds apapun yang akan ia 

jalani kelak di masa depan itu sudah digariskan oleh Tuhan ia hanya menjalani 

yang sudah diberikan kepadanya. Ds menjelaskan : 

“teko nglakoni sing ono saiki we mbak… sing durung mesti ojo 
mbok piker, mengko lak teko dewe… Gusti Allah kui wes 
nggariske takdire wong sak donyo dewe-dewe, termasuk aku, 
yowes to lakone teko nglakoni perane we” (wawancara 25 Juni 
2011). 
(tinggal menjalani apa yang ada sekarang saja mbak… yang 
belum pasti jangan dipikir, nanti juga datang sendiri… Gusti 
Allah itu sudah menggariskan takdir masing-masing orang, 
termasuk saya, ya sudah pemeran tinggal melakukan perannya 
saja). 
 

Ds tinggal bersama adik dan teman-tema gelandangan yang lain di 

lorong gelap belakang pasar, mereka tinggal sekaligus berperan sebagai 

penjaga pasar. Banyak hal yang biasanya Ds lakukan dengan teman-teman 

gelandangan di tempat tinggalnya seperti bermain kartu, catur, atau hanya 

sekedar berkumpul dan meminum kopi. Lingkungan tempat Ds tinggal rata-

rata merupakan pasangan suami istri dan orang dewasa sehingga sangat kental 

suasana keluarga yang ia rasakan ketika berada bersama mereka. Menurut Ds 

sangat minim sekali terjadi konflik, kalaupun ada hanya konflik antara suami 

dan istri, karena itu masalah pribadi maka ia tidak pernah mau ikut campur. 

Yang Ds lakukan jika memang teman gelandangan membutuhkan bantuan 

akan selalu membantu asalkan tidak berupa bantuan uang, karena Ds sendiri 

merasa hidupnya kekurangan. Ds menjelaskan : 

“ning kene ki rasa solidaritase apik mbak, dadi wes 
kesadarane awake dewe-dewe lah… nek enek sing lagi susah 
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po pie ngono yo dihiburlah minimal, nek emang ora iso bantu. 
Contone wae nek masalah utang, jelas angel to mbak, aku dewe 
wae ora turah duwet, paling mung iso ngadem-ngademi ben 
ora bertindak sing aneh-aneh (kriminal).“ (wawancara 25 Juni 
2011). 
(Di sini rasa solidaritasnya bagus mbak, jadi sudah kesadaran 
sendiri… kalau ada yang lagi susah atau gimana gitu ya 
minimal dihibur, kalau memang tidak bisa membantu. 
Contohnya saja kalau masalah hutang, jelas susah mbak, saya 
sendiri saja tidak punya uang lebih, paling cuma bisa 
menghibur agar tidak bertindak yang aneh-aneh (kriminal)). 

 
Kehidupan Ds di dalam kelompoknya (gelandangan) membuat ia 

merasa mempunyai keluarga baru yang sama-sama merasakan kerasnya hidup 

jalanan dan pandangan buruk dari masyarakat umum. Akan tetapi Ds tidak 

peduli dengan apapun anggapan dari masyarakat tetangnya, ia bahkan lebih 

memilih memalingkan wajahnya jika bertemu dengan warga kampung. Hal itu 

ia lakukan agar tidak merasa sakit hati dengan munculnya sikap negatif dari 

warga kampung , walaupun diakui Ds tidak semua warga kampung seperti itu. 

Tidak ada upaya lebih yang ia lakukan untuk mencoba menepis pandangan 

negatif warga tentang gelandangan, yang ia lakukan hanya mencari 

kebahagiaan dari orang-orang yang peduli padanya.  

Dalam hidup setiap manusia pasti memiliki cita-cita, akan tetapi 

berbeda dengan Ds yang tidak ingin dipusingkan oleh sesuatu yang ia anggap 

belum pasti. Ds beranggapan bahwa yang penting adalah usaha yang ia 

lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk hidupnya sekarang. Keterampilan yang 

ingin ia kuasai adalah perbengkelan, dengan bekal yang pernah ia dapatkan 

ketika membantu di bengkel om-nya. Perubahan hidup yang lebih sejahtera 

memang diinginkan oleh Ds, akan tetapi ia tidak ngoyo (dibaca;memaksakan) 
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karena menurutnya perubahan hidup seorang gelandangan paling maksimal 

juga tetap di jalanan. Ds menjelaskan : 

“perubahan urip sing koyo opo mbak..mbak.. gelandangan 
paling mentok-mentok juga bakal tetep urip ning ndalanan… 
ora ngoyo aku mbak, urip ngene we wes bersyukur kok” 
(wawancara 25 Juni 2011). 
(perubahan hidup seperti apa mbak..mbak… gelandangan 
paling maksimal juga tetap tinggal di jalanan… tidak 
memaksakan saya mbak, hidup seperti ini saja sudah 
bersyukur). 

 
4.4.4 Subjek Keempat 

Ma (17) seorang gelandangan remaja yang kesehariannya menjadi 

pengamen di pangkalan Bus Kota Jalan H. Agus Salim. Ia mengamen untuk 

dapat membeli makan setiap harinya, selain itu juga untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Ma tinggal di emperan toko yang ada di Kota Lama 

bersama bapaknya. Ma tinggal di lingkungan yang mayoritas adalah bapak-

bapak, dan bisa dikatakan Ma adalah orang termuda yang tinggal di sana. 

Menurut penuturan Ma, tinggal dengan keadaan serba tidak nyaman memang 

tidak enak, akan tetapi Ma menikmati hari-harinya selama ia berada di 

jalanan. Ma dan bapaknya mencari tempat tinggal yang dekat dengan 

pangkalan kerja bapaknya. Ma tidak ingin tinggal di penampungan sosial 

karena menurut informasi yang ia dapatkan dari teman-teman gelandangan 

lain yang sudah pernah masuk penampungan mengatakan bahwa selama 

berada di sana tidak bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya sebebas 

biasanya dan tidak bisa menghasilkan uang. Hal tersebut menjadi 

pertimbangan Ma sehingga ia tidak berminat untuk berada di penampungan 

sosial. Saat ini yang penting menurut Ma adalah bisa makan setiap hari dan 
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hidup tenteram tanpa harus kejar-kejaran dengan petugas keamanan. Selain 

hal itu Ma tidak begitu memprioritaskan, karena baginya bisa bertahan hidup 

di jalanan itu sudah cukup. Jika harus memilih antara melanjutkan sekolah 

atau belajar keterampilan, Ma tidak memilih kedua-duanya karena ia tidak 

tertarik dengan hal yang seperti itu. Ma menjelaskan : 

“aku ki gak tertarik mbek sekolah opo meneh ketrampilan 
mbak, ketoke uteku wes gak pengen mikir… marai aku ki bodho 
owg mbak, dadi yo gak minat sek ngono iku.. nek kon milih 
ngono aku malah gak milih kabeh,wes pokokmen aku pengene 
mung iso urip tentrem mbek iso mangan mben dino yowes 
mbak…”(wawancara 28 Juni 2011). 
(saya itu tidak tertarik dengan sekolah apalagi keterampilan 
mbak, sepertinya otak saya sudah tidak ingin berpikir… 
soalnya saya tidak pintar mbak, jadi tidak berminat yang seperti 
itu… kalau di suruh memilih saya tidak memilih keduanya, 
yang saya inginkan sekarang bisa hidup tenteram dan bisa 
makan setiap hari itu saja mbak…) 

 
Ma selalu mensyukuri apapun yang ia dapatkan dalam hidupnya dan 

ia pun berusaha menjadi anak yang baik untuk ayahnya. Selama berada di 

jalanan Ma selalu menjaga sikap dan perilaku karena itu yang selalu diajarkan 

oleh ayahnya. Hidup dijalanan itu sangat rawan kekerasan, sehingga harus 

pintar-pintar menjaga diri, itu merupakan pesan yang selalu ia ingat. Ia tinggal 

di lingkungan yang sepi dan jarang terdapat orang yang berlalu lalang, akan 

tetapi jauh dari tempatnya mengamen. Walaupun terkadang ia juga tidur di 

jembatan penyebrangan atau bersama teman-teman pengamen yang lain yaitu 

di gedung parkir pasar. Tindakan yang ia lakukan ketika terjadi razia dari 

petugas keamanan adalah lari secepat mungkin dan menghilangkan jejak. Hal 

yang paling tidak ia sukai adalah berkejar-kejaran dengan petugas, padahal 

menurutnya gelandangan bekerja untuk bisa mendapatkan sesuap nasi setiap 
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harinya tetapi selalu dipersulit. Ma hanya berusaha untuk tetap bisa 

mendapatkan kesempatan bekerja di antara kerasnya kehidupan perkotaan. 

Seperti sekrang ini Ma sering menemukan slogan yang bertuliskan “Ngamen 

gratis”, itu merupakan salah satu tekanan yang dirasa membatasi ruang gerak 

gelandangan terutama profesinya sebagai pengamen. Ma menjelaskan : 

“saiki usaha kepie mbak, genah ngamen wae wes angel owg… 
podo dipasangi tulisan “Ngamen gratis”, nek ngono kapan 
gelandangan iso makmur uripe mbak?wes ra bakal iso… 
“(wawancara 28 Juni 2011). 
(sekarang mau usaha bagaimana mbak, ngamen saja sudah 
susah… banyak yang ditulisi “Ngamen gratis”, kalau seperti itu 
kapan gelandangan bisa makmur hidupnya mbak?tidak akan 
bisa…). 

 

Kebiasaan Ma yang tidak menentu membuatnya lebih menikmati 

kebebasan hidup di jalanan, setiap malam tidak pasti dimana ia harus tidur 

karena ia kadang tidur di pinggiran trotoar jalan, jembatan penyebrangan, 

gedung parkir atau pulang di tempat ayahnya tinggal yaitu di emperan kota 

lama. Diamanpun ia berada selalu membawa keramaian, karena Ma adalah 

anak yang suka sekali bercandan dan sangat menghibur orang yang ada di 

sekelilingnya. Ma selalu menjalin hubungan baik dengan siapapun, baik 

dengan sesama teman gelandangan maupun dengan warga kampung di 

sekitarnya. Akan tetapi kejadian masa lampau yang pernah Ma alami 

membuatnya enggan mengenal warga kampung lebih dekat karena hal itu 

justru bisa mencelakainya bahkan membahayakan dirinya sendiri. Ma pernah 

dituduh mencuri HP milik salah satu warga kampung, akan tetapi semua 

teman-teman gelandangan melindunginya karena mereka tahu Ma seperti apa 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


94 
 

 

dan sangat tidak mungkin jika dia mencuri. Dan pada akhirnya Ma tidak 

terbukti bersalah. Setelah kejadian itu, ia menjadi semakin tidak bersahabat 

dengan warga kampung yang selalu memandanga negatif kaum gelandangan. 

Ma menjelaskan : 

“aku wae pernah lho mbak dituduh nyolong HP, cah-cah sing 
ora trimo to. Masalahe ngerti aku kui koyo opo, ora mungkin 
aku nyolong… ngene-ngene yo aku ngerti doso, aku sholat 
barang… cah-cah podo mbelani aku to mbak, ncen aku ora 
salah owg yo ora terbukti nek aku maling.” (wawancara 28 
Juni 2011). 
(saya pernah lho mbak dituduh mencuri HP, anak-anak yang 
tidak terima. Masalahnya mereka tahu saya seperti apa, tidak 
mungkin saya mencuri… saya begini juga tahu dosa mbak, 
saya juga sholat… anak-anak membela saya mbak, memang 
saya tidak bersalah jadi tidak terbukti kalau saya itu pencuri). 

 

Kejadian pahit yang pernah dirasakan Ma sempat membuatnya tidak 

ingin mengenal warga kampung sekitarnya. Selama ini ia sudah berusaha 

ramah dan berbuat baik kepada semua orang, ia tidak pernah mengganggu 

atau jahat kepada orang lain termasuk kepada warga kampung sekalipun 

mereka selalu memandang negatif kaum gelandangan, tetapi apa yang sudah 

ia alami Ma menyimpulkan bahwa pandangan negatif itu masih tetap melekat 

sekalipun sudah berusaha baik dan menjaga sikap. Warga kampung seolah 

tidak percaya dan cenderung menyalahkan jika memang terjadi suatu masalah. 

Ma menjelaskan : 

”wes kedarung serik aku mbak… meh diapiki koyo opo juga 
ora ngaruh owg, tetep ae elek… malah dianggepe maling 
owg… emang rupo maling owg pie???padahal tenan yo mbak 
aku niat ingsun urip apik, nagpiki wong sak kabehe mboh kui 
serik mbek aku opo gak, tapi ko yo iseh dianggep elek… ora 
kabeh gelandangan ki elek mbak” (wawancara 28 Juni 2011). 
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(sudah terlanjur tidak suka saya mbak… mau dibaikin seperti 
apa juga tidak pengaruh, tetap saja jelek… justru dianggap 
pencuri… memangnya seperti muka pencuri ya???padahal jujur 
ya mbak saya sudah berniat untuk hidup baik-baik, baik dengan 
siapapun orangnya entah orang itu tidak suka sama saya atau 
tidak, tapi tetap saja dianggap jelek… tidak semua gelandangan 
itu jelek mbak). 

 

Pandangan negatif yang sudah melekat susah untuk dihilanghkan. 

Teman-teman gelandangan berpikir bahwa jika kaum gelandangan berusaha 

merubah menjadi masyarakat atau komunitas yang lebih produktif dan hidup 

yang sejahtera. Akan tetapi pemikiran tersebut tidak sama halnya dengan Ma, 

menurutnya yang harus berubah tidak hanya gelandangan melainkan warga 

kampung juga harus berubah. Apa gunanya perubahan yang terjadi pada 

gelandangan jika masyarakat tetap mengicilkan dan berpandangan negatif. Ma 

menjelaskan : 

“nek meh berubah ki ojo mung gelandangane mbak, kabeh to… 
saiki percuma nek mung gelandangane tapi wong kampunge 
iseh utuh kyo ngono… iyo ra mbak??” (wawancara 28 Juni 
2011). 
(kalau mau berubah itu jangan hanya gelandangannya mbak, 
tapi semuanya… sekarang akan percuma jika yang berubah 
hanya gelandanganya saja tapi warga kampung/masyarakat 
masih tetap seperti itu (berpandangan negatif)… iya tidak 
mbak?). 
 

4.4.5 Subjek Kelima 

Id (15) seorang gelandangan remaja yang kesehariannya menjadi 

pengemis di perempatan lampu merah di depan Hotel . Remaja yang terbiasa 

di rumah dengan serba tercukupi namun sekarang berada di jalanan yang 

segala sesuatunya butuh perjuangan untuk bisa bertahan hidup. Id merasakan 

kesulitan dalam ia mencari makan, minum, dan tempat tinggal. Id tidak terlalu 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


96 
 

 

memikirkan tentang kebutuhan sandang atau pakaian karena sewaktu pergi 

dari rumah ia membawa baju yang bisa ia gunakan untuk ganti setiap harinya. 

Awal Id berada di jalanan sangatlah berat, ia harus berhadapan dengan banyak 

preman yang mengganggunya karena ia dianggap anak baru di daerah 

tersebut. Namun lambat laun keadaan mulai berubah dan Id pun mulai 

diterima di tengah komunitas para gelandangan. Id merasakan betapa sulitnya 

bertahan hidup di jalanan. Ia tidak mengetahui apapun tentang penampungan 

sosial dan yang ia inginkan saat ini adalah bisa kembali ke rumah dan kembali 

bersekolah.  

Perasaan yang Id rasakan selama berada di jalanan adalah 

kenyamanan yan terpaksa harus ia rasakan karena menurut Id begitulah hidup 

yang sesungguhnya, harus bisa mandiri dan tidak selalu bergantung pada 

orang lain. Tempat tinggal yang berada di emperan toko dirasa kurang aman 

tetapi disitulah pertama kali Id diterima di jalanan dan tidak diusir. Semua hal 

yang ia rasakan selama di jalanan merupakan pengalaman pertama kalinya dan 

tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Berkejar-kejaran dengan petugas 

keamanan merupakan hal yang menakutkan bagi Id karena ia takut tertangkap 

dan dipindahkan ke tempat lain yang tidak ia ketahui. Id tidak bisa berbuat 

lebih untuk mendapatkan kehidupan yang lebih aman dan nyaman di jalanan, 

sudah tetap bertahan hidup saja itu merupakan suatu keberuntungan. Susahnya 

mendapatkan celah hidup di jalanan membuat Id sejenak melupakan tentang 

masa depannya, prioritas kebutuhan yang ia ingin penuhi saat ini adalah bisa 

tetap bertahan hidup dan memiliki keberanian untuk kembali ke rumah. 
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Mengumpulkan uang agar dapat digunakan untuk biaya pulang ke rumah. Id 

menjelaskan : 

“saat ini bagi saya yang paling penting bisa tetep hidup tu 
udah beruntung banget deh mbak tinggal nyiapin mental aja 
buat balik udah gitu ngumpulin duit… ongkosnya nggak ada 
mbak, mesti nabung dulu dan nggak tahu kapan deh aku 
pulang, kalo betah ya nggak pulang, hehe…” (wawancara 29 
Juni 2011). 
 

Awalnya Id adalah remaja yang sangat penakut dan tidak percaya 

diri untuk bergabung dengan teman-teman gelandangan yang lain karena ia 

takut tidak diterima oleh mereka. Namun prasangka Id tentang semua itu tidak 

benar, pada akhirnya Id dapat diterima di lingkungan kaum gelandangan dan 

berbaur sebagaimana mestinya. Rasa ketakutan terhadap preman yang 

mengambil uang serta mengusirnya tempo hari membuatnya takut untuk 

berbaur dengan gelandangan lain, padahal tidak semua gelandangan berbuat 

seperti itu. Pertama kalinya Id mencoba mencari uang di jalanan dengan 

mengemis di lingkungan pasar berujung konflik dengan pengemis lain, Id 

dianggap sebagai pengganggu dan perebut wilayah kerja. Id tidak mengetahui 

ada pembagian wilayah kerja yang dilakukan oleh para pengemis untuk 

menghindari perebutan wilayah. Seiring berjalannya waktu Id dapat diterima 

dan mendapat bagian wilayah kerja. Id menjelaskan : 

“awal di sini saya itu udah jadi bulan-bulanan orang lama 
mbak (gelandangan lama), dikit-dikit dipalaklah, apalah… 
sampe saya nyoba nyari duit aja tetep salah, dibilang 
pengganggu, udah ngrebut (merebut) wilayah kerja, aduh 
pokoknya serba salah mbak… yaa akhirnya saya bisa diterima 
juga sih, dapet wilayah kerja juga, mereka kaya gitu biar 
nggak rebutan” (wawancara 29 Juni 2011). 
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Kesulitan hidup dijalanan tidak hanya dirasakan Id dalam hal 

mencari sesuap nasi, akan tetapi ia rasakan dalam hal penerimaan di 

lingkungan sekitar. Anggapan buruk yang ditujukan kepada kaum 

gelandangan juga ikut ia rasakan, diacuhkan dari masyarakat sekitar. Seperti 

yang ia rasakan ketika berada di gereja untuk ibadah dan salah satu jamaah 

gereja megetahui bahwa Id adalah pengemis yang tempo hari mangkal di 

perempatan lampu merah Jalan H. Agus Salim, sontak para jamaah yang lain 

memandanginya penuh kecurigaan dan mereka memegang tas erat-erat yang 

mengisyaratkan seolah Id akan mengambil barang milik mereka. Hal tersebut 

membuat Id sangat tidak percaya diri untuk tetap berada di tengah-tengah 

masyarakat umum, padahal niat Id hanya ingin beribadah dan bukan untuk 

mengganggu kenyamanan orang lain. Id menjelaskan : 

“orang mau do’a juga tetep aja di kira mau nyuri… heran deh 
sama mereka kok bisa-bisanya mikir sejelek itu, emang 
tampang kriminal???” (wawancara 29 Juni 2011). 
 

Id memiliki bakat menyanyi, suaranya bagus dan biasanya di sekolah 

ia menjadi paduan suara. Dia ingin memanfaatkan bakatnya untuk mengamen 

di jalanan, akan tetapi ia tidak punya alat musik untuk mendukung suaranya. 

Keinginan Id untuk berubah dan menjadi lebih baik pasti ada, akan tetapi 

semua itu butuh proses dan butuh waktu yang tidak sebentar. 

4.4.6 Subjek Keenam 

Li (14) seorang gelandangan remaja perempuan yang kesehariannya 

menjadi penjual Koran untuk membantu mencukupi kebutuhan hidupnya dan 

keluarganya. Setiap hai uang yang ia hasilkan selalu diserahkan kekpada 
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ibunya dan dipergunakan untuk makan sehari-hari. Li tidak terlalu 

mementingkan kebutuhan sandangnya karena yang penting bagi Li adalah 

pakaian masih pantas pakai, Li menganggap bahwa itu bukan kebutuhan yang 

harus dipenuhi saat ini. Li bisa memiliki baju baruhanya setahun sekali disaat 

lebaran. Selama berada di jalanan Li akan merasa nyaman asalkan bersama-

sama dengan keluarganya dan tidak ingin terpisah bahkan sekalipun ia 

mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik. Kuatnya keinginan untuk bisa 

belajar lagi itu hanya menjadi mimpi bagi Li karena prioritas kebutuhannya 

saat ini bukanlah belajar walaupun ia sangat menginginkan untuk tetap 

bersekolah. Keseharianya menjual Koran merupakan jalan yang Li ambil 

karena dengan Koran yang ia jual setiap hari, ia bisa membaca dan 

mempelajari sesuatu yang baru dan menambah pengetahuannya. Li memilih 

daerah sekitar masjid Kauman dan sekitar Kantor Pos sebagai lokasi untuk 

menjajakan korannya. Li menjelaskan : 

“sebenernya kepengen sekolah mbak, tapi ndak ada biaya e… 
jualan Koran juga bisa belajar lho mbak, soalnya kan tiap hari 
bisa baca berita yang baru-baru mbak, jadi tetep bisa jadi 
pinter”. (wawancara 2 Juli 2011). 
 

Berada di jalanan dan tinggal di emperan merupakan pilihan hidup 

yang harus Li jalani. Tempat tinggalnya sangat rentan terhadap banjir karena 

berada didekat sungai dan Johar adalah daerah yang rawan banjir. Memang, 

tempat tersebut bukan sasaran petugas keamanan, akan tetapi Li dan 

keluarganya harus berpindah tempat ketika hujan turun dan tidak kunjung 

reda. Li sangat memahami kondisi ekonomi keluarganya, sehingga ia tidak 

menuntut banyak dari orang tuanya dan justru ikut membantu perekonomian 
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keluarga. Uang yang ia kumpulkan setiap harinya digunakan untuk membantu 

membelikan susu untuk adiknya yang masih bayi karena Ibunya tidak bisa 

memproduksi ASI. Masa depan Li yang seperti apa nantinya tidak pernah ia 

pikirkan, walaupun terkadang ia suka berangan-angan menjadi seorang guru 

dan mengajar siswanya. Hal itu dilakukan Li untuk sekedar menghibur diri. 

Lingkungan yang kumuh dan padat penghuni, seandainya ada pilihan 

ia akan meminta untuk bisa ditinggal di tempat yang nyaman bersama ayah, 

ibu, dan kedua adiknya. Dahulu bapak Li pernah mendapat tawaran untuk 

tinggal di tempat penampungan sosial bersama seluruh anggota keluarga, akan 

tetapi tawaran tersebut ditolak karena nantinya akan ditransmigrasikan. 

Akhirnya Li dan keluarga masih bertahan hidup di jalanan hingga sekarang. Li 

merupakan remaja yang mudah bergaul dengan siapapun sehingga ia 

mempunyai banyak teman. Seusai berjualan Koran, Li membantu menjaga 

adiknya dengan mengajaknya bermain-main dengan rekan sesama 

gelandangan. Kebersamaan yang terjalin antara Li dengan rekan sesama 

gelandangan terutama yang memiliki kesamaan profesi memang terjalin 

dengan baik, akan tetapi tidak dipungkiri bahwa konflik pernah terjadi 

diantara mereka. Konflik yang kerap terjadi adalah perebutan konsumen 

(pembeli Koran), hal itu sering terjadi jika jarang terdapat pembeli dan hari 

sudah menjelang sore. Walaupun mereka berteman baik tetapi persaingan 

tetaplah persaingan dan itu merupakan usaha untuk bertahan hidup. Li 

menjelaakan : 

“kami memang berteman mbak, tapi nek urusan cari uang 
kadang suka rebutan pembeli, apalagi nek seharian sepi 
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pembeli, sok saingan ndisik-ndisikan to mbak… paling ributnya 
ya gara-gara itu” (wawancara 2 Juli 2011). 
 

Li merasa tidak memiliki bakat apapun sehingga ingin bisa 

mendapatkan keterampilan yang bisa ia pelajari dan dikembangkan untuk 

mencoba memperbaiki hidupnya. Pandangan warga masyarakat terhadapnya 

sejauh ini masih baik-baik saja, akan tetapi Ibunya yang berusaha 

menawarkan jasa cuci pakaian dari rumah ke rumah warga selalu ditolak 

karena mengetahui beliau seorang gelandangan. Entah apa alasan warga 

kampung berpikir buruk seperti itu. 

Pandangan buruk dari warga kampung selalu berusaha diabaikan 

oleh Li dan ia hanya menganggap ujian dalam hidupnya. Li berusaha untuk 

tetap bertingkah laku baik dan tidak merespon apapun. Menurut Li, ia adalah 

manusia biasa yang menginginkan hidup seperti masyarakat normal. Li 

memiliki cita-cita untuk menjadi guru, akan tetapi keterbatasan hidup yang ia 

rasakan membuatnya mengubur cita-citanya walaupun ia sangat 

menginginkan untuk bisa bersekolah kembali. 

4.4.7 Subjek Ketujuh 

Yp (12) seorang gelandangan remaja perempuan yang kesehariannya 

menjual Koran untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan makan, 

pakainan maupun kebutuhan lainnya. Yp tinggal bersama kakak laki-lakinya 

dan rekan sesama gelandangan di lorong gelap belakang pasar dan dekat 

dengan Pos Polisi. Sejauh ini Yp merasa nyaman-nyaman saja tinggal di 

emperan karena memang tidak ada pilihan lain. Diusianya yang baru 

menginjak masa remaja awal ia harus merasakan kerasnya hidup di jalanan. 
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Yp sempat tertarik untuk berada di tempat penampungan sosial dan kakaknya 

pun mendukung demi kebaikan dan masa depan Yp. Akan tetapi yang berubah 

pikiran karena salah satu temannya menceritakan ketika berada di sana yang 

menyebutkan bahwa tidak bisa bebas dan banyak aturan. Hal itu membuat Yp 

mengurungkan niatnya. Sebenarnya Yp mengaku masih sangat butuh belajar, 

merindukan masa-masa sekolahnya, akan tetapi keadaannya tidak 

memungkinkan untuk kembali bersekolah. Beban hidup yang sudah ia rasakan 

membuatnya belajar menjadi anak yang mandiri. Jika memang ia diberikan 

kesempatan untuk kembali merasakan bangku sekolah ia akan sangat bersedia, 

selain itu kesempatan untuknya mendapatkan keterampilan juga ia harapkan. 

Yp akan senantiasa mengikuti program apapun jika memang di jalankan 

dengan baik dan tidak membatasi hidupnya. 

Perasaan Yp ketika berada di jalanan dan tidur di emperan diakuinya 

sangat menakutkan. Yp hanya bisa pasrah dengan keadaan hidup yang ia 

jalani sekarang dan tetap bersyukur karena masih memiliki kakak yang sangat 

menyayanginya. Menurut Yp hidup di jalanan akan terasa lebih baik jika dia 

mengingat kehidupannya ketika masih berada di rumah bersama ibu tirinya 

dan sekaramg ia memiliki keluarga baru yaitu rekan gelandangan yang lain. 

Ketika terjadi razia oleh petugas keamanan Yp tidak merasa takut karena 

pekerjaanya tidak beresiko dan bukan sasaran petugas, begitu pula dengan 

tempat tinggalnya berada di tempat yang benar-benar aman dan bahkan 

membantu menjaga keamanan pasar di malam hari.  Tidak dipungkiri oleh Yp 

bahwa dirinya ingin mendapatkan hidup yang lebih baik dari sekarang, namun 
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ia tidak pernah berharap sesuatu yang berlebihan dan hanya membuat beban 

kakaknya , dia akan menjalani apapun yang ada di depannya saat ini. Yp juga 

tidak terlalu memikirkan apa yang akan ia lakukan untuk masa depannya, 

karena ia tidak dapat berbuat lebih untuk hidupnya sekarang. Yp menjelaskan: 

“saya kepengen mba bisa hidup enak, setidaknya bisa seperti 
dulu tidak perlu jualan Koran, tapi nek saya ngeluh njuk 
pengen mace,-macem kasian mas, nanti malah jadi beban… 
hdup seadanya mawonlah mbak”. (wawancara 2 Juli 2011). 
 

Hidup di jalanan membuat Yp memiliki lebih banyak saudara, 

solidaritas dan rasa kekeluargaan yang terbentuk dalam komunitas 

gelandangan membuat ia menemukan kebahagiaan yang tidak didapatkan 

ketika berada di rumah. Lingkungan tenpat ia tinggal mayoritas penghuninya 

adalah pasangan suami istri serta anak mereka yang masih bayi. Kedaan 

semacam itu membuat Yp merasa betah dan senang karena memiliki teman 

kecil dan Yp sering membantu menjaga adik bayi yang sudah dianggap seperti 

adiknya sendiri. Hubungan kerjasama semacam itu sering dilakukannya 

kepada sesama rekan gelandangan. Yp mengaku tidak pernah terlibat konflik 

apapun dan dengan siapapun, hanya perselisihan kecil yang ia alami ketika 

berjualan Koran yaitu memperebutkan pembeli dan hal itu merupakan 

persaingan yang wajar terjadi. Yp menjelaskan : 

“ndak pernah berantem mbak, paling nek pas sepi ndak ada 
pembeli, sekali ada pembeli rebutan mbak… Cuma itu aja 
mbak menurut saya sudah biasa owg mbak”. (wawancara 2 
Juli 2011). 
 

Selama keberadaan Yp di tempat tinggalnya ia selalu diperingatkan 

kakaknya untuk tidak bergaul dengan warga kampung/warga masyarakat 
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dengan alasan kakaknya tidak ingin Yp mendapat masalah karena anggapan 

warga kampung yang selalu negatif. Menurut Yp memang hampir semua 

teman gelandangan yang ia ketahui mereka enggan bergaul dengan warga 

kampung karena selalu berprasangka buruk dan dijadikan sasaran jika terjadi 

suatu masalah. Selama ini Yp tidak pernah dibuat sakit hati oleh warga 

kampung dan menurutnya tidak semua warga kampung jahat terhadap mereka. 

Yp menjelaskan : 

“sebenernya to mbak, ndak semua warga itu jahat, nyatanya 
da juga yang baik… sok kadang malah  ada yang ngasih 
makan segala mbak”. (wawancara 2 Juli 2011). 
 

Keinginan Yp untuk bisa merubah menjadi lebih baik yaitu bisa 

hidup normal dan diakui keberadaanya di dalam masyarakat. Dapat bebas 

bergaul dengan siapapun dan diterima tanpa mellihat latar belakangnya 

sebagai gelandangan. Yp merasakan betapa susahnya hanya untuk bertahan 

hidup saja, walaupun sudah berusaha bersikap baik. Selain ingin kembali 

bersekolah, Yp juga menginginkan keterampilan menjahit. Hal tersebut 

membuat Yp mengesampingkan masa depan dan cita-citanya. Yp 

menjelaskan: 

“Ndak tahu saya mbak mau jadi apa… belum kepikiran… 
wong biar hidup biasa aja masih susah mbak”. (wawancara 2 
Juli 2011). 
 

4.4.8 Subjek Kedelapan 

Ni (16) seorang gelandangan remaja perempuan yang kesehariannya 

bekerja sebagai pembantu warung makan. Menjadi buruh cuci piring yang ia 

lakukan setiap hari untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ia selalu 
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mensyukuri segala sesuatu yang ia dapatkan asalkan itu hasil kerja sendiri dan 

didapatkan dengan cara yang halal. Tempat tinggalnya yang berada di 

emperan dekat denagn tempat ia bekerja merupakan tempat ia dan ibunya 

bernaung ketika di malam hari. Ni dan ibunya memiliki rencana untuk tinggal 

di tempat yang lebih baik seperti kos-kosan yang pasti lebih aman. Ni sama 

sekali tidak berminat untuk tinggal di penampungan sosial karena ia tidak 

dapat memperoleh kebebasan yang ia dapatkan selama menjadi gelandangan 

liar, lagipula tidak menghasilkan uang dan itu hanya akan membuatnya lebih 

susah. 

Alasan yang melatarbelakangi rencana Ni dan Ibunya untuk tinggal 

di kos adalah demi keamanan mereka, terutama Ni karena usianya sudah 

semakin dewasa, akan sangat rawan jika dibiarka tinggal di jalanan. 

Lingkungan hidup yang tidak jelas karena harus tinggal bersama dengan orang 

yang tidak dikenal entah itu pengemis, preman, dan bahkan pencuri. Ni tidak 

pernah menjadi buruan petugas keamanan malah justru diganggu oleh 

preman-preman yang berada di sekitar lingkungannya. Usaha yang dilakukan 

Ni dengan ibunya adalah berusaha untuk bisa menemukan dan tinggal di 

tempat yang lebih aman serta nyaman untuk keselamatan dan masa depan Ni. 

Ni menjelaskan : 

“lha kalau petugas sih saya nggak pernah dikejar-kejar mbak, 
lha wong saya kerjanya juga nggak di jalanan… yang mbuat 
takut malah orang-orange mbak, kan tinggale barengan sama 
premane, terus pencuri juga owh mbak… medeni 
(dibaca;takut) owh mbak” (wawancara 5 Juli 2011). 
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Suasana yang ramai memang tidak membuatnya merasa kesepian 

ketika berkumpul di malam hari bersama rekan gelandangan yang lain. Tidak 

semua gelandangan berperilaku buruk, menurut Mi selama ini ia tidak pernah 

terlibat konflik dengan rekan gelandangan lain. Ibunya selalu mengajarkan 

untuk mengalah. Karena hidup di jalanan itu sangat rentan terhadap kejahatan, 

terkadang orang yang dipercaya bisa menjadi musuh, dan yang bisa ua 

lakukan adalah selalu waspada, hati-hati, dan tidak muda percaya.  

Keinginan Ni dan ibunya untuk tinggal di tempat yang lebih layak 

dan aman masih mempertimbangkan banyak hal yang salah satunya adalah 

penerimaan lingkungan barunya. Ni takut jika ia dan ibunya akan dikucilkan 

oleh lingkunagn barunya yang notabene adalah warga masyarakat umum. 

Sikap acuh yang ditunjukan oleh masyarakat kepada kaum gelandangan 

membuatnya tidak percaya diri dan merasa tersisih dari lingkungan. 

Pandangan negatif yang diberikan kepada gelandangan seperti tuduhan bahwa 

mereka adalah sumber masalah merupakan ketakutan tersendiri bagi Ni jika 

suatu saat ia da ibunya dijadikan sasaran dari permasalahan yang di hadapi 

mereka. Ni menjelaskan : 

“kalau aja wargane baik-baik mbak, tapi belum tahu apa-apa 
padahal baru Tahunya gelandangan udah langsung di kucilke, 
nggak ada bedane dink mbak… pada bae menungsa” 
(wawancara 5 Juli 2011). 
(kalau saja warganya baik-baik mbak, tapi belum tahu apa-apa 
padahal baru tahunya gelandangan sudah langsung dikucilkan, 
tidak ada mbak… sama saja dengan otakmu. 
 

Setiap manusia memiliki cita-cita hidup yang mulia dan memiliki 

tujuan hidup untuk mencapai sejahtera. Ni melalui kebiasaanya mengamati 
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ibunya memasak, ia ingin bisa memiliki keterampilan memasak seperti yang 

dimiliki ibunya agar bisa menguasai masakan yang lain dari biasanya dan ia 

bercita-cita ingin bisa membuatkan warung sendiri untuk sang ibu. Ia berharap 

suatu saat entah kapan waktunya ia benar-benar bisa mewujudkan cita-citanya 

tersebut. 

4.4.9 Subjek Kesembilan 

Mi (20) seorang gelandangan remaja perempuan yang keseharianya 

dihabiskan untuk mengamen di Bus Kota yang melintas di Jalan H. Agus 

Salim. Ia mencari uang untuk membayar biaya sekolahnya, namun sekarang ia 

sudah lulus Sekolah Menengah Umum dngan nilai yang baik. Untuk 

kebutuhan sandang dan papan ia ikut dengan ibunya yang bekerja sebagai 

pembantu rumah tangga dan mereka tinggal bersama di rumah majikan 

ibunya. Tempat tinggal yang aman dan nyaman membuat Mi tidak perlu 

tinggal di penampungan sosial karena ia memang tidak menginginkan hal itu. 

Ia sudah tidak ingin sekolah lagi melainkan ingin bekerja dengan bekal ijazah 

SMA yang sudah ia dapatkan sekarang. Mi tertarik untuk bisa menguasai 

suatu keterampilan terutama menjahit, karena ia berkeinginan untuk bisa 

membuat baju sendiri dengan model yang ia buat sendiri pula. Mi 

menjelaskan: 

““Hmmmm…. Kalau aku mau kursus ya aku bisa pinter njahit 
to mbak, jadi bisa buat baju sendiri, modelnya juga buat 
sendiri, yang bagus-bagus terus jadi penjahit terkenal … waah 
sangar yo mbak … hehe …”(wawancara 9 Juli 2011). 
 

Kehidupan di jalanan hanya Mi rasakan ketika siang hingga malam 

hari, tapi setelah ia lulus dari sekolahnya ia mulai mengamen dari pagi hingga 
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sore hari. Mi tidak pernah merasakan berada di emperan dan berkeliaran di 

jalanan pada waktu malam hari. Mi memang tidak punya rumah, dia tinggal 

menumpang di rumah orang lain namun mereka sangant baik kepada Mi dan 

adiknya serta mendukung untuk tetap dan berkat dukungan dari majikan 

ibunya ia bisa menyelesaikan sekolahnya. Mi pernah merasakan dikejar-

kejaran dengan petugas waktu ia mengamen, padahal biasanya setiap hendak 

dilaksanakan razia Mi selalu mendapatkan informasinya dan beruntung Mi 

lolos dari kejaran petugas karena berhasil bersembunyi dan tidak ditemukan 

oleh petugas. Mi selalu berusaha untuk dapat hidup lebih baik dengan ia 

bekerja setiap hari dan berharap setelah ia lulus nanti bisa mendapatkan 

pekerjaan yang lebih baik dari sekarang. Semua usaha dilakukan untuk masa 

depan Mi agar bisa sesuai dengan apa yang ia impikan. 

Mi tidak pernah merasakan tinggal bersama-sama dengan rekan 

gelandangan yang lain karena memang ia tinggal di tempat yang berbeda. Ia 

hanya berkumpul dengan teman-teman diwaktu siang hari ketika ia mengamen 

dan di sela-sela waktu istirahat disaat tidak ada bus yang berhenti di 

pangkalan. Waktu istirahat dihabiskan dengan kumpul-kumpul bersama dan 

memakan buah di pedagang buah yang biasa mangkal di tempat pangkalan 

Bus. Hubungan kerjasama yang terjalin dengan baik antara Mi dan rekan 

gelandangan, biasanya mereka saling toleransi mengenai pembagian jatah Bus 

yang mereka masuki, agar tidak terjadi konflik yang diakibatkan oleh 

perebutan lahan kerja. Mi menjelaskan : 

“kalau disini itu udah diatur waktu masuk bisnya mbak, jadi 
biar nggak rebutan masuk bisnya… biasanya urutanya dari 
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yang datang duluan mbak jadi adil…”(wawancara 9 Juli 
2011). 
 

Lingkungan sosial tempat tinggal Mi merupakan lingkungan yang 

sekitarnya adalah orang-orang yang sibuk dengan pekerjaanya masing-masing 

dan jarang mempedulikan lingkungan sekitarnya, sehingga selama ini Mi tidak 

merasakan dianggap negatif. Mi merasa nyaman dan bersahabat dengan 

masyarakat umum. Usaha yang dilakukan Mi untuk bisa diterima di dalam 

masyarakat adalah berbuat baik kepada semua orang termasuk warga 

masyarakat.  

Mi menginginkan perubahan untuk kehidupannya di masa depan, ia 

memanfaatkan potensi yang ia miliki untuk menjadikan hidupnya lebih baik. 

Namun Mi menyadari segala sesuatu butuh proses dan waktu yang tidak 

sebentar. Banyak keinginan yang ingin ia lakukan di masa depannya, salah 

satunya bisa membuat usaha untuk menjamin hidupnya di masa mendatang. Ia 

tertarik untuk bisa menguasai keterampilan menjahit yang akan ia gunakan 

untuk bekal hidupnya dimasa depan. 

4.4.10 Subjek Kesepuluh 

Af (18) seorang gelandangan remaja perempuan yang kesehariannya 

bekerja sebagai pengamen. Af mengamen untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya terutaman kebutuhan makan. Ia mengesampingkan kebutuhan 

sandang karena di tengah tekanan hidup di daerah perkotaan kebutuhan utama 

adalah makan agar dapat menjaga kondisi tubuh sebagai satu-satunya sarana 

untuk melakukan kegiatan ekonomi. Af tinggal bersama bapaknya di rumah 

kardus dan kayu yang sederhana. Ia selalu menolak jika ditawarkan untuk 
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tinggal di penampungan sosial dengan alasan sudah memiliki rumah walaupun 

hanya rumah kardus dan kayu serta selalu berpindah-pindah. Terkadang Af 

masih ingin melanjutkan sekolahnya, akan tetapi ia sudah merasa tidak pantas 

sekolah karena umurnya sudah bukan usia sekolah. Af mengaku tertarik untuk 

belajar suatu keterampilan terutama kecantikan atau salon. Af menjelaskan : 

“sebenernya ya butuh, tapi aku wes isin mbak. Mosok meh 
sekolah meneh?umurku yowes 18tahun owg… sing kejar paket 
kui yo gelem sih mbak, tapi nek ra ono bolone aku yo wegah 
mbak. Wes klewat umure”. (wawancara 9 Juli 2011) 
(sebenarnya ya butuh, tapi saya sudah malu mbak. Masak mau 
sekolah lagi?umur saya sudah 18 tahun… yang kejar paket itu 
saya mau sih mbak, tapi kalau tidak ada temannya saya tidak 
mau mbak. Sudah kelewat umurnya). 
 

Perasaan aman yang dirasakan Af sekarang berkaitan dengan 

keberadaanya di lingkungan warga kampung yang mayoritas pendduduk asli, 

membuatnya tidak khawatir akan razia petugas keamanan. Kerasnya hidup di 

jalanan sudah Af rasakan sejak ia kecil hingga sekarang, berpindah tempat 

tinggal dari satu tempat ke tempat yang lain dan dari tempat yang tidak aman 

hingga sekarang bisa bermukim di tempat yang relatif aman. Mobilitas 

bapaknya yang sangat tinggi karena pekerjaanya sebagai pemulung sehingga 

terus mencari tempat penampungan sampah untu mendapatkan rejeki. Usaha 

tersebut di lakukan Af dan bapaknya semata-mata untuk mendapatkan 

kehidupan yang lebih aman dan nyaman terutama untuk kepentingan masa 

depan Af.  

Kebutuhan kasih sayang yang Af rindukan adalah kasih sayang dari 

seorang ibu, ia sudah ditinggalkan sejak masih bayi. Namun, keberadaanya di 

lingkungan tempat ia tinggal sekarang membuat Af merasa hidup seperti 
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orang normal yang hidup di tengah pemukiman warga masyarakat dan 

memiliki tetangga. Tempat tinggal Af yang sebelumnya berada di lingkungan 

yang kumuh dan berbaur dengan preman membuatnya sangat tidak nyaman 

terutama untuk menjaga kehormatannya. Banyak preman yang nakal dan 

menggodanya, atas kekhawatiran bapaknya mereka memutuskan untuk 

berpindah tempat tinggal. Af menjelaskan: 

“nek ning kene sih apikan kabeh mbak, tapi sok kadang enek 
preman nakal, senengane nggoda mbak… aku malah wedi nek 
ngono iku, bapakku kawatir mbek aku soale aku kan anak 
wedok siji to mbak, nek kesuwen ning nggon kono ndak aku 
diapak-apake mbak”.(wawancara 9 Juli 2011). 
(kalau di sini baik-baik semua mbak, tapi kadang ada preman 
yang nakal, menggoda saya mbak… saya malah jadi takut 
kalau seperti itu, bapak saya khawatir dengan saya soalnya saya 
kan anak perempuan satu-satunya mbak, kalau terlalu lama 
disana nanti takut diapa-apakan mbak). 
 

Selama Af berada di lingkungan warga kampung, ia merasa dihargai 

dan tidak dikucilkan dari masyarakat. Hal itu merupakan suatu kehormatan 

yang Af dan bapaknya dapatkan, karena selama mereka hidup di jalanan 

masyarakat umum selalu menganggap negatif dan selalu melihat latar 

belakang mereka sebagai gelandangan. Walaupun tidak dipungkiri oleh Af 

bahwa masih ada beberapa warga kampung yang masih beranggapan negatif 

terhadapnya. Af selalu bersikap baik agar bisa mendapatkan kepercayaan dari 

warga untuk bisa berpartisipasi setiap keiatan yang diadakan di dalam 

lingkungan kampung. Contoh saja acara 17 Agustus yang biasanya diadakan 

pertunjukan musik, dan Af ikut menyumbang menyanyikan lagu sebagai 

wujud keikutsertaanya dalam masyarakat. Af menjelaskan : 
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“aku ki pokoke ngapiki warga kabeh mbak gen warga iso 
percoyo mbek aku terus nrimo aku opo anane… nek ncen enek 
acara koyo 17an kae to mbak, kan biasane enenk orkesane lah 
aku melu nyumbang nyanyi… yo melu-melu lah mbak koyo 
warga liyane” (wawancara 9 Juli 2011). 
(saya pokoknya berbuat baik kepada semua warga mbak biar 
warga bisa percaya sama saya terus bisa menerima saya apa 
adanya… kalau memang ada acara seperti 17an itu mbak, kan 
biasanya ada orkesan (acara musik) saya ikut menyumbang 
nyanyi… ya ikut-ikutlah mbak seperti warga yang lain). 
 

Af memiliki cita-cita hidup yang ingin ia wujudkan yaitu bisa hidup 

lebih baik dan terjamin dengan usahanya sendiri. Ia ingin sekali menguasai 

keterampilan tata rias atau salon untuk bekal ia mencapai hidup yang lebih 

baik demi masa depannya. Hal itu dilakukan dengan bekerja keras sekalipun ia 

harus berpanas-panasan di jalanan dan menumpang dari satu Bus ke Bus yang 

lain. 

4.5 Pembahasan 

4.5.1 Latar Belakang Pendidikan dan Sosial Ekonomi Gelandangan 

Remaja 

4.5.1.1 Latar Belakang Pendidikan Gelandangan remaja 

Gelandangan remaja memiliki tingkat pendidikan yang berbeda 

antara satu sama lain. Latar belakang pendidikan mereka yang mayoritas 

rendah membuat gelandangan remaja kurang bisa mendapatkan kesempatan 

dalam meningkatkan taraf hidup mereka di dalam masyarakat. Rendahnya 

tingkat pendidikan membuat mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan yang 

tingkatnya lebih tinggi, sehingga akan sulit bagi mereka untuk bisa 

mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Berikut merupakan data tingkatan 

pendidikan dari subjek penelitian : 
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4.1 Tabel Latar Belakang Pendidikan Gelandangan remaja 

 
No. 

 
Nama Subjek 

 
Umur 

 
Pendidikan 

 
Alamat Daerah Asal 

1.  Ai 21 SMK Karanganyar 
2.  Jw 17 SD Purwodadi 
3.  Ds 20 DO SMP Ngawi 
4.  Ma 17 SMP Klaten 
5.  Id 15 SD Jakarta Selatan 
6.  Li 14 SD Magelang 
7.  Yp 12 SD Ngawi 
8.  Ni 16 DO SD Tegal 
9.  Mi 18 SMA Wonosobo 
10.  Af 18 SD Sleman 

 

Setiap individu tumbuh dan berkembang selama perjalanan 

kehidupannya melalui beberapa periode atau fase-fase perkembangan. Usia 

remaja berlangsung antara umur 12-21 tahun bagi perempuan dan 13-22 tahun 

bagi laki-laki. Rentang usia tersebut merupakan periode dimana mereka masih 

berada di bangku sekolah dan mendapatkan pendidikan baik dari lembaga 

formal maupun nonformal, yang nantinya dijadikan bekal kehidupan mereka 

dimasa mendatang. Akan tetapi, tidak sama dengan apa yang dialami oleh 

gelandangan remaja yang berada di kawasan Pasar Johar Semarang, dalam 

usianya yang masih berkisar antara 13-21 tahun mereka sudah merasakan 

pahit dan manisnya hidup di tengah-tengah padatnya masyarakat kota yang 

tidak mereka kenal. Kesempatan untuk tetap meneruskan sekolah seakan 

terbatas untuk mereka kaum gelandangan, usaha untuk tetap bisa bertahan 

hidup merupakan prioritas dalam hidup mereka untuk saat ini.  

Keinginan gelandangan remaja untuk tetap bersekolah tetap ada, 

sekalipun mereka menganggap itu hanya mimpi semata. Mereka bekerja untuk 
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sekedar betahan hidup diantara susahnya kesempatan yang mereka dapatkan 

di daerah perkotaan. Kaum gelandangan juga memiliki cita-cita hidup yang 

ingin mereka raih untuk masa depan mereka, banyak mimpi yang ingin 

mereka capai dalam hidup. 

Dalam kehidupan kaum gelandangan menjadi sebuah kenyataan 

hidup yang berbeda dengan suatu kehidupan yang dianggap umum. 

Kehidupan semacam ini dipandang berada di luar kerangka imajinasi 

kehidupan sebuah kota. Perbedaan inilah yang mendorong banyak orang untuk 

melihat dengan sebelah mata terhadap kehidupan kaum gelandangan. Dalam 

kaitanya dengan pendidikan, kaum gelandangan tidak memprioritaskanya 

sebagai kebutuhan yang harus terpenuhi. Tidak dipungkiri oleh mereka bahwa 

pendidikan itu penting dan memiliki peran dalam usaha mensejahterakan 

kehidupan seseorang, akan tetapi mereka juga menyadari akan keterbatasan 

dalam mencapai cita-cita yaitu kesejahteraan hidup yang mereka inginkan. 

Rendahnya pendidikan merupakan salah satu penyebab yang membuat mereka 

direndahkan di dalam masyarakat, dan menjadi kaum yang sering disalahkan 

jika terjadi suatu masalah di lingkungan mereka. Seperti yang terdapat pada 

laporan dari penampungan anak-anak gelandangan di daerah RS. Fatmawati, 

Jakarta Selatan : ciri secara umum akan-anak gelandangan ditinjau dari segi 

psikologis adalah : 

(1) Anak-anak ini lekas tersinggung perasaannya. 

(2) Anak-anak ini lekas putus asa dan cepat mutung, kemudian nekad tanpa 

dapat dipengaruhi secara mudah oleh orang lain yang ingin membantunya. 
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(3) Tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya mereka menginginkan 

kasih sayang. 

(4) Anak-anak ini biasanya tidak mau tatap muka, dalam arti bila mereka 

diajak bicara, tidak mau melihat orang lain secara terbuka. 

(5) Sesuai dengan taraf perkembangannya yang masih kanak-kanak mereka 

sangat labil. 

(6) Mereka memiliki suatu ketrampilan, namun ketrampilan ini tidak sesuai 

bila diukur dengan ukuran normatif kita. 

Karakteristik yang dimiliki oleh gelandangan remaja jauh tertinggal 

dari kebudayaan masyarakat pada umumnya. Guna menanggulangi 

ketertinggalan tersebut khususnya dibidang pendidikan, pemerintah berupaya 

mengadakan atau lebih menekankan program Pendidikan Wajib Belajar 9 

Tahun. Karena kita sadari pendidikan diajarkan sejak anak masih kecil, jadi 

bahwasanya anak adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu 

mendapatkan pendidikan yang layak serendah-rendahnya setingkat SLTP 

sebagai bekal yang berguna bagi masa depannya kelak, di samping itu anak 

dapat menikamati masa kecilnya secara wajar dalam lingkup pergaulan yang 

layak. Program tersebut berlangsung dari tahun 1990. Program Pendidikan 

Wajib Belajar 9 Tahun yaitu setiap anak minimal harus memiiki ijazah sampai 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) bukan hanya sekedar sampai 

bangku Sekolah Dasar. 
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4.5.1.2 Latar Belakang Sosial Ekonomi Gelandangan remaja 

Kehidupan jalanan yang dilakukan oleh kaum gelandangan 

membuatnya harus berjuang dalam mempertahankan hidup mereka. Minimnya 

kesempatan yang mereka dapatkan di perkotaan menuntut mereka harus 

menjadi pekerja keras untuk dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya. 

Selain itu mereka harus bisa mencari tempat mangkal yang aman, hingga 

mereka mampu mendapatkan penghasilan untuk biaya hidupnya. Berikut 

merupakan data latar belakang sosial ekonomi dari subjek penelitian : 

4.2 Tabel Latar Belakang Sosial Ekonomi Gelandangan remaja 

No. Nama
Subjek 

Pekerjaan Tempat Mangkal Penghasilan 
( Rp per hari) 

Pekerjaan 
Orangtua 

1. Ai Pengamen Pangkalan Bus 25.000-30.000 Pedagang 
2. Jw Pengamen Pasar Yaik 30.000-50.000 Pedagang 
3. Ds Tukang parkir Pasar Johar 30.000-50.000 Supir 
4. Ma Pengamen Pangkalan Bus 25.000-30.000 Tukang Becak 
5. Id Pengemis Depan hotel Metro 20.000 Wiraswasta 
6. Li Penjual Koran Masjid Kauman 6.000-12.000 Pemulung 
7. Yp Penjual Koran Kantor Pos 10.000 Supir 
8. Ni Tukang Cuci Warung Makan 20.000 Buruh Masak 
9. Mi Pengamen Pangkalan Bus 30.000-40.000 Pembantu RT 
10. Af Pengamen Pangkalan Bus 30.000-40.000 Pemulung 

 

Hidup menggelandang bukan merupakan pilihan yang sesungguhnya 

dari pelaku penggelandangan itu sendiri, tetapi merupakan suatu keterpaksaan 

karena tidak tersedianya kesempatan lain yang dapat mereka pilih. 

Gelandangan harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan 

mereka memiliki kecenderungan untuk menghabiskan hasil jerih payah 

mereka berkaitan dengan konteks kehidupan jalanan yang kurang 

memungkinkan untuk dapat menyimpan uang atau barang secara berlebihan. 
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Hal tersebut didukung dengan pengalaman terhadap peristiwa-peristiwa 

jalanan yang relatif keras dan mobilitas yang relatif tinggi. banyak 

pengalaman mereka untuk selalu waspada dan tidak mudah percaya pada 

orang lain, termasuk teman-temannya sendiri.  

Persepsi yang menyatakan bahwa gelandangan sebagai orang-orang 

yang tidak memiliki pekerjaan tetap maupun tempat tinggal tetap (Hartono, 

2011), persepsi tersebut sebenarnya kurang sesuai atau kurang 

menggambarkan kenyataan yang ada karena kaum gelandangan sebenarnya 

mempunyai pekerjaan yang relatif tetap seperti menjadi penjual koran, tukang 

parkir, maupun tukang cuci piring, dan mereka juga memiliki tujuan kegiatan 

yang jelas dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Perlu dipahami bahwa gejala gelandangan mempunyai kelekatan 

dengan permasalahan-permasalahan lain, baik ekstern maupun intern, seperti 

ekonomi, psikologi, sosial, budaya, lingkungan, dan pendidikan 

(Wirosardjono dalam Raharjo, 2005). Pemerintah cenderung menyalahkan 

gelandangan atau orang jalanan apabila terjadi masalah kekumuhan 

lingkungan kota dan kekurang keindahan kota. Disamping itu, "kondisi hidup 

tidak pasti" mereka dianggap mengurangi kenyamanan hidup masyarakat kota. 

Penggambaran Murray tentang "Mitos Marginalitas" dalam kasus orang luar 

dan penghuni kampung relatif cocok untuk memberi ilustrasi tentang 

stereotipe sebagian besar masyarakat terhadap kelompok gelandangan 

(Twikromo, 1999). 
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4.5.2 Kebutuhan Belajar Gelandangan remaja 

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa gelandangan 

remaja menyadari kebutuhan mereka akan pentingnya belajar 

(sekolah/keterampilan), karena dengan belajar akan dapat meningkatkan 

kesejahteraan hidup mereka agar tidak menjadi kaum yang tersisih di dalam 

masyarakat. Ada empat alasan tentang pentingnya kebutuhan dalam 

pendidikan nonformal/pengembangan masyarakat (Sudjana, dalam Sutarto, 

2008:9), pertama, kebutuhan itu merupakan bagian dari kehidupan manusia,. 

Dalam kehidupannya, manusia berfikir dan berbuat untuk memenuhi 

kebutuhannya. Kedua, keberhasilan manusia dalam kehidupan lebih banyak 

diwarnai oleh tingkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan itu. Ketiga, 

dalam memenuhi kebutuhan itu, kegiatan manusia itu berkelanjutan dalam arti 

setelah selesai memenuhi satu kebutuhan maka akan muncul kebutuhan 

lainnya yang memerlukan usaha untuk memenuhinya. Keempat, bahwa dalam 

suatu kebutuhan kadang-kadang terdapat kebutuhan-kebutuhan lain di 

dalamnya yang harus dipenuhi.  

Kebutuhan belajar tersebut merupakan kebutuhan pokok yang harus 

diperoleh, dipahami, dan dilaksanakan oleh setiap warga Negara/ masyarakat. 

Oleh karena kebutuhan belajar tersebut merupakan kebutuhan pokok, maka 

program kegiatan belajar pada tingkat dasar berintikan materi pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut. 

Dengan diperolehnya pengetahuan dan keterampilan, gelandangan remaja 

mampu mengfungsionalisasikan untuk kegiatan mencari nafkah. Setiap orang 
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ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan yang diperoleh tidak hanya 

untuk sekedar dimiliki, tetapi mempunyai kecenderungan untuk 

dikembangkan menjadi potensi atau sarana untuk mencukupi kebutuhan hidup 

terutama meningkatkan penghasilan.  

Menurut para ahli, kebutuhan ini pada dasarnya ada dua golongan 

yaitu : (1) Kebutuhan dasar atau organic needs atau primary needs, vital needs 

atau primary drives, seperti haus, lapar, sex dan oksigen; (2) Kebutuhan sosial 

atau psychological needs atau secondary drives atau vital needs. Kebutuhan 

ini adanya setelah manusia berhubungan dengan manusia lain. Seperti harga 

diri, rasa aman, kerja sama, kasih sayang, dan lain sebagainya. Baik kebutuhan 

dasar maupun sosial, pemerintah telah berupaya melakukan usaha 

pengentasan gelandangan melalui usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif 

yang bertujuan untuk memasyarakatkan kembali gelandangan menjadi 

anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan 

pengembangan para gelandangan untuk memiliki kembali kemampuan guna 

mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan 

harkat martabat manusia. 

Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi 

penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, 

pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada 

hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan, sehingga akan 

tercegah terjadinya: (a) pergelandangan dan pengemisan oleh individu atau 

keluarga-keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit 
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penghidupannya; (b) meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan 

dan pengemisan di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan 

kesejahteraan pada umumnya; (c) pergelandangan dan pengemisan kembali 

oleh para gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitir dan telah 

ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ke 

tengah masyarakat.  

Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui 

lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan 

pengemisan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat. Usaha represif 

dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan dan 

pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang 

yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan (Pasal 8). Usaha 

represif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi : a) razia, b) 

penampungan sementara untuk diseleksi, c) pelimpahan. 

Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi 

usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan 

kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru 

melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta 

pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, 

kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan 

martabat manusia sebagai Warganegara Republik Indonesia. Usaha 

rehabilitatif terhadap gelandangan dan pengemis meliputi usaha-usaha 
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penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut, bertujuan 

agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat. 

Berbagai usaha pengentasan gelandangan sudah dilakukan oleh 

pemerintah, namun hasilnya tidak maksimal, pada kenyataanya gelandangan 

akan kembali ke jalanan dan melakukan aktivitas yang seperti biasa mereka 

lakukan. Menurut pemaparan salah satu gelandangan remaja yang menyatakan 

bahwa ia tidak mau mengikuti program-program yang ditawarkan oleh 

pemerintah di penampungan sosial maupun program-program lain yang 

berkaitan dengan pengentasan gelandangan apabila program-program tersebut 

masih dilaksanakan secara asal-asalan dan tidak benar-benar sesuai dengan 

kebutuhan kaum gelandangan. Informasi tersebut didapatkan dari teman 

gelandangan lain yang sudah pernah mengikuti program dari pemerintah dan 

ia merasakan bahwa program tersebut tidak dilaksanakan dengan sungguh-

sungguh dan ujung-ujungnya hanya disuruh transmigrasi.  

Permasalahannya tidak hanya terletak pada diri mereka, tetapi juga 

terletak pada keterbukaan kesempatan atau “ruang hidup” yang disediakan 

kepada mereka. Agar program yang diselenggarakan mampu menyentuh 

kebutuhan mereka perlu dilakukanya identifikasi kebutuhan khususnya untuk 

gelandangan remaja yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam 

penyusunan program dan pelaksanaan program.  

Kondisi hidup dijalanan yang relatif keras dan penuh dengan 

tekanan-tekanan dari masyarakat luar cenderung mengarahkan mereka untuk 

sekedar dapat memenuhi kebutuhan makannya. Kalau memang penghasilan 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


122 
 

 

mereka kebetulan lebih, maka mereka biasanya dapat makan enak atau 

digunakan untuk kebutuhan lain untuk hari yang sama. Di tengah semakin 

kuatnya tekanan-tekanan hidup di daerah perkotaan, kebutuhan minimal yang 

harus dipenuhi adalah makan agar mereka dapat menjaga kondisi tubuhnya 

sebagai satu-satunya sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi. 

Gelandangan biasanya memilih lokasi yang relatif aman dan tidak 

terlalu jauh dengan wilayah kerja mereka. Beberapa informan menjelaskan 

bahwa pemilihan lokasi tidur biasanya diawali dengan pengamatan ataupun 

informasi dari teman-teman mereka atas situasi keamanan wilayah tersebut 

berkaitan dengan keberadaan mereka. Lokasi-lokasi seperti lokasi yang tidak 

kelihatan menyolok, seperti pasar, dekat stasiun, dekat bak sampah atau 

lorong-lorong gelap diantara bangunan dan lembah sungai. Walaupun 

demikian mereka juga sering tidur di tempat-tempat umum atau trotoar jalan 

apabila diperkirakan tidak akan ada garukan. Istilah gelandangan berasal dari 

kata gelandang, yang artinya selalu berkeliaran, atau tidak pernah mempunyai 

tempat kediaman yang tetap (Suparlan, 1984). Pengertian serupa juga 

diberikan oleh Hartono (2011) yang mendefinisikan gelandangan sebagai 

orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap maupun tempat tinggal tetap.  

Dari data yang diperoleh di lapangan bahwa ternyata stereotip 

tentang kaum gelandangan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan 

pekerjaan yang tetap tidaklah benar, bahkan sebaliknya menunjukkan bahwa 

orang gelandangan bekerja keras dalam usaha mereka mencari nafkah untuk 

dapat menyambung hidupnya. Sebagai golongan masyarakat kurang 
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beruntung seringkali gelandangan dianggap sebagai pemalas, kotor, dan tidak 

dapat dipercaya; hal ini ternyata tidak selalu benar. Kenyataanya, mereka 

mempunyai pekerjaan yang relatif tetap, misalnya pengamen, pengemis, 

tukang parkir, pembantu warung dan penjual Koran, mereka bekerja cukup 

keras dan tidak malas. 

Kebanyakan di antara mereka mempunyai tempat tinggal yang tetap, 

seperti di tempat-tempat tersembunyi dan kosong yang ada di tepi-tepi jalan 

dan gang, di serambi toko pada malam hari, di dekat pasar, di lorong gelap 

dan seiring dengan perkembangan yang menyangkut perubahan sosial, kaum 

gelandangan adapula yang sudah tinggal di kos-kosan. Seperti halnya teori 

perubahan sosial yang dikemukakan oleh Marx dalam Salim (2002:28) bahwa 

kehidupan selalu bergerak, berkembang dan mencapai kesempurnaan. Usaha 

tersebut telah dilakukan kaum gelandangan untuk meningkatkan kesejahteraan 

hidup mereka. Manurut Maslow (dalam Ali dan Asrori, 2010:155) Seseorang 

yang merasa tidak aman memiliki kebutuhan yang berlebihan akan keteraturan 

dan stabilitas serta akan berusaha keras menghindari segala sesuatu yang 

dipandang asing bagi dirinya dan yang tidak diharapkan oleh dirinya. 

Dengan kondisi yang terbatas dan kesempatan yang susah, mereka 

tetap ingin bertahan hidup dengan kondisi seperti sekarang. Mereka 

beranggapan walaupun harus tinggal di tempat yang kurang layak dan 

membahayakan jiwa mereka, itu lebih baik daripada harus tinggal di tempat 

penampungan sosial karena menurut mereka tidak akan mendapatkan uang 

dan hanya membuang waktu jika mereka harus tinggal di penampungan sosial. 
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Pada dasarnya gelandangan remaja membutuhkan program yang bisa 

menjamin kehidupan mereka, bukan program yang asal-asalan dan tidak 

sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada sumber yang menyatakan bahwa 

mereka membutuhkan sekolah dengan mengikuti program kesetaraan untuk 

mendapatkan pengakuan pendidikan dan sebagai usaha menaikkan standar 

pendidikan mereka yang mayoritas lulusan Sekolah Dasar. Selain itu ada pula 

yang mengaku tidak butuh belajar karena mereka merasa sudah tidak pantas 

berada di bangku sekolah dan lebih memilih mendapatkan keterampilan agar 

dapat memberikan kesempatan pada mereka agar dapat melakukan usaha yang 

menghasilkan uang. seperti yang dikemukakan Sutarto (2008:44-45) bahwa 

kebutuhan belajar pengetahuan dan keterampilan perlu memperhatikan : (a) 

apa alasan pribadi yang mendasari timbulnya kebutuhan belajar khusus itu; (b) 

apa tujuan warga belajar memperoleh pengetahuan dan keterampilan , sekedar 

ingin tahun saja, sebagai persiapan yang sewaktu-waktu dan 

memanfaatkannya, sebagai sumber tambahan penghasilan, akan dijadikan 

sumber penghasilan pokok; (c) Bagaimana prospek pengetahuan dan 

keterampilan yang akan dimilikinya, bagaimanan sumber bahan bakunya, 

bagaimana sistem kerjanya, menguntungkan atau tidak, bagaimana 

pemasarannya, mungkinkah timbul efek negatif yang merugikan. 

Kebutuhan tersebut mengarah pada program pendidikan nonformal 

yang berupa life skill. Menurut WHO (1997) life skill yaitu berupa berbagai 

keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku 

positif, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan 
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dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efektif. Dengan demikian, 

kebutuhan fisiologis (fisik) tersebut memberi arah pada tujuan yang 

memungkinkan gelandangan remaja mampu menghasilkan uang untuk 

memenuhi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, tempat tinggal dan 

kebutuhan lainnya. 

Setelah kaum gelandangan mampu memenuhi kebutuhan 

fisiologisnya, mereka mendapat dorongan untuk memenuhi kebutuhan akan 

rasa aman, kebutuhan ini secara abstrak yaitu adanya rasa aman dan tentram 

dari bahaya yang akan mengancam keamanan diri dan miliknya. Termasuk 

kebutuhan ini adalah rasa aman dari kekhawatiran dan kecemasan untuk 

kehidupan masa depan. Rasa aman ini berkaitan dengan adanya 

kesinambungan program kegiatan pendidikan nonformal/pemberdayaan 

masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan gelandangan remaja.  

Untuk dapat bertahan hidup di daerah perkotaan bukan merupakan 

hal yang mudah dan membutuhkan perjuangan-perjuangan hidup yang penuh 

resiko apabila dilihat dari kuatnya tekanan-tekanan eksternal yang ada. 

Semakin kuatnya control pihak aparat atau petugas ketertiban atas penggunaan 

tempat-tempat umum bagi kaum gelandangan, munculnya privatisasi area 

gedung atau bangunan-bangunan lain, semakin maraknya slogan-slogan 

seperti ngamen gratis, dan daerah bebas pengemis dan pengamen. Kondisi 

tersebut tentunya akan mengakibatkan kaum gelandangan sulit dalam 

mempertahankan hidupnya di daerah perkotaan.  
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Keberadaan wilayah kerja kaum gelandang menjadi semakin 

terdesak dan cenderung tersingkirkan dari pusat-pusat kota. Kondisi seperti ini 

didukung oleh razia atau garukan yang diadakan oleh pemerintah terhadap 

orang-orang yang mempunyai karakteristik atau penampilan sebagai 

gelandangan, akan tetapi mereka selalu dapat meloloskan diri dari kejaran 

aparat, entah itu dilakukan dengan bersembunyi di tempat yang mereka 

anggap aman atau lari sejauh mungkin untuk menghilangkan jejaknya. 

Kondisi Kehidupan tersebut penuh dengan perjuangan-perjuangan agar tetap 

dapat mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Mereka harus berjuang 

melawan kelaparan, dinginya malam, lingkungan yang kumuh, sakit tanpa 

obat, tidur tanpa rumah, dan hidup tanpa perlindungan hokum yang layak.  

Kebutuhan yang mereka perlukan yaitu hasil belajar yang segera 

dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan uang, kemudahan untuk memasarkan 

hasil belajar, serta program peningkatan selanjutnya untuk memperdalam hasil 

kegiatan belajar  yang  telah dimiliki mereka. Demikian pula rasa aman yang 

lebih mendasar lagi adalah hasil kegiatan belajar itu baik keterampilan, 

pengetahuan, maupun sikap, dan aspirasinya dapat digunakan untuk 

meningkatkan taraf hidupnya di masyarakat. Dengan demikian kebutuhan 

akan rasa aman gelandangan remaja, keamanan fisik maupun ketentraman 

untuk masa depannya perlu dipertimbangkan dalam penyusunan dan 

pengembangan program kegiatan nonformal/pengembangan masyarakat. 

Kebutuhan cinta kasih atau kasih sayang akan muncul ketika kaum 

gelandangan sudah mampu memenuhi kebutuhan akan rasa aman di dalam 
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hidupnya. Persaingan dalam mendapatkan peluang yang relatif terbatas sering 

dilakukan dengan pengatur waktu aktivitas mereka agar dapat mencapai 

lokasi-lokasi tertentu dan pada saat-saat tertentu tanpa didahului oleh 

gelandangan yang lain. Lokasi-lokasi dan saat-saat tertentu tersebut dianggap 

paling potensial. Sedang persaingan diantara para pengemis biasanya 

tercermin dari usaha mereka untuk tidak memberi kesempatan pada pengemis 

lain yang dianggap sebagai pendatang baru memasuki wilayah kerja tertentu 

yang telah menjadi wilayah kerja mereka. Terlebih-lebih apabila belum ada 

kesepakatan pembagian wilayah kerja ataupun pembagian waktu beroperasi. 

Walaupun persaingan antar kaum gelandangan dalam memperebutkan 

wilayah-wilayah potensial selalu menghiasi kegiatan sehari-hari mereka, 

namun persoalan ini relatif tenggelam apabila dihadapkan pada persaingan 

kaum gelandangan dalam mendapatkan peluang hidup akibat semakin 

terdesak oleh kekuatan-kekuatan eksternal. Keadaan semacam ini sebenarnya 

menambah kuatnya solidaritas kaum gelandangan sebagai kelompok yang 

mendapatkan tekanan dari kelompok lain. 

Dominasi kelompok-kelompok eksternal yang meminggirkan 

keberadaan gelandangan dan mempersempit peluang yang tersedia telah 

menghasilkan suatu perasaan senasib, kesamaan, dan menanggung beban 

kehidupan, kesamaan dalam mendapatkan penghinaan, dan kesamaan dalam 

menghadapi kesulitan hidup dalam kelompok mereka. Mereka cenderung 

dapat menciptakan hubungan yang relatif dekat dengan sesama gelandangan 

dari pada dengan kelompok lain. Walaupun terkadang diantara mereka belum 
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saling mengenal, namun mereka dapat menjadi cepat akrab tanpa banyak rasa 

curiga antara satu dengan yang lain.  

Rasa solidaritas dan kebersamaan yang mereka ciptakan dalam 

kelompok, membuat mereka memliki rasa empati yang besar diantara sesama, 

hal tersebut dapat terlihat ketika salah satu diantara mereka mendapat masalah 

atupun mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pihak lain, maka 

kelompok gelandangan tidak tinggal diam dan berusaha membela sesama 

teman gelandanganya. Hal ini berkaitan dengan adanya kecenderungan 

seorang individu yang relatif lebih mudah untuk dapat menemukan kategori-

kategori kebudayaan dalam kelompoknya sendiri dari pada kelompok lain. 

Kebutuhan akan pengakuan diri atau penghargaan baru muncul 

ketika seorang gelandangan bergaul dengan gelandangan lainnya. Kaum 

gelandangan yang mempunyai kebutuhan sosial biasanya bergaul dalam 

kelompok. Dalam kelompok mereka berusaha untuk dapat diakui, hargai, 

dikasihi, dan mengasihi atau mendapat kasih sayang, dihormati oleh orang 

lain. Setelah orang lain mengakui dan menghargai, lambat laun timbul dalam 

diri mereka  rasa percaya pada diri sendiri, rasa mempunyai harga diri, dan 

rasa dapat mengendalikan diri.  Lebih dari itu mereka merasa bahwa 

kehadirannya di dalam kelompok atau masyarakat mempunyai manfaat bagi 

orang lain. Akan tetapi pada kenyataanya, akumulasi citra-citra yang ada telah 

menempatkan kaum gelandangan ke dalam posisi yang relatif sulit untuk 

membangun hubungan sosial dengan masyarakat lain.  
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Hampir segala usaha untuk menjalin hubungan dengan sikap curiga, 

diskriminasi, ketidakpercayaan, dan pandangan-pandangan negatif lainnya. 

Disamping itu, mereka juga harus berjuang melawan perasaan malu, 

ketakutan, ancaman, kesedihan, keputusasaan, rasa dendam, kebencian, dan 

kurangnya penghargaan terhadap martabat manusia sebagai implikasi dari 

posisi mereka yang tidak dihargai atau diakui sebagai bagian dari lingkungan 

sosial-budaya masyarakat kota. dengan berbagai tantangan yang harus 

dihadapi kaum gelandangan tersebut, mereka membentuk cara-cara ataupun 

stategi hidup yang sebenarnya relatif adaptif, kreatif, dan rasional. Dengan 

demikian, mereka tetap dapat menemukan celah untuk bisa tertawa, bercanda, 

dan bahkan menerima keadaan tersebut secara wajar.  

Citra negatif yang disandang oleh kaum gelandangan dapat dilihat 

secara jelas dari relasi kelompok tersebut dengan penduduk kampung pada 

umumnya. Para gelandangan seringkali mengelakkan pandangan mata dari 

orang kampung untuk menghindari rasa sakit hati karena sering munculnya 

sikap-sikap negatif warga kampung terhadap diri mereka, walaupun diakui 

juga bahwa ada beberapa warga kampung yang bersikap baik kepada mereka. 

Pengalaman-pengalaman mereka dalam menghadapi warga kampung 

mengisyaratkan bahwa banyak masyarakat kampung merasa tidak aman 

apabila ada gelandangan tinggal di wilayah mereka, walaupun terkadang ada 

juga warga kampung yang melindungi mereka dari jangkauan petugas 

keamanan atau ketertiban. Pada umumnya, warga kampung memandang 
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mereka dengan berbagai macam rasa curiga, bahkan disertai dengan tindakan 

pengusiran apabila terjadi tindak kejahatan dikampung mereka. 

Ada kecenderungan bahwa kaum gelandangan menjadi saasaran 

kecurigaan pertama apabila di kampong tersebut terjadi tindak kejahatan. 

Walaupun kenyataan semacam ini terkadang juga diakibatkan oleh ulah 

beberapa gelandangan sendiri, namun bukan berarti setiap adannya tindak 

kejahatan dilakukan oleh kaum gelandangan. Citra negatif semacam ini hanya 

akan menambah sempitnya ruang gerak kaum gelandangan dan membatasi 

peluang untuk bertahan hidup.  

Pada dasarnya mereka manusia yang sama-sama membutuhkan 

pengakuan dari manusia lain, dan mereka membutuhkan penerapan dalam 

program pendidikan nonformal/ pemberdayaan masyarakat bisa dengan 

memberikan kesempatan kepada kaum gelandangan untuk mengembangkan 

harga diri sehingga dapat membantu status warga masyarakat ke taraf yang 

lebih baik. Demikian pula dengan membekali kaum gelandangan dengan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk meningkatkan kemampuan 

dirinya agar kaum gelandangan dapat melakukan perbaikan taraf 

kehidupannya dengan diarahkan dan diupayakan memberikan kesempatan 

pengembangan status ini tertuju kepada peningkatan diri warga masyarakat. 

Manakala kebutuhan akan dihargai sudah dapat dipenuhi, muncul 

kebutuhan lain yaitu kebutuhan untuk mengembangkan diri atau aktualisasi 

diri seorang gelandangan remaja. Maslow menegaskan bahwa setiap orang 

harus berkembang sepenuh kemampuan yang dimilikinya (Ali, 2010). 
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Kebutuhan psikologis untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan 

menggunakan kemampuannya secara penuh oleh Maslow di sebut aktualisasi 

diri. Dikatakan oleh maslow bahwa kebutuhan aktualisasi diri biasanya 

muncul sesudah kebutuhan akan penghargaan dan kasih sayang terpenuhi 

secara memadai. Kebutuhan untuk pengembangan diri ini merupakan 

dorongan atau usaha untuk memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang 

dimilikinya.  

Pada dasarnya kaum gelandangan memiliki potensi yang dimiliki 

untuk merubah kehidupannya  menjadi lebih baik. Masing-masing kaum 

gelandangan memiliki potensi dan cita-cita yang berbeda, mereka manusia 

biasa yang mempunyai angan dan keinginan untuk mencapai apa yang 

dicitakan serta memiliki kehidupan yang sejahtera dan layak. Semua hal 

tersebut dapat terwujud dengan adanya proses perubahan, sehingga mampu 

menjadikan kaum gelandangan yang produktif dan sejahtera. Akan tetapi, 

semua perubahan sebenarnya merupakan proses yang panjang dan harus 

melihat konteks kehidupan jalanan yang jelas berbeda dengan kehidupan yang 

dianggap normal sebagai tujuan dari proses perubahan tersebut. Manusia tidak 

dapat dengan mudah dikonstruksikan atau dibentuk menjadi manusia baru 

dengan pola piker dan tindakan yang jauh berbeda dengan berbagai macam 

peristiwa masa lalu yang mendasarinya.  

Kecenderungan untuk mendudukan gelandangan sebagai objek yang 

harus dirubah tanpa melihat konsteks kehidupan jalanan dan kurangnya 

penghargaan terhadap martabat manusia yang melekat pada setiap insan telah 
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menghantarkan mereka untuk tetap memilih hidup di jalan. Kenyataanya, 

merekalah yang sering dituntut untuk berubah, sedangkan masyarakat yang 

merasa dirinya mapan dan pemerintah enggan merubah sikap dalam 

memberikan penghargaan secara nyata pada kehidupan kaum gelandangan 

sebagai manusia yang utuh. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya sikap 

atau tindakan diskriminasi terhadap kehidupan gelandangan. 

Kaum gelandangan juga menginginkan kehidupan yang layak seperti 

manusia pada umumnya, mereka mempunyai semangat untuk menjadikan 

kehidupan menjadi sejahtera dengan usaha mereka sendiri. Dengan upaya 

pengembangan diri, mereka ada yang menginginkan untuk bersekolah lagi 

karena merasa memiliki pendidikan yang rendah yaitu DO (Dropout) Sekolah 

Dasar dan juga hanya lulusan Sekolah Dasar, mereka juga berhak 

mendapatkan pendidikan pendidikan dasar setidaknya sesuai dengan program 

pemerintah yaitu wajib belajar 9 tahun. Program wajib belajar pendidikan 

dasar 9 tahun merupakan perwujudan amanat pembukaan UUD 1945 dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. serta pasal 31 UUD 1945 yang 

menyatakan (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan (2) 

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran 

nasional yang diatur dengan undang-undang. Dari segi kepentingan peserta 

didik, peningkatan usia wajib belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun akan 

memberikan kematangan yang lebih tinggi dalam penguasaan pengetahuan, 

kemampuan dan keterampilan. Dengan meningkatnya penguasaan 

kemampuan dan keterampilan, akan memperbesar peluang yang lebih merata 
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untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, serta makna hidupnya. Untuk 

hal keterampilan gelandangan remaja menghendaki keterampilan mengarah 

pada dunia kerja. Dengan pendidikan dan bekal keterampilan akan 

meningkatkan dan mempertinggi kualitas tenaga kerja, sehingga 

memungkinkan tersedianya angkatan kerja yang lebih terampil, handal dan 

sesuai dengan tuntutan pembangunan serta meningkatkan produktivitas 

nasional (Zulfikar, 2011). Keterampilan yang mereka butuhkan seperti 

keterampilan menjahit, memasak, salon dan membengkel. Keterampilan 

tersebut bisa mereka peroleh melalui jalur pendidikan nonformal seperti yang 

tercantum pada pasal 26 ayat (4) tentang pendidikan nonformal bahwa kursus 

dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal 

pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk 

mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, 

dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan prioritas kebutuhan 

belajar gelandangan remaja di kawasan Pasar Johar Semarang. 

Pengelompokkan data berdasarkan hasil dari proses identifikasi yang 

dilakukan terhadap gelandangan remaja. berdasarkan data yang telah 

terkumpul kemudian dianalisis, dikelompok-kelompokkan, disbanding-

bandingkan kemudian ditarik kesimpulan. Dari analisis berikut akan dapat 

diketahui tercapai tidaknya tujuan identifikasi (Sutarto, 2008:150-151). 
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Tabel 4.3 Tabel Kebutuhan Belajar Gelandangan Remaja 

No. Jenis Kebutuhan Belajar Tally Jumlah 

1. Menjahit / 1 

2. Memasak / 1 

3. Salon / 1 

4. Bengkel // 2 

5. Bermusik / 1 

6. Program Kesetaraan //// 4 

 

Tabel 4.4 Tabel Urutan Kebutuhan Belajar Gelandangan Remaja 

No. Jenis Kebutuhan Belajar Jumlah yang membutuhkan 

1. Program Kesetaraan 4 

2. Bengkel 2 

3. Dan seterusnya  

 

Tabel 4.5 Tabel Prioritas Kebutuhan Belajar 

No. Jenis Kebutuhan Belajar Prioritas 

1. Program Kesetaraan I 

2. Bengkel II 

 

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa kebutuhan belajar Program 

Kesetaraan menjadi prioritas pertama karena banyak peminatnya dan 

mayoritas dari mereka (gelandangan remaja) masih dalam usia sekolah. 
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Diharapkan dengan mereka mengikuti program kesetaraan, mampu menaikkan 

taraf hidup mereka. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari pihak 

SKB maupun PKBM, mereka bisa menggunakannya untuk mendapatkan 

pekerjaan yang lebih baik dan mampu mensejahterakan kehidupan mereka. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang 

telah peneliti laksanakan di Kawasan Pasar Johar Semarang, dapat 

disimpulkan berikut ini :  

1. Gelandangan remaja mayoritas berusia antara 12-22 tahun, dan pendidikan 

mereka rata-rata tamatan SD yang berjumlah 5 orang, SMP 1 orang, 

SMA/SMK 2 orang, DO SD 1 orang dan DO SMP 1 orang. Mereka 

keseharian bekerja sebagai pengemis, pengamen, penjual Koran, tukang 

parkir, dan pembantu Warung Makan. 

2. Kebutuhan belajar Gelandangan remaja yaitu pada dasarnya mereka 

membutuhkan program yang bisa menjamin kehidupan mereka, bukan 

program yang asal-asalan dan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Kaum gelandangan memiliki potensi yang dimiliki untuk merubah 

kehidupannya  menjadi lebih baik. Semua orang diciptakan memiliki hak 

dan kesempatan yang sama, namun yang membedakan adalah kemampuan 

dari masing-masing individu. Sebagai usaha pengembangan diri, kaum 

gelandangan ada yang menginginkan untuk melanjutkan sekolahnya dan 

ada pula yang lebih memilih untuk menguasai keterampilan seperti 

menjahit, memasak, salon, dan perbengkelan. Kebutuhan yang dijadikan 

prioritas untuk dipenuhi adalah Program Kesetaraan kemudian 
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keterampilan bengkel. Semua usaha tersebut dilakukan mereka untuk 

dapat mensejahterakan hidup dan masa depan. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di 

atas, maka ada beberapa saran yang perlu untuk diperhatikan, yaitu: 

1. Berkaitan dengan latar belakang Gelandangan remaja yang menyangkut 

pendidikan hendaknya pemerintah kota lebih memperhatikan kaum 

gelandangan yang putus sekolah, baik yang DO (Dropout), SD dan 

SMP, setidaknya gelandangan ditangani melalui program pendidikan 

kesetaraan (gratis). Selain itu, dari aspek sosial ekonomi dapat 

diberikannya perlindungan dalam bekerja dan tinggal yang aman untuk 

kaum gelandangan agar dapat mempertahankan hidup diantara kerasnya 

kehidupan jalanan. 

2. Berkaitan dengan identifikasi kebutuhan belajar Gelandangan remaja 

agar Dinas Sosial, Lembaga Rehabilitasi, Rumah Singgah, maupun 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mampu menciptakan program 

pengentasan gelandangan yang dapat dilaksanakan dengan sungguh 

sungguh dan sesuai dengan kebutuhan kaum gelandangan sehingga 

dapat dipakai sebagai bekal hidup dijaman seperti sekarang ini dengan 

memperhatikan hasil identifikasi kebutuhan yakni kebutuhan belajar 

melalui Program Kesetaraan dan Program Kecakapan Hidup. 
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Lampiran 1 

 

KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA REMAJA GELANDANGAN 

“IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR REMAJA GELANDANGAN 

DI KAWASAN PASAR JOHAR SEMARANG” 

 

 

 

 

 

 

 

No Kajian Fokus  Sub Fokus Item  

A.  Latar 

Belakang 

Remaja 

Gelandangan 

 

Profil remaja 

gelandangan 

(identitas diri, 

pendidikan dan 

sosial ekonomi) 

 

1.1 Identitas keluarga 

1.2 Keberadaan gelandangan 

1.3 Awal pergi dari rumah, 

(waktu) 

1.4 Alamat rumah 

1.5 Alasan pergi dari rumah 

1.6 Kesiapan mental hidup 

diluar rumah 

1.7 Keseharian gelandangan 

1.8 Pekerjaan gelandangan 

1.9 Pendapatan gelandangan 

1-4 

5 

6 

 

7 

8 

9-10 

 

11 

12-13 

14-16 

 

 

B. Identifikasi 

Kebutuhan 

Belajar 

Kebutuhan 

Belajar 

Gelandangan 

1.1 Kebutuhan fisiologis/fisik 

1.2 Kebutuhan rasa aman 

1.3 Kebutuhan kasih sayang 

1.4 Kebutuhan harga diri 

1.5 Kebutuhan aktualisasi diri 

1-16 

17-22 

23-27 

28-32 

33-35 
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Lampiran 2 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

“IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR REMAJA GELANDANGAN 

DI KAWASAN PASAR JOHAR SEMARANG” 

 

No Kegiatan Lokasi 

1. 
Mengemis  

Perempatan Lampu merah Jalan H. 

Agus Salim, depan Hotel Metro 

2. Mengamen dan 

berkumpul 

Bus-bus, Dalam Pasar dan lingkungan 

sekitar Pasar Johar, Pangkalan Bus 

3. Menjual Koran dan 

Tukang Parkir 

Sekitar Masjid Kauman dan Kantor 

Pos 

4. Kondisi fisik anak  
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PEDOMAN OBSERVASI 

“IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR REMAJA GELANDANGAN 

DI KAWASAN PASAR JOHAR SEMARANG” 
No Perilaku Jenis Subyek 

1. Negatif 1. Merokok 

2. Minum-minuman keras 

3. Mengamen 

4. Mengemis 

 

2. Positif 1. Interaksi Sosial 

2. Kesetiakawanan 

3. Bekerja 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Penampilan Subyek 

1. Bertato  

2. Bertindik  

3. Rambut Kemerah-merahan  

4. Pakaian Kusam  

5. Jarang Mandi  
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Lampiran 3 

 

INSTRUMEN WAWANCARA 

“IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR REMAJA GELANDANGAN 

DI KAWASAN PASAR JOHAR SEMARANG” 

                                                                       Responden (Remaja Gelandangan) 

 

Nama  :  

Jenis Kelamin : 

Tempat, Tanggal Lahir : 

Alamat :  

Agama : 

Sekolah/ tidak : 

 

A) LATAR BELAKANG 

1. Siapa nama orang tua anda? 

2. Apa pekerjaan orang tua anda? 

3. Berapa jumlah saudara anda? 

4. Anda anak keberapa? 

5. Dimanakah anda tinggal saat ini? 

6. Kapan waktu pertama kali anda pergi dari rumah/ meninggalkan rumah? 

7. Dimana alamat asal rumah anda? 

8. Apa alasan anda meninggalkan rumah? 

9. Ketika anda meninggalkan rumah, apakah anda sudah siap segala resikonya? 

10. Bagaimana perbedaan yang anda rasakan ketika tinggal diluar rumah 

dibandingkan dengan di rumah anda? 

11. Bagaimana keseharian anda?  

12. Apakah anda bekerja?  

13. Apa pekerjaan anda? 

14. Berapa pendapatan anda setiap harinya? 

15. Apa yang kamu gunakan dengan uang yang kamu punya? 
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16. Apakah pernah untuk disimpan? 

 

B) IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR 

a. Kebutuhan fisiologis/fisik 

1. Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan sandang? 

2. Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan? 

3. Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan papan atau tempat 

tinggal? 

4. Bagaimana yang anda rasakan selama berada di jalanan? 

5. Apakah anda ingin tinggal di tempat yang lebih baik dari sekarang? 

6. Apa alasan anda? 

7. Apakah anda mengetahui tentang penampungan sosial? 

8. Bagaimana menurut anda tentang penampungan sosial? 

9. Apakah anda tertarik untuk tinggal di penampungan sosial? 

10. Apa alasan anda? 

11. Kebutuhan apa yang ingin anda penuhi saat ini selain sandang, pangan, dan 

papan? 

12. Apakah anda butuh belajar? 

13. Apa alasan anda? 

14. Apakah anda tertarik untuk menguasai keterampilan tertentu? 

15. Keterampilan apa yang ingin anda kuasai? 

16. Apa alasan anda? 

b. Kebutuhan rasa aman 

17. Bagaimana perasaan anda ketika berada di jalanan? 

18. Bagaimana perasaan anda ketika berada di emperan? 

19. Bagaimana keamanan yang anda rasakan selama berada di tempat tinggal anda 

sekarang? 

20. Bagaimana tindakan yang anda lakukan ketika petugas keamanan melakukan 

razia? 
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21. Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk mendapatkan kehidupan yang 

lebih aman dan nyaman? 

22. Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk masa depan anda? 

c. Kebutuhan kasih sayang 

23. Bagaimana perasaan anda ketika anda berkumpul bersama teman-teman anda 

di tempat singgah anda saat ini?  

24. Apa saja kegiatan yang anda dan teman-teman lakukan ketika berkumpul 

bersama? 

25. Apakah pernah terjadi konflik antara anda dan rekan gelandangan yang lain? 

26. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik? 

27. Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara anda dengan rekan 

gelandangan yang lain? 

d. Kebutuhan untuk dihargai atau harga diri 

28. Apa bakat atau keahlian yang anda kuasai? 

29. Dengan bakat tersebut apa yang ingin anda kembangkan? 

30. Bagaimana upaya anda untuk mendapatkan pengakuan di dalam masyarakat? 

31. Bagaimana pandangan masyarakat sekitar terhadap keberadaan anda? 

32. Bagaimana hubungan yang terjalin antara anda dengan warga masyarakat 

sekitar? 

e. Kebutuhan aktualisasi diri 

33. Seandainya anda sudah mendapatkan bekal hidup serta pengetahuan sesuai 

dengan yang anda butuhkan, tindakan apa yang akan anda lakukan untuk 

mensejahterakan kehidupan anda dimasa depan? 

34. Perubahan apa yang ingin anda lakukan pada diri anda untuk masa depan? 

35. Keterampilan apa yang ingin anda kuasai untuk mensejahterakan masa depan 

anda? 
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Lampiran 4 

 

HASIL OBSERVASI 

“IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR REMAJA GELANDANGAN 

DI KAWASAN PASAR JOHAR SEMARANG” 

No Hari/ Tanggal Kegiatan Lokasi 

1. 
Jumat, 8 April 2011 

Senin, 11 April 2011 
Mengemis Perempatan Lampu 

merah Jalan H. Agus 

Salim, depan Hotel 

Metro 

2. 
Senin, 18 April 2011 

Senin, 25 April 2011 

Selasa, 3 Mei 2011 

Jumat, 13 Mei 2011 

Mengamen dan 

Berkumpul 

Bus-bus, Dalam Pasar 

dan lingkungan sekitar 

Pasar Johar, 

Pangkalan Bus 

3. 
Rabu, 18 Mei 2011 

Senin, 23 Mei 2011 

 

Menjual Koran 

dan Tukang 

Parkir 

Sekitar Masjid 

Kauman dan Lampu 

merah 
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PEDOMAN OBSERVASI 

“IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR REMAJA GELANDANGAN 

DI KAWASAN PASAR JOHAR SEMARANG” 
No Perilaku Jenis Ai Jw Ds Ma Id Li Yp  Ni Mi Af 

1. Negatif 1. Merokok 

2.Minuman keras 

3.Mengamen 

4.Mengemis 

 
- 

 
- 

 

 

 
- 

 
- 

- 

- 

 
- 

 
- 

 
- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
- 

 
- 

 
- 

2. Positif 1.Interaksi Sosial 

2.Kesetiakawanan 

3.Bekerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 
- 

 

  

No. Penampilan 
Ai Jw Ds Ma Id Li Yp  Ni Mi Af 

1. Bertato -  - - - - - - -  

2. Bertindik  - -  -      

3. Rambut kemerah-

merahan 

- -  
 - -  -   

4. Pakaian Kusam -       - - - 

5. Jarang Mandi      - - - - - 
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Lampiran 5 

Catatan Lapangan 1 

Hari/ Tanggal: Selasa,  5 April 2011 

Informan : Ba 

Lokasi  : Pangkalan Bus 

Siang itu pukul 13.00 WIB saya bersama teman saya datang ke Pasar 

Johar untuk bertemu dan berkenalan dengan remaja gelandangan. Setelah sampai 

di kawasan Pasar Johar saya langsung menuju ke pangkalan Bus yang ada di jalan 

H. Agus Salim karena di sana merupakan tempat berkumpulnya remaja 

gelandangan baik untuk mengamen maupun hanya sekedar berkumpul saja. 

Namun, pada waktu itu hanya ada Jw sedang berbincang-bincang dengan calo-

calo bis yang berada di pangkalan Bus tersebut. Karena Jw sedang asik 

mengobrol, akhirnya saya memilih untuk duduk didekat penjual buah yang 

mangkal di sekitar pangkalan Bus. Beliau adalah penjual buah yang bernama Ba, 

sehari-hari beliau berjualan di sana dan bisa dibilang sahabat para remaja 

gelandangan yang sering berkumpul di tempat tersebut. Saya membeli buah 

dagangan Ba dan memakannya sambil berbincang-bincang dengan beliau 

mengenai remaja gelandangan yang sering berkumpul di sekitar pangkalan Bus. 

Ba sudah lama mengenal para remaja gelandangan termasuk Jw dan kawan-kawan 

yang lain. Menurut penuturan Ba, daganganya sering diutang oleh remaja 

gelandangan ketika mereka sedang tidak memiliki uang untuk makan. hal tersebut 

biasa terjadi dan Ba hanya ikhlas saja, sebagian ada yang membayar namun ada 

pula yang terkadang lupa dan tidak membayarnya. Ba sangat memahami keadaan 

mereka, namun Ba tidak suka jika melihat remaja gelandangan yang 

menghabiskan uangnya untuk mabuk-mabukan dan tidak jarang Ba melihat 

peristiwa tersebut termasuk Jw juga sering ikut serta. Saya di sini banyak 

mendengar dan tidak banyak bertanya, karena satu pertanyaan saya sudah 

terjawab semua melalui cerita dari Ba.  
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Catatan Lapangan 2 

Hari/ Tanggal: Senin, 11 April 2011 

Informan : Id 

Lokasi  : Tempat Parkir di pinggir jalan 

Pagi ini saya kembali datang ke kawasan Pasar Johar untuk mengenal 

remaja gelandangan yang berprofesi lain dan hari ini saya mencoba mengenal 

gelandangan yang bekerja sebagai pengemis. Saya mendapat informasi dari Bt 

yaitu tukang parkir yang berada di sebelah selatan hotel Metro, menurut beliau 

pagi hari banyak pengemis yang beroprasi sehingga saya datang diwaktu pagi. 

Seperti yang dikatakan oleh informan Bt, di daerah lampu merah dekat Hotel 

Metro banyak terdapat pengemis yang beroprasi dan pandangan saya tertuju pada 

satu remaja laki-laki yang sedang mengemis padahal teman-teman pengemis yang 

lain rata-rata masih anak-anak. Kemudian saya meminta tolong kepada Bt untuk 

memanggil remaja laki-laki tersebut dan kamipun berkenalan. Remaja tersebut 

bernama Id, dan ternyata ia berasal dari Jakarta. Awalnya Id merasa takut dan 

terlihat curiga dan akhirnya dia menanyakan identitas saya. Setelah saya 

meyakinkan Id untuk menjadi teman saya, kamipun mulai berbincang-bincang 

dan sembari Id melakukan aktivitasnya yaitu mengemis. Id merpakan anak yang 

senang menyendiri, dia jarang sekali berkumpul bersama teman-teman 

gelandangan yang lain walaupun sesekali ia datang ke pangkalan Bus hanya untuk 

duduk-duduk sebentar.  

 

Catatan Lapangan 3 

Hari/ Tanggal: Sabtu, 16 April 2011 

Informan : St 

Lokasi  : Tempat Parkir 

Pagi ini saya kembali menuju Pasar Johar untuk bertemu dengan Id yang 

waktu itu sudah janjian akan bertemu lagi untuk cerita-cerita lebih banyak tentang 

dia. Akan tetapi hingga siang Id tidak kunjung datang ataupun menampakkan 
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dirinya. kemudian saya menanyakan kepada Tukang Parkir yang bernama St, 

menurut St biasanya Id dan teman-teman pengemis yang berada di Lampu merah 

dekat hotel Metro memang tidak setiap hari beroprasi karena berpindah tempat/ 

pangkalan untuk mengemis. Apalagi 2hari yang lalu baru ada razia dari petugas 

sehingga hari ini jalanan sepi karena mereka sementara tidak berani 

menampakkan diri dan menjauhi tempat mangkal maupun tempat tinggal mereka. 

saya hanya berbincang dengan St dan menanyakan sedikit tentang Id. St 

mengetahui keberadaan Id sejak pertama Id datang ke Johar, Id adalah remaja 

gelandangan yang pergi dari rumah dan memilih menggelandanga karena di 

rumah terjadi perselisihan dengan ibundanya. Menurut St, Id adalah anak yang 

baik dan St kasihan ketika melihat Id pertama kali di jalanan yang masih 

menggunakan pakaian bersih dan rapih, kemudian dipalak oleh salah satu preman 

yang menguasai wilayah tersebut.  

 

Catatan Lapangan 4 

Hari/ Tanggal: Jumat, 22 April 2011 

Informan : Ai 

Lokasi  : Pangkalan Bus 

Hari ini tepatnya pukul 14.00 WIB saya dan teman saya menuju ke Pasar 

Johar dan ingin bertemu dengan remaja gelandangan karena sebelumnya saya 

hanya melihat Jw dan belum bertemu dengan mereka serta berkenalan secara 

langsung, hanya mendapat informasi dari Ba. Sesampainya di sana seperti 

biasanya saya langsung menuju ke pangkalan Bus dan di sana ada remaja 

gelandangan yang sedang berkumpul namun ada pula yang sedang mengamen di 

dalam Bus yang sedang berhenti. Akan tetapi cuaca hari ini kurang mendukung 

dan akhirnya turun hujan lebat disertai angina yang lumayan kencang sehingga 

saya berteduh di emperan toko yang hari ini kebetulan tidak dibuka. kebetulan 

saya bersebelahan dengan salah satu remaja gelandangan yang berprofesi sebagai 

pengamen Bus, kemudian saya berkenalan dan namanya adalah Ai. Ai kemudian 

bertanya tentang siapa saya dan apa alasan saya datang ke tempat tersebut. setelah 
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saya memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud saya yang ingin mengenal 

mereka Saya berbincang-bincang denganya seputar pekerjaanya sebagai 

pengamen, dan ia pun bercerita suka duka mengamen apalagi jika seharian turun 

hujan dan tidak kunjung reda, Ai bisa tidak makan karena tidak menghasilkan 

uang. Saat itu saya juga mencari informasi tentang teman-teman yang biasa 

berada di sekitar pangkalan Bus dan nama-nama mereka diantaranya Jw, Ma, Bi, 

Ad, Mi, dan Ni. Setelah hujan sudah sedikit reda, Ai memanggil Jw dan 

memperkenalkan saya dengan Jw. Kemudian saya meminta nomer Hp Ai untuk 

mempermudah komunikasi dan bisa mengatur waktu untuk dapat bertemu dengan 

teman-teman gelandangan yang lain. Ketika saya sedang berbincang dengan Ai, 

saya melihat Ai mengeluarkan Hp dan saya meminta nomernya untuk 

mempermudah dalam menghubungi mereka. 

 

Catatan Lapangan 5 

Hari/ Tanggal: Kamis, 28 April 2011 

Informan : Remaja Gelandangan 

Lokasi  : Jembatan Penyebrangan 

Hari Kamis pukul 15.00 WIB saya sudah berada di pangkalan Bus dan 

duduk didekat dagangan buah Ba. Hari ini saya sudah melakukan perjanjian 

dengan teman gelandangan untuk berkumpul di jembatan penyebrangan yang ada 

di Jalan H. Agus Salim untuk memperkenalkan diri saya begitu pula saya ingin 

mengenal mereka. Namun mereka baru datang sekitar pukul 16.30 WIB dan 

akhirnya saya bertemu dengan mereka kemudian memperkenalkan diri saya di 

depan mereka. Setelah itu mereka juga memperkenalkan diri mereka masing-

masing. Dalam kelompok tersebut diantaranya adalah Ai dan Jw yang sudah 

mengenal saya, dan merekapun membantu saya untuk menjelaskan tentang diri 

saya kepada teman-teman yang lain agar mereka mau menerima saya di tengah-

tengah mereka. Memang, tidak semua remaja gelandangan yang berkumpul 

memberikan kesan baik terhadap saya, bahkan ada yang tidak mau menyebutkan 

namanya serta menyepelekan saya. Akan tetapi saya memaklumi jika ada yang 
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bersikap seperti itu dan saya tetap bersikap baik kepada mereka. Karena 

pertemuan kami sore ini cukup singkat, maka saya hanya bisa mengenal mereka 

dan mencoba menghafal nama-nama mereka agar bisa lebih akrab jika bisa 

memanggil nama. 

 

Catatan Lapangan 6 

Hari/ Tanggal: Kamis, 3 Mei 2011 

Informan : Remaja Gelandangan 

Lokasi  : Pangkalan Bus 

Hari ini tepatnya Kamis, 5 Mei 2011 pukul 12.45 saya dan teman saya 

datang ke Pasar Johar dan seperti biasa menuju ke pangkalan Bus untuk bertemu 

dengan teman-teman gelandangan. Satu persatu mereka datang dan melakukan 

aktivitas mereka sehari-hari. Terlihat di dalam Bus Ai sedang mengamen dan 

kemudian Jw datang dan menyapa saya. Jw tidak mengamen di sini karena jatah 

wilayah Jw di daerah sekitar Pasar Yaik. Ketika saya sedang mengobrol dengan 

Ai dan Jw, datanglah Mi dan tidak lama disusul oleh Af yang datang bersama 

dengan pacarnya yang bernama Ad. Ketika Ai masuk ke dalam Bus untuk 

mengamen, saya mengobrol dengan Mi dan Af tentang mereka. Mereka juga 

banyak menannyakan tentang saya dan tujuan dari kedatangan daya, dan saya 

menjelaskan tentang siapa saya dan saya juga menjelaskan maksut kedatangan 

saya. Mi mengetahui tentang Unnes karena belum lama ada mahasiswa Psikologi 

Unnes mengadakan penelitian dan teman Mi menjadi subjeknya. Af sempat 

berprasangka buruk terhadap saya, dia mengira saya utusan dari Dinas Sosial 

untuk mengawasi mereka dan membujuk mereka untuk tinggal di penampungan 

sosial. Saya merasa kehadiran saya di tengah-tengah mereka diterima dengan baik 

walaupun pada awalnya susah untuk menyatu dengan mereka, tapi pada dasarnya 

mereka semua baik. 
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Catatan Lapangan 7 

Hari/ Tanggal: Selasa, 10 Mei 2011 

Informan : Ni 

Lokasi  : Emperan Toko Mas ABC 

Malam ini sekitar pukul 19.00 WIB peneliti datang ke daerah kanjengan 

untuk melihat kondisi kaum gelandangan di malam hari di saat mereka selesai 

melakukan rutinitas. Saya bersama teman-teman datang ke emperan Toko Mas 

Kanjengan karena di sana juga menjadi tempat istirahat kaum gelandangan di 

malam hari. Dengan ditemani oleh Ai dan Jw, saya dan teman-teman 

menghampiri remaja perempuan yang bernama Ni. Ni adalah remaja gelandangan 

perempuan yang bekerja menjadi buruh cuci piring di warung. Di emperan 

tersebut banyak terdapat kaum gelandangan yang sedang melepas lelah mereka 

setelah seharian beraktivitas, termasuk ibunda dari Ni.  

 

Catatan Lapangan 8 

Hari/ Tanggal: Rabu, 23 Mei 2011 

Informan : Yp dan Li 

Lokasi  : Masjid Kauman 

Hari kamis tepatnya pukul 14.40 saya dan teman saya sampai di parkiran 

pasar Johar dan berniat untuk berkenalan lagi dengan gelandangan yang lain. 

Waktu saya sampai tidak lama kemudian adzan berkumandang dan itu 

menandakan waktunya untuk sholat ashar dan sayapun memilih sholat terlebih 

dahulu sebelum menemui mereka (gelandangan). Setelah selesai sholat saya 

keluar masjid dan ternyata di sekitar masjid Kauman terdapat kelompok remaja 

perempuan yang sedang membawa Koran. Saya mendekati mereka dan mereka 

pun spontan menawari saya Koran. Saya membeli satu Koran milik salah satu dari 

mereka dan saya berkenalan denganya. Ia bernama Li, seorang remaja perempuan 

yang bekerja sebagai penjual Koran. Li memiliki sifat yang gampang dekat 

dengan orang asing, walaupun saya baru pertama kali bertemu dan berbicara 

padanya, namun dia tidak takut ataupun malu dengan saya. Saya menanyakan 
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tentang pekerjaanya dan dia pun menceritakannya kepada saya. Tidak lupa Li 

menceritakan tentang cita-cita hidupnya yang ingin sekali menjadi guru akan 

tetapi ia sudah pesimis tidak dapat mencapai cita-citanya karena faktor ekonomi 

dan keadaan keluarganya. Li kemudian meminta dibelikan jajan dan saya pun 

pergi untuk membeli jajan. Setelah saya memberinya jajan, Li memanggil teman-

temannya yang saat itu berada di sekitar Masjid Kauman. Salah satu teman Li 

yaitu Yp, ia juga penjual Koran yang menjajakan korannya bersama dengan LI. 

Yp tinggal bersama kakaknya yang bernama Ds di belakang Pos Polisi dan 

ternyata Yp juga menunjukkan kakaknya yang sedang memarkrkan kendaraan 

karena Ds bekerja sebagai tukang parkir. 

 

Catatan Lapangan 9 

Hari/ Tanggal: 25 Mei 2011 

Informan : Ds 

Lokasi  : Tempat Parkir 

Setelah mendapat informasi dari Yp tentang kakaknya yang bernama Ds, 

hari ini saya menemui Ds di tempat ia bekerja yaitu tempat parkir. Saya 

berkenalan dengan Ds melalui Yp, ia mengenalkan saya dan menceritakan siapa 

saya. Awalnya Ds kurang merespon kehadiran saya, akan tetapi saya tetap 

berusaha mengajak ia berbincang-bincang dengan ekspresi tersenyum. Lama 

kelamaan Ds mulai menanggapi obrolan saya dan saya pun diajak melihat tempat 

tinggalnya setelah ia selesai melakukan pekerjaanya hari ini. Tempat tinggal yang 

berada di belakang Pos Polisi diantara pasar terdapat lorong yang disitu dihuni 

banyak gelandangan termasuk beberapa diantaranya sudah berkeluarga. tempat 

tidur yang terbuat dari kayu dan beralaskan tikar, kemudian pakaian yang 

digantungkan disepanjang lorong yang gelap tanpa lampu. Mereka hanya 

mengandalkan cahaya lampu dari pasar dan masjid, namun mereka tetap bisa 

menonton televisi di Pos Polisi. 
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Catatan Lapangan 10 

Hari/ Tanggal: Senin, 30 Mei 2011 

Informan : Dk 

Lokasi  : Pos Polisi 

Hari ini saya dan teman saya kembali datang ke Pasar Johar berniat 

untuk melihat tempat tinggal gelandangan yang berada di gedung parkir, akan 

tetapi menurut Jw (subjek yang tinggal di gedung parkir), di sana banyak preman 

sehingga Jw tidak berani mengantarkan saya. Rasa penasaran saya semakin besar, 

akhirnya saya berinisiatif untuk meminta bantuan polisi yang berada di Pasar 

Johar. Sesampainya di Pasar Johar sekitar pukul 16.00 WIB, keadaan pasar sudah 

mulai sepi dan saya langsung menuju Pos Polisi yang ada di sebelah selatan Pasar 

Johar. Ketika saya sampai di sana, saya masuk Pos dan menemui bapak Polisi 

bernama Dk yang sedang berkemas karena beliau hendak pulang. Saya 

menjelaskan maksud dan tujuan saya kepada bapak Dk, kemudian bapak Dk 

mengantarkan saya dan teman saya untuk melihat gedung parkir Pasar. 

Sesampainya di sana terdapat kaum gelandangan yang sedang bersantai-santai 

sontak pandangan mereka mengarah pada kami dan akhirnya bapak Dk 

mengenalkan kami di depan mereka, akan tetapi mereka hanya diam dan menatap 

aneh. Benar kata Jw, di sana ada preman-preman yang sedang beristirahat, mereka 

bertato dan berbadan berbadan besar. Saya merasa tidak nyaman berada di sana 

sehingga saya, teman saya mengajak bapak Dk untuk kembali ke Pos Polisi.  
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Lampiran 6 
HASIL WAWANCARA 

“IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR REMAJA GELANDANGAN 

DI KAWASAN PASAR JOHAR SEMARANG” 

                                                                       Responden (Remaja Gelandangan) 

Nama   : Ai 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Solo, 13 Maret 1990 

Alamat  : Kelurahan Jumowono, Pedan, Karanganyar 

Agama  : Islam 

Sekolah/ tidak  : Tidak Sekolah 

A) LATAR BELAKANG 

Penanya : Siapa nama orang tua anda? 

Penjawab : bapakku jenenge sulis, ibuku Rumini wes almarhum mbak. 

Penanya : Apa pekerjaan orang tua anda? 

Penjawab :kerjone bapakku pedagang mbak, tapi saiki wes bangkrut owg. 

Penanya : Berapa jumlah saudara anda? 

Penjawab :saudaraku ono 3 mbak, mbakku wedok terusan aku kembar 

lanang wedok, kembaranku wedok mbak.. dadi aku anak lanang 

dewe. 

Penanya : Anda anak keberapa? 

Penjawab :aku berarti anak nomer loro mbak. 

Penanya : Dimanakah anda tinggal saat ini? 

Penjawab :aku asline urip sak nggon-nggon mbak, tapi sih 

seringe ning gedung parkire pasar ning kanjengan. 

Penanya :Kapan waktu pertama kali anda pergi dari rumah/ 

meninggalkan rumah? 

Penjawab :pas kae tahun 2008 nan mbak, bar aku lulus sekolah ora suwi 

aku metu omah mbak 

Penanya : Dimana alamat asal rumah anda? 
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Penjawab :alamat omahku ning kelurahan Jumowono, kecamatan Pedan, 

Kabupaten karanganyar. 

Penanya : Apa alasan anda meninggalkan rumah? 

Penjawab :alesanku metu omah kui ra betah ning omah mbak, pengen golek 

duwet dewe, sing marai bapakku wes bangkrut owg mbak…meh 

njaluk duwet mbek sopo… wes gak sido kuliah, pengangguran, yo 

mending lungo ko omah podo wae ra ngopo-ngopo ning omah 

mbak. 

Penanya : Ketika anda meninggalkan rumah, apakah anda sudah siap 

segala resikonya? 

Penjawab :awale yo modal nekat wae mbak, yo ngono kaelah mbk… siap ra 

siap yo teko wani wae. 

Penanya : Bagaimana perbedaan yang anda rasakan ketika tinggal 

diluar rumah dibandingkan dengan di rumah anda? 

Penjawab :yo jelas bedo banget to mbak, wes ketok cetho nek kui… ning 

omah ki ora rekoso. 

Penanya : Bagaimana keseharian anda?  

Penjawab :yon gene ki mbak…ngamen… golek pangan. 

Penanya : Apakah anda bekerja?  

Penjawab :he’eh mbak. 

Penanya : Apa pekerjaan anda? 

Penjawab :yon ngene ki mbak (ngamen) 

Penanya : Berapa pendapatan anda setiap harinya? 

Penjawab :ora mesti mbak, sok kadang Rp 25.000-Rp 30.000, nek rame yo 

nganti Rp 50.000 pernah mbak. 

Penanya : Apa yang kamu gunakan dengan uang yang kamu punya? 

Penjawab :kanggo nyukupi kebutuhan ben ndino to mbak, mangan mbek 

nggo liya-liyane. 

Penanya : Apakah pernah untuk disimpan? 

Penjawab : aku rak pernah nyimpen duwet okeh mbak, mergo ning dalanan 

ngene iki rawan… ndisek kae enek sing kecolongan duwet, sing 
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njipuk malah bolo dewe… kudu waspadalah pokok’e, walaupun 

kui konco cedak opo meneh wong liyo… 

B) IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR 

a. Kebutuhan fisiologis/fisik 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

sandang? 

Penjawab :nek sandang aku ki ra terlalu tak piker mbak, klambiku yo mung 

kui-kui tok… ra penting mbak. 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

pangan? 

Penjawab :yo golek duwet to mbak, aku ngamen lak nggo mangan a. 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

papan atau tempat tinggal? 

Penjawab :sak nggon-nggon teko merem nek ngantuk… sing penting aman 

ra keno razia, yo gedung parkir kui mbak aman. 

Penanya : Bagaimana yang anda rasakan selama berada di jalanan? 

Penjawab :enak-enak wae sih mbak. 

Penanya : Apakah anda mengetahui tentang penampungan sosial? 

Penjawab : ngerti aku mbak, pokokmen sing nggo wong-wong gelandangan 

to? 

Penanya : Bagaimana menurut anda tentang penampungan sosial? 

Penjawab :aku ga reti mbak… sing marai aku kan durung tau rono. 

Penanya : Apakah anda tertarik untuk tinggal di penampungan sosial? 

Penjawab :wah…ra pengen blas aku mbak… 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penjawab :koncoku wae podo metu dewe-dewe malah balek meneh ng 

ndalanan, paling yo goro-goro programe kakean aturan mbak. 

Penanya : Kebutuhan apa yang ingin anda penuhi saat ini selain 

sandang, pangan, dan papan? 

Penjawab :sak jane aku pengen dadi pengacara mbak, sekolah nganti kuliah 

terus njipuk jurusan hukum. Saiki yowes dadi pengacara mbak, 
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pengangguran banyak acara, hehe… Bapakku yo pernah 

ngomong “Le… koe suk kuliah njipuk hukum wae, mengko tak 

kenalke koncone bapak sing pengacara”… tapi saiki pie meneh 

mbak, bapakku wes bangkrut owg. 

Penanya : Apakah anda butuh belajar? 

Penjawab :butuh banget to mbak. 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penjawab :ben iso ntuk gawean sing layak mbak, paling ora luweh layak 

soko pengamen, ben iso njamin masa depan. 

Penanya : Apakah anda tertarik untuk menguasai keterampilan 

tertentu? 

Penjawab :iyo. 

Penanya : Keterampilan apa yang ingin anda kuasai? 

Penjawab :pengen iso ketrampilan musik e mbak, isone mung gitar tok… 

aku pengen iso sing liyane. 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penjawab :lho nek iso pinter main musik sopo ngerti aku iso dadi musisi 

terkenal, kan masa depan cerah to mbak.hehe…ngimpi yo mbak. 

 

b. Kebutuhan rasa aman 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika berada di jalanan? 

Penjawab :sing jelas bebas. 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika berada di emperan? 

Penjawab :yo piye ya mbak, jenenge urip ngono kan ra ono sing penak…tapi 

yo teko disyukuri wae wong wes dadi pilihanku. 

Penanya : Bagaimana keamanan yang anda rasakan selama berada di 

tempat tinggal anda sekarang? 

Penjawab :sok kawatir mbak, po meneh nek lagi ngamen…weh sering aku 

mlayu-mlayu, umpet-umpetan mbek petugas. petugas ki sak 

karepe dewe le nggaruk wong, ora mikir nek golek pangan ki 

angel, angger ngrebak grebek. 
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Penanya : Bagaimana tindakan yang anda lakukan ketika petugas 

keamanan melakukan razia? 

Penjawab :mlayu sak bantere mbak, nek wes kesel yo ngumpet.hehe.. 

Penanya : Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk mendapatkan 

kehidupan yang lebih aman dan nyaman? 

Penjawab : ra ono mbak. 

Penanya : Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk masa depan 

anda? 

Penjawab : ngopo yo mbak… yo mung ngene nganggur, paling ngamen… 

isone kan mung koyo ngene mbak, teko dilakoni opo anane. 

 

c. Kebutuhan kasih sayang 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika anda berkumpul bersama 

teman-teman anda di tempat singgah anda saat ini?  

Penjawab :sing jelas ora kesepian mbak, rame nek ning kene. 

Penanya : Apa saja kegiatan yang anda dan teman-teman lakukan 

ketika berkumpul bersama? 

Penjawab :paling yo gitaran, crito-crito, guyon… angger ngono tok. 

Penanya : Apakah pernah terjadi konflik antara anda dan rekan 

gelandangan yang lain? 

Penjawab : yo jelas pernah to mbak. 

Penanya : Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan 

konflik? 

Penjawab :tergantung masalahe opo mbak, kadang nek  nganti jotos-joosan 

wes podo kesele, podo lorone yo meneng dewe… bar iku kadang 

akur meneh. 

Penanya : Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara anda 

dengan rekan gelandangan yang lain? 

Penjawab : hubunganku mbek wong-wong ning kene kui rasane yo wes koyo 

sedulur kabeh, masalahe nek ning kene ki ra ono sing reseh ki ra 

ono mbak, tergantung kita, tergantung tingkah laku kita, nek 
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awake dewe ning dalan celelekan yo bakal ditabrak wong, ibarate 

kan ngono… nek kita sopan-sopan wae yo enak-enak wae sing 

penting kui. 

 

d. Kebutuhan untuk dihargai atau harga diri 

Penanya : Apa bakat atau keahlian yang anda kuasai? 

Penjawab : bakat opo mbak??ga duwe bakat opo-opo aku mbak, keculai 

nggitar. 

Penanya : Dengan bakat tersebut apa yang ingin anda kembangkan? 

Penjawab : ngamen tok mbak… meh ngopo meneh mbak. 

Penanya : Bagaimana upaya anda untuk mendapatkan pengakuan di 

dalam masyarakat? 

Penjawab : Usahaku yo mung ngene ki mbak, sak upamane ono sing butuh 

direwangi mboh kui bantuan tenogo opo sak-sak’e nek emang aku 

mampu yo tak bantu to mbak… ora peduli wong kui mau 

nganggep aku po ora, sing penting aku ikhlas lahir batin donyo 

akhirat, balesanku mengko soko sing Kuoso mbak, wes ngono tok. 

 Penanya : Bagaimana pandangan masyarakat sekitar terhadap 

keberadaan anda? 

Penjawab : pandangan wong kan dewe-dewe mbak, enek sing apik yo enek 

sing elek. 

Penanya : Bagaimana hubungan yang terjalin antara anda dengan 

warga masyarakat sekitar? 

Penjawab :biasa wae mbak… nek wonge apik mbek aku yo tak apiki. 

 

e. Kebutuhan aktualisasi diri 

Penanya : Seandainya anda sudah mendapatkan bekal hidup serta 

pengetahuan sesuai dengan yang anda butuhkan, tindakan 

apa yang akan anda lakukan untuk mensejahterakan 

kehidupan anda dimasa depan? 

Penjawab :yo tak manfaatke to mbak, ben uripku ora ngene terus. 
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Penanya : Perubahan apa yang ingin anda lakukan pada diri anda 

untuk masa depan? 

Penjawab :wah nek perubahan jelas sak kabehane mbak, tapi meh berubah 

sing koyo piye mbak?ngene wae ora berubah-berubah owg. 

Penanya : Keterampilan apa yang ingin anda kuasai untuk 

mensejahterakan masa depan anda? 

Penjawab : ketrampilan  musik mbak, sopo ngerti aku iso dadi musisi 

terkenal, kan masa depan cerah to mbak.hehe… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


164 
 

 

HASIL WAWANCARA 

“IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR REMAJA GELANDANGAN 

DI KAWASAN PASAR JOHAR SEMARANG” 

                                                                       Responden (Remaja Gelandangan) 

Nama   : Jw 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Purwodadi, 21 September 1993 

Alamat  : Desa Juwangi, Kec. Karangayu, Purwodadi 

Agama  : Islam 

Sekolah/ tidak  : Tidak Sekolah 

A) LATAR BELAKANG 

Penanya : Siapa nama orang tua anda? 

Penjawab :bapak saya bernama Riyanto, ibu Murniyati mbak. 

Penanya : Apa pekerjaan orang tua anda? 

Penjawab :bapak saya kerjanya dagangan mbak terus ibu kuli sawah, tani 

gitu mbak. 

Penanya : Berapa jumlah saudara anda? 

Penjawab :saya sekeluarga itu anaknya jumlah semua ada empat 

bersaudara mbak. 

Penanya : Anda anak keberapa? 

Penjawab :anak terakhir mbak, yang harusnya dimanja tapi ndak bisa 

manja,hehe.. 

Penanya : Dimanakah anda tinggal saat ini? 

Penjawab :aku tinggal di itu lho mbak, gedung parkiran pasar situ to.. tau 

ndak mbak… di sana to mbak banyak gali-gali (preman-preman) 

jadi tinggal di sana sekalian jagain pasar mbak. 

Penanya : Kapan waktu pertama kali anda pergi dari rumah/ 

meninggalkan rumah? 

Penjawab :saya pergi dari rumah itu sekitar tahun 2005 mbak, dah lama 

banget to mbak? hehe…  

Penanya : Dimana alamat asal rumah anda? 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


165 
 

 

Penjawab : alamat saya di Purwodadi mbak, tepatnya itu di Juwangi… desa 

Juwangi kecamatan Karangayu kabupaten Purwodadi. 

Penanya : Apa alasan anda meninggalkan rumah? 

Penjawab : alasane ya… pengen keluar aja mbak, kan awalnya kakak saya 

yang keluar dari rumah, dulu ada masalah sama bapak saya 

sampe sekarang ndak mau pulang ke rumah katanya enak di 

jalan. Saya juga ndak mau pulang lagi owg mbak, bapak sama 

ibu saya sudah cerai juga mbak jadi saya tambah ndak pengen 

pulang. 

Penanya : Ketika anda meninggalkan rumah, apakah anda sudah siap 

segala resikonya? 

Penjawab : saya ndak pernah mbayangin mbak, kalau di jalanan itu susah… 

untung ada kakak yang jagain saya, kalau ndak wah ndak bisa 

mbayangke mbak udah jadi apa saya di sini. 

Penanya : Bagaimana perbedaan yang anda rasakan ketika tinggal 

diluar rumah dibandingkan dengan di rumah anda? 

Penjawab : di jalanan enak mbak, rame… ya memang sih mbak, pas awal-

awal saya hidup jadi gelandangan kerasa gimana gitu mbak… 

hidup di jalan itu susah mbak, cadas (keras)… hehe… tapi lama-

lama saya terbiasa dan malah nyaman mbak. 

Penanya : Bagaimana keseharian anda? 

Penjawab : keseharianya ya cuma ngamen, maen PS, paling itu-itu saja 

mbak… mau ngapain lagi, ndak adaa kegiatan lain. Sok kadang 

ada temen sih mbak, ngajakin minum juga, kadang mau kadang 

ndak. hehe… 

Penanya : Apakah anda bekerja?  

Penjawab : iya mbak, kalo ndak kerja nanti jajan pakai apa mbak?hehe.. 

Penanya : Apa pekerjaan anda? 

Penjawab : kerjanya jadi pengamen sukses mbak… hehe…  

Penanya : Berapa pendapatan anda setiap harinya? 
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Penjawab :saya kadang ndak mesti owg mbak, kadang dapet banyak, 

kadang juga dikit mbak, yang penting dapet uang sih mbak… 

dapetnya kadang Rp 30.000 tapi nek rame yo sampai Rp 50.000 

mbak, tergantung keadaan pasar sama orang-orangnya 

ngasihnya berapa, nek jumat to mbak banyak yang ngasih, mau 

aku mbak hari jumat terus ben dapet banyak terus,hehe.. 

Penanya : Apa yang kamu gunakan dengan uang yang kamu punya? 

Penjawab : tak buat jajan sama maen PS (Playstation), makan juga mbak… 

tapi biasanya kalau pas malem makannya bareng sama kakak 

saya ya di bayarin, lumayan mbak… kebutuhan yang lain juga 

saya ikut sama kakak saya. 

Penanya : Apakah pernah untuk disimpan? 

Penjawab : nyimpen uang sama saja menyerahkan diri sama bencoleng 

(dibaca;penjahat), tempatku kan banyak gali-gali 

(dibaca;preman) mbak… jadi uang langsung tak habiske sehari. 

 

B) IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR 

a. Kebutuhan fisiologis/fisik 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

sandang? 

Penjawab : kerja to mbak, biar dapet uang banyak. tapi nek sandang jarang 

mbak beli-beli, jadi gelandangan ndak perlu baju bagus-bagus 

mbak, tetep saja gelandangan, ndak berubah jadi Bos, hehe.. 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

pangan? 

Penjawab : yo tetep kerja mbak, lha nek nggak gimana bisa makan mbak, 

masa mau ikut kakak terus? nek pas kakak saya ndak punya uang 

ntar malah kelaparan bareng mbak. 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

papan atau tempat tinggal? 
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Penjawab : kalau tempat tinggal itu sak-sak’e mbak, dulu pernah juga lho 

mbak tidur di jembatan sana (subjek menunjuk kea rah jembatan 

penyebrangan), tapi di sana rawan garukan mbak, terus ikut 

kakak saya tinggal di gedung parkir pasar, nek di sana di jamin 

aman mbak, soalnya kan sekalian jagain pasar biar pasare aman. 

Penanya : Bagaimana yang anda rasakan selama berada di jalanan? 

Penjawab : biasa saja mbak, tapi ndak kesepian kalo di jalanan… kan 

ketemu banyak orang-orang yang senasib to mbak, jadi 

enak.Memang sih agak kurang nyaman soalnya kan rame to 

mbak, kumuh juga, ndak ada sekatnya jadi campur aduk, tapi 

udah kulino sih mbak jadi ya nikmati saja, sudah jadi  resiko 

mbak. 

Penanya : Apakah anda ingin tinggal di tempat yang lebih baik dari 

sekarang? 

Penjawab : ya ndak munafik mbak, pasti pengen.. tapi tergantung tempatnya 

juga kalau penjara ya nggak mau to mbak.. hehe..tergantung 

tempatnya mbak, sebenernya di sini juga sudah nyaman mbak. 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penjawab : yak an setiap orang pasti pengen hidup enak to mbak, mbak’e 

mau ndak? kalau saya sih mau…  

Penanya : Apakah anda mengetahui tentang penampungan sosial? 

Penjawab : hmmm… apa to mbak?ndak tau ik (peneliti menjelaskan tentang 

penampungan sosial). 

Penanya : Bagaimana menurut anda tentang penampungan sosial? 

Penjawab :wah… nek tempat itu saya ndak mau mbak, dulu kakak saya 

sudah pernah masuk sana gara-gara kena razia, tapi ujung-

ujungnya balik lagi ke sini mbak, ndak ada perubahan apa-apa, 

kakak saya tetep jadi preman. 

Penanya : Apakah anda tertarik untuk tinggal di penampungan sosial? 

Penjawab :ndak mau mbak, saya mending hidup seadanya yang penting 

bebas, ndak di atur-atur disuruh ini itu, wegah mbak. 
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Penanya : Apa alasan anda? 

Penjawab : ya itu tadi mbak, wong kakak saya saja milih keluar terus balik 

lagi jadi preman owg, katanya di sana ndak betah kebanyakan 

aturan. Saya di rumah aja ndak betah gara-gara diatur-atur, 

mending jadi gelandangan to bebas mau apa-apa ndak ada yang 

ngatur. 

Penanya : Kebutuhan apa yang ingin anda penuhi saat ini selain 

sandang, pangan, dan papan? 

Penjawab : apa ya mbak? hmm…. 

Penanya : Apakah anda butuh belajar? 

Penjawab : butuh mbak, saya kan cuma lulusan SD mbak… kata mas saya 

suruh ikut yang kejar paket itu mbak jadi ndak malu yang penting 

sekolah lah, buat nyari kerjaan… tapi ndak tahu cara-caranya 

owg. 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penjawab :lha itu mbak, buat nyari kerja. masa mau jadi pengamen terus 

mbak, kata mas saya di suruh sekolah biar ntar nek gedhe jangan 

jadi preman kaya mas, tapi sekolah yang gratis mbak,hehe.. 

Penanya : Apakah anda tertarik untuk menguasai keterampilan 

tertentu? 

Penjawab : tertarik mbak, lumayan itu mbak… 

Penanya : Keterampilan apa yang ingin anda kuasai? 

Penjawab : itu lho mbak, keterampilan buat mainan yang pakai kayu  

dibetuk-bentuk jadi kapal apa mainan yang lain. 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penjawab :yak an bisa buat modal to mbak, paling ndak saya punya 

keterampilan, nek udah bisa tinggal mikirin modal, sukur-sukur 

ada yang mau ngasih modal.hehe.. 
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b. Kebutuhan rasa aman 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika berada di jalanan? 

Penjawab : di jalanan ya biasa aja mbak, ndak takut sama preman, kan 

kakak saya juga preman di sini mbak, mereka takut sama kakak 

saya jadi ndak mungkin ada yang berani gangguin saya. 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika berada di emperan? 

Penjawab : biasa saja mbak, walaupun kemproh (kotor) tapi kan udah 

terbiasa to, jadi ya biasa saja. 

Penanya : Bagaimana keamanan yang anda rasakan selama berada di 

tempat tinggal anda sekarang? 

Penjawab :jelas aman to mbak, kan saya tinggal di gedung parkir buat 

jagain juga, di sana juga banyak galinya (preman) jadi paling 

takutnya kalau mereka sedang ada masalah, takut jadi sasaran 

mbak. 

Penanya : Bagaimana tindakan yang anda lakukan ketika petugas 

keamanan melakukan razia? 

Penjawab :paling biasanya ndak mangkal dulu mbak buat sementara, nyari 

sampingan lain biasanya sih jadi kuli mbak yang penting kan 

dapet uang. 

Penanya : Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk mendapatkan 

kehidupan yang lebih aman dan nyaman? 

Penjawab : saya kepengen nyari kerja yang lebih njamin mbak… tapi masih 

ndak tahu mau kerja apa?siapa yang mau nrima gelandangan 

kaya saya mbak, apalagi yang cuma lulusan SD. 

Penanya : Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk masa depan 

anda? 

Penjawab :upayanya ya kerja seadanyalah mbak, yang penting bisa makan, 

tapi kalau tiba-tiba ada tawaran sekolah gratis ya saya ikut.hehe.. 
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c. Kebutuhan kasih sayang 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika anda berkumpul bersama 

teman-teman anda di tempat singgah anda saat ini? 

Penjawab : ya seneng-seneng aja mbak, rame. 

Penanya : Apa saja kegiatan yang anda dan teman-teman lakukan 

ketika berkumpul bersama? 

Penjawab : main-main mbak, main PS bareng-bareng mbak di rental PS 

yang dekat sama Pasar kana da to mbak, biasanya tanding PS. 

Tapi nek pas ndak punya uang ya buat ngumpul-ngumpul aja 

sama teman-teman gelandangan yang lain ada Ai juga mbak 

biasanya, ada yang curhat juga mbak. 

Penanya : Apakah pernah terjadi konflik antara anda dan rekan 

gelandangan yang lain? 

Penjawab : saya sama mereka ndak pernah ada masalah mbak, saya 

orangnya ndak suka buat keributan mbak, jadi cinta damai. 

Penanya : Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan 

konflik? 

Penjawab : ndak ada upaya apa-apa mbak, kan saya ndak pernah buat 

masalah sama orang, paling nek temenya yang ada masalah ya 

ikut bantu saja sebisanya soalnya sudah seperti saudara sendiri 

sih mbak. 

Penanya : Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara anda 

dengan rekan gelandangan yang lain? 

Penjawab : hubungan kerjasama ya… pokoknya saling bantu aja mbak, 

kalau salah satu teman punya masalah terus curhat, pasti 

berusaha bantu… intinya bantu membantulah mbak. 

 

d. Kebutuhan untuk dihargai atau harga diri 

Penanya : Apa bakat atau keahlian yang anda kuasai? 

Penjawab : ndak punya bakat mbak, main musik bisa tapi ya dasar-dasar 

mbak, bukan ahlinya. 
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Penanya : Dengan bakat tersebut apa yang ingin anda kembangkan? 

Penjawab :nek pengenya jadi penyanyi terkenal terus buat konser-konser 

mbak, kaya band Ungu itu mbak saya suka. 

Penanya : Bagaimana upaya anda untuk mendapatkan pengakuan di 

dalam masyarakat? 

Penjawab : Kalau orang-orang yang asli sini misal di rumahnya kemalingan 

atau ada yang hilang, pasti kami yang di curigai… padahal kami 

nggak pernah nyuri mbak, dulu pernah ada maling di sini tapi 

sudah ketangkep sama polisi, jadi sekarang aman… saya nggak 

melakukan usaha apa-apa mbak, percuma soalnya… mereka 

sekalipun dibaikin tapi tetep anggap kami jelek. 

Penanya : Bagaimana pandangan masyarakat sekitar terhadap 

keberadaan anda? 

Penjawab : nek orang-orang sini ndak bersahabat mbak, nek ada apa-apa 

seringnya kami yang dituduh, padahal kan belum tentu juga kami 

yang nyuri, pokokmen gelandangan itu dianggap jadi penyebab 

masalahe orang-orang kampung mbak, dianggapnya jelek-jelek 

terus owg mbak. 

Penanya : Bagaimana hubungan yang terjalin antara anda dengan 

warga masyarakat sekitar? 

Penjawab : saya sih berusaha baik mbak sama warga kampung, tapi 

merekanya yang ndak mau baik. saya ndak percaya diri kalau 

mau bergaul sama warga kampung mbak, takut nek disalahke nek 

ada apa-apa. 

 

e. Kebutuhan aktualisasi diri 

Penanya : Seandainya anda sudah mendapatkan bekal hidup serta 

pengetahuan sesuai dengan yang anda butuhkan, tindakan 

apa yang akan anda lakukan untuk mensejahterakan 

kehidupan anda dimasa depan? 
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Penjawab : apa saja to mbak, pokokmen pengen punya usaha sendiri mbak, 

ben ndak diremehin sama orang kampung, tapi mbak..mbak… 

kayaknya ko ndak mungkin, gelandangan apa lagi pengamen 

paling mentok jadi musisi jalanan. 

Penanya : Perubahan apa yang ingin anda lakukan pada diri anda 

untuk masa depan? 

Penjawab :hmmm, banyak mbak. Semuanya harus berubah jadi lebih baik. 

Penanya : Keterampilan apa yang ingin anda kuasai untuk 

mensejahterakan masa depan anda? 

Penjawab : keterampilan yang kayu-kayuan tadi itu to mbak, yang bisa jadi 

kapal apa mainan lah mbak, pokokmen yang berhubungan 

dengan perkayuan, nek udah pinter terus ada modal kan pengen 

buka usaha, tapi modalnya darimana ya mbak ya?hehe.. 
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HASIL WAWANCARA 

“IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR REMAJA GELANDANGAN 

DI KAWASAN PASAR JOHAR SEMARANG” 

                                                                       Responden (Remaja Gelandangan) 

Nama   : Ds 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 20 Februari 1991 

Alamat  : Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Ngawi 

Agama  : Islam 

Sekolah/ tidak  : Tidak Sekolah 

A) LATAR BELAKANG 

Penanya : Siapa nama orang tua anda? 

Penjawab : pak’ku Hariyono, mbok’ku Winarni tapi wes ninggal, mung 

pak’ku tok sek iseh urip, tapi yo mboh siki she urip po ora. 

Penanya : Apa pekerjaan orang tua anda? 

Penjawab : kerjone dadi supir mbak. 

Penanya : Berapa jumlah saudara anda? 

Penjawab :dulurku mung siji, Yp kui to. kenal to kowe? 

 Penanya : Anda anak keberapa? 

Penjawab :aku anak pertama. 

Penanya : Dimanakah anda tinggal saat ini? 

Penjawab : aku ning nggonane kono (subjek menunjuk kearah lorong gelap 

diantara pasar dan Pos Polisi). 

Penanya : Kapan waktu pertama kali anda pergi dari rumah/ 

meninggalkan rumah? 

Penjawab :kapan yo, lali aku rodok’an.. ketok’e tahun 2008 nan. 

 Penanya : Dimana alamat asal rumah anda? 

Penjawab :wong ndeso aku mbak, desoku ngrambe, kecamatan ngrambe, 

kabupaten ngawi jawa timur. 

Penanya : Apa alasan anda meninggalkan rumah? 
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Penjawab :alesanku ki sak jane privasi mbak, urusane keluargaku dewe tapi 

paling adiku wes mbok omongke to? ngene mbak, aku metu soko 

omah perkoro mbok tiriku sek kurang ajar mbek adiku, bapakku 

ki jan ra cetho le mileh bojo, wong koyo ngono owg 

dirabi.masalahe bapakku kan supir mbak, jarang nek omah, aku 

yo sok kadang nek nggone om-ku ngewangi nek bengkele, podo 

wae jarang ngerti adiku dihajar mbek mbok tiriku. 

 Penanya : Ketika anda meninggalkan rumah, apakah anda sudah siap 

segala resikonya? 

Penjawab : siap ra siap to mbak, aku mending urip dewe ning ndalan 

daripada nek omah tapi koyo neroko. edan owg pie, adiku ben 

dino digalak’i, mending tak gowo lungo to, padahal sekolahe 

agek kelas 3 SD, mesake cah kae. 

Penanya : Bagaimana perbedaan yang anda rasakan ketika tinggal 

diluar rumah dibandingkan dengan di rumah anda? 

Penjawab : sek jelas nek kene ora ketemu mak tiriku sek kurang ajar. 

Penanya : Bagaimana keseharian anda? 

Penjawab : sak dini-dino aku tunggu motor mbak, ndisek malah aku gawe 

dadi kuli pasar cah. 

Penanya : Apakah anda bekerja? 

Penjawab : nek iki dianggep kerjaan berarti aku kerjo, tapi nek ogak berarti 

aku pengangguran, wah jan komplit tenan wes gelandagan njuk 

pengangguran. bejoku ketemu wong apik pol mbak, sak umure 

urip ra bakal aku lali mbek wonge mbak, jenengane bang toyib 

(nama panggilan) sek ngeki aku gawean ngene ki mbak, aku ki 

mirip putrane sek wes ninggal goro-goro tabrakan. yo mboh 

emang wes bejone awaku po pie mbak, dalanku ngene ki. padahal 

awale mung ngewangi tok. 

Penanya : Apa pekerjaan anda? 

Penjawab : koyo sek tak omongke to mbak, nek iki diarani gawean yo aku 

tukang parkir. 
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Penanya : Berapa pendapatan anda setiap harinya? 

Penjawab : sedinane aku ntuk duwet antara Rp 30.000-Rp 50.000, 

luamayalah sedino mesti ntuk duwet sitik-sitik lah, sek penting iso 

tuku sego. ndisek jamane aku dadi kuli pasar malah mung Rp 

5.000 tok mbak, mentok paling yo Rp 15.000 sedino. 

Penanya : Apa yang kamu gunakan dengan uang yang kamu punya? 

Penjawab : yo nggo urip sedino dino to mbak, mangan, mbek sak liya-liyane 

kabeh butuhanku mbek adiku. 

Penanya : Apakah pernah untuk disimpan? 

Penjawab :halah mbak, nyimpen duwet le no sek disimpen, nek sedino wae 

kurang owg nyimpen. wong nek kene ki rawan mbak, kadang 

dikiro apik nek butuh yo podo wae gelem dadi wong elek, ra 

urusan kui wek sopo teko pek wae. 

 

B) IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR 

a. Kebutuhan fisiologis/fisik 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

sandang? 

Penjawab :sandang ki ra pentinga mbak, angger iseh pantes tak nggo yo ora 

kudu tuku aku. malah ora kebutuhanku nek sandang ki. 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

pangan? 

Penjawab : yon gene ki mbak, gawe opo-opo lah gen iso tuku mangan, sek 

penting iso mangan ae mbak, liyane urutan sewidak rolas 

(terakhir). 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

papan atau tempat tinggal? 

Penjawab : ha nek papan yo sak anane mbak, ra kudu sek piye-piye, sek 

penting adiku gelem yo teko dituroni. 

Penanya : Bagaimana yang anda rasakan selama berada di jalanan? 
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Penjawab : rasane yo macem-macem mbak, ndak ngerti permen nano-nano? 

yo ngono kui kiro-kiro.. tetep enek enake mbek orane, tergantung 

dewe biso adaptasi mbek lingkunagn sek koyo ngene ra, nek ogak 

iso ojo-ojo malah setres mbak, urip ning ndalanan ki angil mbak. 

Penanya : Apakah anda ingin tinggal di tempat yang lebih baik dari 

sekarang? 

Penjawab : tempat koyo opo mbak?omahku yo gubug-gubug lah yo luweh 

apik , tapi aku wegah owg ga nyaman. elek lah anggeran nyaman 

ki aku betah mbak. 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penjawab : kui mau to mbak, angger nyaman yo aku betah nek ndi-ndi lah. 

Penanya : Apakah anda mengetahui tentang penampungan sosial? 

Penjawab : gak reti aku mbak, opo ek?(peneliti menjelaskan) 

Penanya : Bagaimana menurut anda tentang penampungan sosial? 

Penjawab : nek ngono ku aku gah mbak, gak ntuk duwet owg. aku gak iso 

kerjo to nek ngono. sekalipun sak kabehane ditanggung mestine 

kono juga duwe aturan sek kudu dilakoni to mbak. 

Penanya : Apakah anda tertarik untuk tinggal di penampungan sosial? 

Penjawab : aku wes mbayangke nek ga enak yo wegah aku mbak. 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penjawab :mending urip opo anane mbak, daripada tercukupi tapi aku gak 

nyaman yo percuma to mbak. 

Penanya : Kebutuhan apa yang ingin anda penuhi saat ini selain 

sandang, pangan, dan papan? 

Penjawab : sek penting siki yo kui mbak, ra ono liyane. sandang wae 

menurutku ra kudu dipenuhi ko. 

Penanya : Apakah anda butuh belajar? 

Penjawab : sekolah wes ra kepengen, ngopo sekolah meneh… umurku yowes 

tuwo owg mbak, ra duwe duet kanggo mbayari sekolahku. Adekku 

sing cilik wae wes ra sekolah owg, mosok aku wes tuwo sekolah 

meneh. 
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Penanya : Apa alasan anda? 

Penjawab : wes wegah yo angel mbak, meh mbok kapake wes ra ono  minat 

sekolah yo wegah aku. 

Penanya : Apakah anda tertarik untuk menguasai keterampilan 

tertentu? 

Penjawab : nek keterampilan yo aku gelem mbak, po meneh gratis alias ora 

mbayar, aku pengen iso mbengkel. Ndisek aku yo sering ngewangi 

ning bengkele omku 

Penanya : Keterampilan apa yang ingin anda kuasai? 

Penjawab : bengkel kui to mbak. 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penjawab : lah nek ditawani yo aku mileh kui, nek ora yo aku ra mileh. 

 

b. Kebutuhan rasa aman 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika berada di jalanan? 

Penjawab :nyaman-nyaman wae, palingan yo nek diganggu preman sek 

njaluk jatah tok, kan iki wilayahe, angger manut ae ben ora 

ciloko. 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika berada di emperan? 

Penjawab :biasa we mbak, malah aku krosone dilindungi pak polisi. saiki 

ngene we, wekku cedak mbek pos Polisi to sopo sek meh ribut nek 

kono?kan ra ono sek wani, dadi aman-aman wae. 

Penanya : Bagaimana keamanan yang anda rasakan selama berada di 

tempat tinggal anda sekarang? 

Penanya : Bagaimana tindakan yang anda lakukan ketika petugas 

keamanan melakukan razia? 

Penjawab :aku gak pernah kenek razia mbak, kerjoku yo rak bertentangan 

mbek hokum owg, njuk nggon uripku yo tempat sek aman. 

Penanya : Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk mendapatkan 

kehidupan yang lebih aman dan nyaman? 
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Penanya : Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk masa depan 

anda? 

Penjawab : teko nglakoni sing ono saiki we mbak… sing durung mesti ojo 

mbok piker, mengko lak teko dewe… Gusti Allah kui wes 

nggariske takdire wong sak donyo dewe-dewe, termasuk aku, 

yowes to lakone teko nglakoni perane we 

 

c. Kebutuhan kasih sayang 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika anda berkumpul bersama 

teman-teman anda di tempat singgah anda saat ini? 

Penjawab :wah nek roso ki komplit mbak, macem-macem lah ono penake 

ono orane. nek kene ki oke pasangane mbak, wes do nikah 

barang, yo ngono kaelah. 

Penanya : Apa saja kegiatan yang anda dan teman-teman lakukan 

ketika berkumpul bersama? 

Penjawab :biasane dolanan catur, ngopi bareng-bareng mbek rubungan 

(ngobrol-ngobrol) 

Penanya : Apakah pernah terjadi konflik antara anda dan rekan 

gelandangan yang lain? 

Penjawab : jarang mbak, paling sek tukaran malah koncoku mbek 

bojone.hehe.. 

Penanya : Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan 

konflik? 

Penjawab : lha nek kui ncen masalahku yo tak rampungke nganti bar to 

mbak, tapi nek ora urusanku yo teko meneng ae, kecuali ncen 

dijaluki tolong owg piye. 

Penanya : Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara anda 

dengan rekan gelandangan yang lain? 

Penjawab : ning kene ki rasa solidaritase apik mbak, dadi wes kesadarane 

awake dewe-dewe lah… nek enek sing lagi susah po pie ngono yo 

dihiburlah minimal, nek emang ora iso bantu. Contone wae nek 
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masalah utang, jelas angel to mbak, aku dewe wae ora turah 

duwet, paling mung iso ngadem-ngademi ben ora bertindak sing 

aneh-aneh (kriminal) 

 

d. Kebutuhan untuk dihargai atau harga diri 

Penanya : Apa bakat atau keahlian yang anda kuasai? 

Penjawab :gak duwe bakat mbak. 

Penanya : Dengan bakat tersebut apa yang ingin anda kembangkan? 

Penanya : Bagaimana upaya anda untuk mendapatkan pengakuan di 

dalam masyarakat? 

Penjawab :ora ngopo-ngopo aku mbak, ha wonge wae gak peduli ko. malah 

nek petukan mbek warga kampung aku mulih mlengo owg, ndak 

loro ati, yo ncen gak kabeh warga kampung ko ngono kabeh, tapi 

roto-roto ngono owg.mending golek kesenengan seko wong sek 

peduli mbek awake dewe. 

Penanya : Bagaimana pandangan masyarakat sekitar terhadap 

keberadaan anda? 

Penjawab :biasa to, wong kampung ki mung iso ngomong elek, tapi aku gak 

patek miker mbak, marai sirah ngelu. 

Penanya : Bagaimana hubungan yang terjalin antara anda dengan 

warga masyarakat sekitar? 

Penjawab : ora rumongso njalin hubungan mbek wong kampung aku mbak. 

 

e. Kebutuhan aktualisasi diri 

Penanya : Seandainya anda sudah mendapatkan bekal hidup serta 

pengetahuan sesuai dengan yang anda butuhkan, tindakan 

apa yang akan anda lakukan untuk mensejahterakan 

kehidupan anda dimasa depan? 

Penjawab : gah mikerke sek durung jelas wujude mbak, ngarang-ngarang 

tok malah dadi koyo wong ra waras. 
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Penanya : Perubahan apa yang ingin anda lakukan pada diri anda 

untuk masa depan? 

Penjawab : perubahan urip sing koyo opo mbak..mbak.. gelandangan paling 

mentok-mentok juga bakal tetep urip ning ndalanan… ora ngoyo 

aku mbak, urip ngene we wes bersyukur kok 

Penanya : Keterampilan apa yang ingin anda kuasai untuk 

mensejahterakan masa depan anda? 

Penjawab : bengkel kui mau to mbak. 
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HASIL WAWANCARA 

“IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR REMAJA GELANDANGAN 

DI KAWASAN PASAR JOHAR SEMARANG” 

                                                                       Responden (Remaja Gelandangan) 

Nama   : Ma 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 2 Oktober 1993 

Alamat  : Desa Jiwan, Kecamatan Karangnongko, Klaten 

Agama  : Islam 

Sekolah/ tidak  : Tidak Sekolah 

A) LATAR BELAKANG 

Penanya : Siapa nama orang tua anda? 

Penjawab : Bapakku Suryono, ibukku Muhayati  wes almarhum 

Penanya : Apa pekerjaan orang tua anda? 

Penjawab :bapakku ki tukang becak. 

Penanya : Berapa jumlah saudara anda? 

Penjawab :aku ki anak tunggal owg mbak, gak duwe sedulur. 

Penanya : Anda anak keberapa? 

Penanya : Dimanakah anda tinggal saat ini? 

Penjawab : aku ra jelas owg mbak, ning pinngir dalan wae aku iso turu ko 

mbak, hehe… nek biasane yo mbek bapakku, ngancani bapakku 

ning kota lama kono. 

Penanya : Kapan waktu pertama kali anda pergi dari rumah/ 

meninggalkan rumah? 

Penjawab : kiro-kiro ki tahun 2003 mbak. 

Penanya : Dimana alamat asal rumah anda? 

Penjawab : alamat omahku ndi mbak?aku ki gak duwe omah owg, kae 

omahe mbahku… nek kae alamate deso Jiwan, Kecamatan  

Karangnongko, Klaten. 

Penanya : Apa alasan anda meninggalkan rumah? 
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Penjawab : alesanku yo mergo gak duwe omah mbak, nyusul bapakku. 

Ndisek kan aku melu mbahku to, kui mergo sekolahku drung bar, 

wektu sekolahku bar yo langsung lungo to.  

Penanya : Ketika anda meninggalkan rumah, apakah anda sudah siap 

segala resikonya? 

Penjawab :rasane yo piye yo mbak, seneng soale ketemu bapakku, aku ki 

gak pernah ketemu bapak ket ibuku sedo mbak, yo kangenlah, 

njuk bar kui malah bingung meh ngopo,hehe… 

Penanya : Bagaimana perbedaan yang anda rasakan ketika tinggal 

diluar rumah dibandingkan dengan di rumah anda? 

Penjawab :senenge ning kene ki bareng bapak, ning omah mbahku rewele 

jan tenanan mbak, ben ndino mesti padu mbek aku, tapi meake 

mbahku wes sepuh. mbahku ki mekso gen aku nglanjutke meneh 

mbak, aku moh to… aku ki rap inter yo mbak, wes males miker 

pelajaranlah, mergo kui aku mileh nyusul bapak dadi wong 

dalanan yo ngglandang. 

Penanya : Bagaimana keseharian anda?  

Penjawab :ngene tok mbak, ngamen, dolan rono rene, cah nom mbak. 

Penanya : Apakah anda bekerja?  

Penjawab :kerjo to, ngamen.. 

Penanya : Apa pekerjaan anda? 

Penjawab : ngamen. 

Penanya : Berapa pendapatan anda setiap harinya? 

Penjawab : ra mesti mbak, paling Rp 25.000 kadang yo Rp 30.000 

alhamdulillah mbak daripada nganggur. 

Penanya : Apa yang kamu gunakan dengan uang yang kamu punya? 

Penjawab :paling nggo jajan aku mbak, tapi sok kadang bagi-bagi mbek 

bapak… nek ncen intuk’ku luweh akeh soko bapakku… yo kanggo 

bareng-barenglah mbak, paling urip wong loronan kok 

Penanya : Apakah pernah untuk disimpan? 

Penjawab : ora pernah aku, nyimpen ning ndi?omah wae gan duwe ko. 
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B) IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR 

a. Kebutuhan fisiologis/fisik 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

sandang? 

Penjawab :halah mbak..mbak, gombal kui ora penting nggo aku..setahun 

sepisan wae mboh ko, selama klambiku gak bolong-bolong po 

compang camping yo tetep tak nggo. 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

pangan? 

Penjawab : aku ngamen lak nggo mangan to mbak. 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

papan atau tempat tinggal? 

Penjawab :papan ki teko ora kudanan mbek panasan yo kui papanku mbak 

Penanya : Bagaimana yang anda rasakan selama berada di jalanan? 

Penjawab :jenenge ning ndalan mbak, mesti gak penak, gak nyaman barang, 

teko dinikmati wae lak ngko kulino to. 

Penanya : Apakah anda ingin tinggal di tempat yang lebih baik dari 

sekarang? 

Penjawab :tempat opo sek mbak?nyaman ki durung mesti aku iso betah lho.. 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penanya : Apakah anda mengetahui tentang penampungan sosial? 

Penjawab : yo aku reti mbak, sek ngo nampung gelandangan kae to? 

Penanya : Bagaimana menurut anda tentang penampungan sosial? 

Penjawab : hmmm…aku sih durung tau rono mbak, tapi to jarene koncoku 

ning kono ki gak iso bebas njuk ga iso ntuk duwet e mbak. 

Penanya : Apakah anda tertarik untuk tinggal di penampungan sosial? 

Penjawab : nek ngono wegah aku. 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penjawab : lha aku lungo ko omah ben bebas ora diatur mbahku owg ning 

kene malah kon mlebu nggon kyo ngono, matur nuwun welah 

mbak. 
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Penanya : Kebutuhan apa yang ingin anda penuhi saat ini selain 

sandang, pangan, dan papan? 

Penjawab : ora pengen liyane mbak, teko iso mangan ben dino we cukup, 

gelandangan ki ra duwe karepan aneh-aneh mbak, ndak kecewa 

mergo ra klakon,hehe.. 

Penanya : Apakah anda butuh belajar? 

Penjawab : aku ki gak tertarik mbek sekolah opo meneh ketrampilan mbak, 

ketoke uteku wes gak pengen mikir… marai aku ki bodho owg 

mbak, dadi yo gak minat sek ngono iku.. nek kon milih ngono aku 

malah gak milih kabeh,wes pokokmen aku pengene mung iso urip 

tentrem mbek iso mangan mben dino yowes mbak… 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penanya : Apakah anda tertarik untuk menguasai keterampilan 

tertentu? 

Penanya : Keterampilan apa yang ingin anda kuasai? 

Penanya : Apa alasan anda? 

 

b. Kebutuhan rasa aman 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika berada di jalanan? 

Penjawab :biasa wae mbak, seneng yo gak patek, sedih yo gak. 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika berada di emperan? 

Penjawab : wes resikone mbak, dadi yo berusaha dinikmati we..untung iseh 

dikei panggonan. 

Penanya : Bagaimana keamanan yang anda rasakan selama berada di 

tempat tinggal anda sekarang? 

Penjawab : yo emang gak nyaman sih mbak, tapi piye meneh? teko dinikmati 

lah mbak. 

Penanya : Bagaimana tindakan yang anda lakukan ketika petugas 

keamanan melakukan razia? 
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Penjawab :mlayu sak pole mbak, njuk kepepet yo ndelik wae gen ra ketok 

petugas. sebel aku owg mba, petugas ki ra pernah mikirke uripe 

wong ndalan 

Penanya : Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk mendapatkan 

kehidupan yang lebih aman dan nyaman? 

Penjawab : saiki usaha kepie mbak, genah ngamen wae wes angel owg… 

podo dipasangi tulisan “Ngamen gratis”, nek ngono kapan 

gelandangan iso makmur uripe mbak?wes ra bakal iso… 

Penanya : Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk masa depan 

anda? 

Penjawab :selama aku jeh ntuk kesempatan berusaha mbek kesempatan urip 

yo teko dilakoni opo anane sak paringane Gusti Allah. 

 

c. Kebutuhan kasih sayang 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika anda berkumpul bersama 

teman-teman anda di tempat singgah anda saat ini?  

Penjawab : seneng to mbak, koyo duwe sedulur okeh, padahal ora ngerti 

wong ndi wae. 

Penanya : Apa saja kegiatan yang anda dan teman-teman lakukan 

ketika berkumpul bersama? 

Penjawab : guyonan mbak, masalahe nek turu bareng bapakku ki kumpulane 

mbek wong sek wes sepuh kae to. 

Penanya : Apakah pernah terjadi konflik antara anda dan rekan 

gelandangan yang lain? 

Penjawab :yo pernah mbak, tapi mboh wes lali. 

Penanya : Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan 

konflik? 

Penjawab : teko meneng ae, mengo ndak balek meneh to. 

Penanya : Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara anda 

dengan rekan gelandangan yang lain? 
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Penjawab :wah joss gandoss mbak, masalahe aku wae pernah lho mbak 

dituduh nyolong HP, cah-cah sing ora trimo to. Masalahe ngerti 

aku kui koyo opo, ora mungkin aku nyolong… ngene-ngene yo 

aku ngerti doso, aku sholat barang… cah-cah podo mbelani aku 

to mbak, ncen aku ora salah owg yo ora terbukti nek aku maling. 

 

d. Kebutuhan untuk dihargai atau harga diri 

Penanya : Apa bakat atau keahlian yang anda kuasai? 

Penjawab : gak duwe bakat mbak. 

Penanya : Dengan bakat tersebut apa yang ingin anda kembangkan? 

Penanya : Bagaimana upaya anda untuk mendapatkan pengakuan di 

dalam masyarakat? 

Penjawab :sing penting aku ngapiki kabeh to, urusan ditrimo po ora yo 

gampang. 

Penanya : Bagaimana pandangan masyarakat sekitar terhadap 

keberadaan anda? 

Penjawab : wes kedarung serik aku mbak… meh diapiki koyo opo juga ora 

ngaruh owg, tetep ae elek… malah dianggepe maling owg… 

emang rupo maling owg pie???padahal tenan yo mbak aku niat 

ingsun urip apik, nagpiki wong sak kabehe mboh kui serik mbek 

aku opo gak, tapi ko yo iseh dianggep elek… ora kabeh 

gelandangan ki elek mbak 

Penanya : Bagaimana hubungan yang terjalin antara anda dengan 

warga masyarakat sekitar? 

Penjawab :yo ngono kaelah mbak, gak jelas karepe. 

 

e. Kebutuhan aktualisasi diri 

Penanya : Seandainya anda sudah mendapatkan bekal hidup serta 

pengetahuan sesuai dengan yang anda butuhkan, tindakan 

apa yang akan anda lakukan untuk mensejahterakan 

kehidupan anda dimasa depan? 
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Penjawab :teko golek duwet gen iso mangan. 

Penanya : Perubahan apa yang ingin anda lakukan pada diri anda 

untuk masa depan? 

Penjawab : nek meh berubah ki ojo mung gelandangane mbak, kabeh to… 

saiki percuma nek mung gelandangane tapi wong kampunge iseh 

utuh kyo ngono… iyo ra mbak?? 

Penanya : Keterampilan apa yang ingin anda kuasai untuk 

mensejahterakan masa depan anda? 

Penjawab : bingung leh miker mbak, masalahe aku kan gak seneng sek 

ngono-ngono kui. 
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HASIL WAWANCARA 

 “IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR REMAJA GELANDANGAN 

DI KAWASAN PASAR JOHAR SEMARANG” 

                                                                       Responden (Remaja Gelandangan) 

Nama   : Id 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 3 Januari 1996 

Alamat :Bangka, RT 01/01, Mampang Prapatan,  

JakartaSelatan 

Agama  : Katolik 

Sekolah/ tidak  : Tidak Sekolah 

A) LATAR BELAKANG 

Penanya : Siapa nama orang tua anda? 

Penjawab : nama Bapak Suherli (almarhum) nama ibu Neni 

Penanya : Apa pekerjaan orang tua anda? 

Penjawab :dulu waktu masih hidup bapak tuh guru nyanyi di gereja, terus 

ibu punya usaha londry di rumah. 

Penanya : Berapa jumlah saudara anda? 

Penjawab :jumlah soudara tadinya sampe 5 mbak, tapi pada ninggal semua 

tinggal aku doank sama kakaku yang cewek, aku nomer 4 sama 

kakak nomer pertama, yang kakak nomer dua sama tiga 

meninggal waktu bayi karena demam berdarah tuh, kembar 

mereka. terus adik aku juga tapi udah agak gedean sih udah mau 

masuk sekolah dia tuh. 

Penanya : Anda anak keberapa? 

Penanya : Dimanakah anda tinggal saat ini? 

Penjawab :tinggal mah di mana aja boleh, asalkan ga diusir-usir aja tuh, 

mau tidur aja repot banget sih. 

Penanya : Kapan waktu pertama kali anda pergi dari rumah/ 

meninggalkan rumah? 

Penjawab :belum lama tau mbak, sekitar pertengahan tahun 2010. 
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Penanya : Dimana alamat asal rumah anda? 

Penjawab : Bangka, RT 01/01, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. 

Penanya : Apa alasan anda meninggalkan rumah? 

Penjawab :masalahnya tuh sebenernya sepele banget mbak, jadi waktu itu 

saya dimarahin sama ibu gara-gara nilainya jelek, dibilang 

bodohlah, nggak mau belajarlah, padahal kan udah usaha… yang 

penting kan naik kelas, kaya nggak dihargain banget sama ibu, 

terus waktu liburan saya pergi aja dari rumah biar ibu saya 

nyariin… tapi malah nyasarnya sampe semarang. 

Penanya : Ketika anda meninggalkan rumah, apakah anda sudah siap 

segala resikonya? 

Penjawab :gilaa.. nggak pernah bayangin tuh mbak, emang sih di Jakarta 

saya juga sering liat kan anak-anak gelandangan gitu, tapi nggak 

pernah kebayang kalo aku sekarang juga jadi seperti mereka gitu 

loh, susah banget tuh yang namanya nyari duwit. 

Penanya : Bagaimana perbedaan yang anda rasakan ketika tinggal 

diluar rumah dibandingkan dengan di rumah anda? 

Penjawab : wiiihhh kalo itu mah jangan ditanya mbvak, jelas beda banget 

lah. secara kalo jadi anak rumahan tuh nggak perlu mikir besok 

mau makan pake apa, tidur di mana, ada yang malakin pa nggak, 

nggak ada tuh pikiran kaya gitu. Di rumah emang lebih nyaman 

mbak, kadang ada juga keinginan untuk pulang tapi baru sebatas 

keinginan aja, kalau dirasa-rasain hidup jadi gelandangan itu 

bebas, nggak beban buat sekolah, nggak ada yang nglarang-

nglarang, sekarang saya udah mulai merokok mbak, kalau saya di 

rumah, mana berani. 

Penanya : Bagaimana keseharian anda?  

Penjawab : kesehariannya itu mengemis mbak, kan saya nggak punya modal 

apa-apa mbak, suara saya bagus lho mbak, tapi nggak punya 

gitar sih, jadi cuma bisa ngemis. 
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Penanya : Apakah anda bekerja? 

Penjawab : kerjaanya ya menegemis itu aja.  

Penanya : Apa pekerjaan anda? 

Penanya : Berapa pendapatan anda setiap harinya? 

Penjawab : kalau ngomongin pendapatan ya mbak, maksimal sehari saya 

dapet Rp 20.000, apalagi saya kan anak barulah mbak jadi harus 

bagi jatah sama yang lain juga. dulu waktu aku awal-awal disini 

ni, aku tuh dipalakin mbak padahal uang yang aku bawa dari 

rumah cm sedikit, udah dipalak pake ditendang juga… mau tidur 

aja susahnya minta ampun mbak, diusir-usir juga…tapi sekarang 

udah mending sih.. 

Penanya : Apa yang kamu gunakan dengan uang yang kamu punya? 

Penjawab : buat makan mbak. 

Penanya : Apakah pernah untuk disimpan? 

Penjawab : disimpen gimana, orang dapet sehari abis sehari ko. 

 

B) IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR 

a. Kebutuhan fisiologis/fisik 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

sandang? 

Penjawab : nggak ada mbak, ni liat aja bajuku udah lecek banget, kotor 

juga, buat makan aja masih susah nggak kepikiran buat beli baju. 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

pangan? 

Penjawab : ngemis mbak, kan dapet uang terus buat makan. 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

papan atau tempat tinggal? 

Penjawab :tinggal saya itu di mana aja mbak yang penting nggak diusir, itu 

yang penting, soalnya dulu waktu aku awal-awal disini ni, aku tuh 

dipalakin mbak padahal uang yang aku bawa dari rumah cm 

sedikit, udah dipalak pake ditendang juga… mau tidur aja 
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susahnya minta ampun mbak, diusir-usir juga…tapi sekarang 

udah mending sih.. 

Penanya : Bagaimana yang anda rasakan selama berada di jalanan? 

Penjawab :sekarang sh udah enakan mbak, udah bisa diterimalah di tengah-

tengah mereka, tidurku juga udah barengan di emperan, lama-

lama mereka bisa juga nrima saya di sini. 

Penanya : Apakah anda ingin tinggal di tempat yang lebih baik dari 

sekarang? 

Penjawab :maulah mbak, dimana emang? 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penanya : Apakah anda mengetahui tentang penampungan sosial? 

Penjawab : nggak tau, apaan tuh mbak?(peneliti menjelaskan) 

Penanya : Bagaimana menurut anda tentang penampungan sosial? 

Penanya : Apakah anda tertarik untuk tinggal di penampungan sosial? 

Penjawab : ogah ah mbak, males banget, takutnya ntar aneh-aneh lagi. 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penanya : Kebutuhan apa yang ingin anda penuhi saat ini selain 

sandang, pangan, dan papan? 

Penjawab : kangen sekolah mbak, temenya enak-enak tuh di sekolahanku 

Penanya : Apakah anda butuh belajar? 

Penjawab : butuh mbak. 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penjawab :aku kan juga punya masa depan mbak, mau jadi apa aku kalo 

nggak sekolah. 

Penanya : Apakah anda tertarik untuk menguasai keterampilan 

tertentu? 

Penjawab : ketrampilan apa itu mbak, asal nggak ketrampilan mbuat tas 

cantik aja, disangka lekong lah aku. 

Penanya : Keterampilan apa yang ingin anda kuasai? 

Penjawab : nyanyi itu ketrampilan juga bukan mbak?... aku pengen suaraku 

dilatih biar jadi bagus tuh. 
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Penanya : Apa alasan anda? 

Penjawab : biar bisa jadi orang terkenal lah, minimal kaya bapakku tuh jadi 

pelatih nyanyi di gereja,hehe.. 

 

b. Kebutuhan rasa aman 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika berada di jalanan? 

Penjawab :nyaman nggak nyaman ya mbak, yang namanya hidup jadi 

gelandangan ya emang seperti ini, ini hidup yang sesungguhnya, 

mandiri, nggak selalu bergantung sama orang lain. 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika berada di emperan? 

Penjawab : sama aja mbak, nyaman nggak nyaman, ini udah jadi pilihan 

hidup aku walaupun tinggal di emperan ya dijalani aja, ini jadi 

pengalaman pertama kali saya dan nggak pernah mbayangin 

sebelumnya.  

Penanya : Bagaimana keamanan yang anda rasakan selama berada di 

tempat tinggal anda sekarang? 

Penjawab : hehe..yang namanya petugas itu lho mbak, seneng banget 

ngejar-ngejar kita, nggak bosen mereka, bisa bertahan hidup di 

jalan tuh udah kaya keberuntungan mbak. 

Penanya : Bagaimana tindakan yang anda lakukan ketika petugas 

keamanan melakukan razia? 

Penjawab : lari, ngumpet, apa aja aku lakuin mbak biar nggak ketangkep, 

mampuslah aku kalo ketangkep. 

Penanya : Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk mendapatkan 

kehidupan yang lebih aman dan nyaman? 

Penjawab : saat ini bagi saya yang paling penting bisa tetep hidup tu udah 

beruntung banget deh mbak tinggal nyiapin mental aja buat balik 

udah gitu ngumpulin duit… ongkosnya nggak ada mbak, mesti 

nabung dulu dan nggak tahu kapan deh aku pulang, kalo betah ya 

nggak pulang, hehe… 
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Penanya : Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk masa depan 

anda? 

Penjawab : banyak doa aja ama Tuhan mbak, moga aja hidup aku selalu 

diberkati, hehe.. 

 

c. Kebutuhan kasih sayang 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika anda berkumpul bersama 

teman-teman anda di tempat singgah anda saat ini? 

Penjawab : awalnya nggak enak banget tuh mbak, gila aja aku nggak punya 

temen cuy… semua yang ada di sini tuh musuh bagiku, mereka 

nggak ada yang baik sama aku, jahat semua, tapi lama-lama 

mereka mau nrima saya dan akhirnya jadi biasa aja deh. 

Penanya : Apa saja kegiatan yang anda dan teman-teman lakukan 

ketika berkumpul bersama? 

Penjawab : aku sih jarang bareng, ya Cuma ikut nimbrung aja kalau lagi 

pada duduk bareng. tapi aku Cuma diem aja. nggak berani ikutan 

ngomong. 

Penanya : Apakah pernah terjadi konflik antara anda dan rekan 

gelandangan yang lain? 

Penjawab : wiiihh konflik mah dulu sempet aku jadi musuh pengemis yang 

lebih dulu di sini mbak, dianggepnya aku tuh pengganggu, 

perebut wilayah apalah itu, sumpah aku nggak ngerti kalo ngemis 

juga punya aturan baku, gila tapi asik sih,hehe.. 

Penanya : Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan 

konflik? 

Penjawab : ya waktu tu minta maaf donk pastinya, terus sempet ribut-ribut 

juga tuh, tapi akhirnya dimaafin saya juga dapet jatah wilayah 

kerja deh. 

Penanya : Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara anda 

dengan rekan gelandangan yang lain? 
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Penjawab : awal di sini saya itu udah jadi bulan-bulanan orang lama mbak 

(gelandangan lama), dikit-dikit dipalaklah, apalah… sampe saya 

nyoba nyari duit aja tetep salah, dibilang pengganggu, udah 

ngrebut (merebut)n wilayah kerja, aduh pokoknya serba salah 

mbak… yaa akhirnya saya bisa diterima juga sih, dapet wilayah 

kerja juga, mereka kaya gitu biar nggak rebutan 

 

d. Kebutuhan untuk dihargai atau harga diri 

Penanya : Apa bakat atau keahlian yang anda kuasai? 

Penjawab : bakat saya tuh nyanyi mbak, secara ya ada keturunan penyanyi, 

hehe.. 

Penanya : Dengan bakat tersebut apa yang ingin anda kembangkan? 

Penjawab : hmmm…awalnya sih pengen nerusin bapak saya buat ngajarin 

nyanyi di gereja, sekalian ibadah kan mbak, tapi nggak tau juga 

sih sekarang kehidupan saya udah beda sama yang dulu, jalani 

aja yang ada sekaranglah. 

Penanya : Bagaimana upaya anda untuk mendapatkan pengakuan di 

dalam masyarakat? 

Penjawab :apa ya??kalau pengakuan saya gelandangan pasti itu udah aku 

dapet dari mereka, pengakuan jahat, kotor dan yang jelek-jelek 

semua udah aku dapet mbak, dan itu nggak perlu pake upaya 

segala, kalau dapet pengakuan baik sih, nggak jamin 

mbak,bakalan susah, mau usaha juga mereka udah terlanjur 

nggak suka. 

Penanya : Bagaimana pandangan masyarakat sekitar terhadap 

keberadaan anda? 

Penjawab :kaya yang tadi aku bilang itu nah, mereka selalu anggep yang 

buruk buruk, kaya waktu aku di gereja mbak, orang mau do’a 

juga tetep aja di kira mau nyuri… heran deh sama mereka kok 

bisa-bisanya mikir sejelek itu, emang tampang kriminal?? 
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Penanya : Bagaimana hubungan yang terjalin antara anda dengan 

warga masyarakat sekitar? 

Penjawab : yang jelas nggak harmonis mbak, ibarat kata nih kaya tikus ame 

kucing, haha.. 

 

e. Kebutuhan aktualisasi diri 

Penanya : Seandainya anda sudah mendapatkan bekal hidup serta 

pengetahuan sesuai dengan yang anda butuhkan, tindakan 

apa yang akan anda lakukan untuk mensejahterakan 

kehidupan anda dimasa depan? 

Penjawab :sebenernya belum kebayang juga sih masa depanku ntar kaya 

gimana, tapi kalau emang aku bisa dapet bekal hidup buat masa 

depan jelas banget dimanfaatin buat hidup aku ntar kalo udah 

gede. 

Penanya : Perubahan apa yang ingin anda lakukan pada diri anda 

untuk masa depan? 

Penjawab : yang pasti perubahan untuk bisa jadi lebih baik mbak, apapun 

itu harus bisa lebih baik dari sekarang. 

Penanya : Keterampilan apa yang ingin anda kuasai untuk 

mensejahterakan masa depan anda? 

Penjawab : keterampilan bermusik aja deh mbak, jadi saya bisa ngembangin 

bakat saya terutama dalam olah vokal. 
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HASIL WAWANCARA 

“IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR REMAJA GELANDANGAN 

DI KAWASAN PASAR JOHAR SEMARANG” 

                                                                       Responden (Remaja Gelandangan) 

Nama   : Li 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 28 April 1997 

Alamat  : Desa Sumberrejo RT 01/05 

Agama  : Islam 

Sekolah/ tidak  : Tidak Sekolah 

A) LATAR BELAKANG 

Penanya : Siapa nama orang tua anda? 

Penjawab : Bapak Sukamto dan Ibu Asnah 

Penanya : Apa pekerjaan orang tua anda? 

Penjawab :Bapak jadi pemulung, ibu ndak kerja mbak jadi saya harus bantu 

bapak buat cari uang. 

Penanya : Berapa jumlah saudara anda? 

Penjawab :adik saya ada dua mbak,. 

Penanya : Anda anak keberapa? 

Penjawab :saya anak pertama. 

Penanya : Dimanakah anda tinggal saat ini? 

Penjawab :di emperan pinggiran sungai (rumah kardus). 

Penanya : Kapan waktu pertama kali anda pergi dari rumah/ 

meninggalkan rumah? 

Penjawab :hmmm…kira-kira itu tahun 2009 mbak, pkoknya waktu saya 

lulus dari SD langsung diajak sama bapak tinggal di kota. 

Penanya : Dimana alamat asal rumah anda? 

Penjawab : desa Sumberrejo RT 01/05 Kejoran, Magelang. 

Penanya : Apa alasan anda meninggalkan rumah? 
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Penjawab :saya ikut sama orang tua mbak, bapak nek mbok tanya kenapa 

mesti jawabnya “ora ono opo-opo nduk, bapak kepengin urip 

ning kota”, ya sudah saya ikut saja. 

Penanya : Ketika anda meninggalkan rumah, apakah anda sudah siap 

segala resikonya? 

Penjawab : yang penting bareng sama keluarga saya ndak takut mbak, 

kemana saja orang tua saya pergi saya meh ikut mbak. 

Penanya : Bagaimana perbedaan yang anda rasakan ketika tinggal 

diluar rumah dibandingkan dengan di rumah anda? 

Penjawab : tinggal di rumah ya enak soale nek hujan ndak takut banjir 

mbak, hehe.. kalau tinggal di sini hunaj takut ndak banjr mbak, 

harus pindah pindah. 

Penanya : Bagaimana keseharian anda?  

Penjawab : keseharian jual Koran sama ngemong adik saya yang masih 

bayi mbak, gantian sama ibu. 

Penanya : Apakah anda bekerja?  

Penanya : Apa pekerjaan anda? 

Penjawab : kerjanya jadi penjual Koran mbak. 

Penanya : Berapa pendapatan anda setiap harinya? 

Penjawab :pendapatan ndak mesto owg mbak, antara Rp 6.000-Rp 12.000. 

Penanya : Apa yang kamu gunakan dengan uang yang kamu punya? 

Penjawab : saya kerja buat mbantu orang tua saya mbak… kadang juga 

menyisihkan untuk jajan sendiri… kalau saya ndak ikut cari uang, 

nanti adik saya ndak bisa minum susu mbak, soalnya ibu ASInya 

ndak keluar mbak, kata bapak saya “nduk, duitmu tak sileh bapak 

yo… kanggo tuku susu adikmu”… bilangnya sih pinjemm mbak, 

tapi ndak pernah dikembaliin e … 

Penanya : Apakah pernah untuk disimpan? 

Penjawab : ndak pernah mbak. 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


198 
 

 

B) IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR 

a. Kebutuhan fisiologis/fisik 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

sandang? 

Penjawab : walah…nek sandang ndak pernah dipikirin owg mbak, yang 

penting makan, kalau pakaian yang penting masih pantes dipakai 

mbak, ndak perlu yang bagus, paling biasane nek lebaran baru 

beli baju baru. 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

pangan? 

Penjawab : ya njual Koran mbak, buat makan mbantu bapak juga. 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

papan atau tempat tinggal? 

Penjawab : nek tempat tinggal yang penting bareng-bareng sekeluarga 

mbak, dimana saja ndak masalah. 

Penanya : Bagaimana yang anda rasakan selama berada di jalanan? 

Penjawab : ya rasanya susah, senang, campur-campur mbak, susahnya ya 

ini mbak, harus nyari uang buat bantu, tidurnya temapte ndak 

nyaman nek hujan, njuk senengnya masih bisa ngumpul bareng 

sekeluarga mbak, soalnya di sini banyak yang keluarganya ndak 

lengkap, jadi saya beruntung mbak. 

Penanya : Apakah anda ingin tinggal di tempat yang lebih baik dari 

sekarang? 

Penjawab : dimana mbak?kalau sendiri ya saya ndak mau, tapi kalau 

bareng sama bapak, ibu njuk adek-adek saya ya saya mau. 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penanya : Apakah anda mengetahui tentang penampungan sosial? 

Penjawab : opoe mbak? 

Penanya : Bagaimana menurut anda tentang penampungan sosial? 

Penanya : Apakah anda tertarik untuk tinggal di penampungan sosial? 
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Penjawab : kalau ada yang biayai sekolah, tapi ndak harus tinggal di sana 

saya mau mbak, sekolah saja nanti habis itu pulang. 

 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penjawab : ndak mau pisah sama bapak ibu mbak. 

Penanya : Kebutuhan apa yang ingin anda penuhi saat ini selain 

sandang, pangan, dan papan? 

Penjawab : sebenernya kepengen sekolah mbak, tapi ndak ada biaya e… 

jualan Koran juga bisa belajar lho mbak, soalnya kan tiap hari 

bisa baca berita yang baru-baru mbak, jadi tetep bisa jadi pinter 

Penanya : Apakah anda butuh belajar? 

Penjawab : butuh banget to mbak. 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penjawab : kan saya pengen jadi guru mbak, kalau ndak sekolah ndak 

belajar ya ndak bisa to mbak, tapi ngimpi ya mbak, ndak mungkin 

ada yang biayai sekolah. 

Penanya : Apakah anda tertarik untuk menguasai keterampilan 

tertentu? 

Penjawab : ketrampilan apa mbak, saya pengenya sekolah mbak. 

Penanya : Keterampilan apa yang ingin anda kuasai? 

Penanya : Apa alasan anda? 

 

b. Kebutuhan rasa aman 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika berada di jalanan? 

Penjawab : sok was-was nek banjir mbak, kan rumahe deket sungai to, njuk 

nek pas hujan deres rawan banjir mbak. tapi ya tetap bersyukur 

ndak mau minta macem-macem kasian bapak.  

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika berada di emperan? 

Penanya : Bagaimana keamanan yang anda rasakan selama berada di 

tempat tinggal anda sekarang? 
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Penjawab : kalau aman dari petugas sih aman mbak, soalnya ndak pernah 

kena garukan, tapi ndak amanya sama banjir. 

Penanya : Bagaimana tindakan yang anda lakukan ketika petugas 

keamanan melakukan razia? 

Penanya : Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk mendapatkan 

kehidupan yang lebih aman dan nyaman? 

Penjawab : apa ya mbak? ya cuma kaya gini mbak ndak ada usaha lain, 

bisanya kaya gini e mbak. 

Penanya : Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk masa depan 

anda? 

Penjawab : ndak ada mbak, saya udah nyerah owg, ndak mbayangke masa 

depan saya gimana nanti, yang penting njalani yang sekarang 

saja mbak, Cuma angan-angan saja kepengen jadi guru, sok 

mbayangke saya nek pas ngajar gitu mbak, yah buat menghibur 

diri mbak,hehe.. 

 

c. Kebutuhan kasih sayang 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika anda berkumpul bersama 

teman-teman anda di tempat singgah anda saat ini? 

Penjawab : kalau di tempat tinggal saya jarang ada anak seumuran mbak, 

rata-rata orang tua jadi paling main sama adek-adek. di sini itu 

rame mbak, dulu bapak pernah di tawari transmigrasi tapi ndak 

mau. 

Penanya : Apa saja kegiatan yang anda dan teman-teman lakukan 

ketika berkumpul bersama? 

Penjawab :saya kan ngumpulnya kalau lagi kerja mbak, nek udah pulang ya 

ndak bareng temen-temen lagi. saya main sama siapa saja mbak, 

asal dia juga mau main sama saya. 

Penanya : Apakah pernah terjadi konflik antara anda dan rekan 

gelandangan yang lain? 
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Penjawab : kami memang berteman mbak, tapi nek urusan cari uang kadang 

suka rebutan pembeli, apalagi nek seharian sepi pembeli, sok 

saingan ndisik-ndisikan to mbak… paling ributnya ya gara-gara 

itu 

Penanya : Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan 

konflik? 

Penjawab : konfliknya paling sebentar tok mbak, besoknya ketemu ya udah 

lupa, bareng-bareng lagi. 

Penanya : Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara anda 

dengan rekan gelandangan yang lain? 

Penjawab : apa ya mbak, paling nek saya lagi ngemong adek saya terus tak 

bawa main ke tempat Yp, kalau ndak Yp yang main ke tempat 

saya nanti ngemong bareng. 

 

d. Kebutuhan untuk dihargai atau harga diri 

Penanya : Apa bakat atau keahlian yang anda kuasai? 

Penjawab : ndak ada mbak. 

Penanya : Dengan bakat tersebut apa yang ingin anda kembangkan? 

Penanya : Bagaimana upaya anda untuk mendapatkan pengakuan di 

dalam masyarakat? 

Penjawab : ndak ada mbak, mereka ndak gimana-gimana sih mbak, Cuma 

ibu saya pernah to mbak, nawarke kerjaan jadi tukang cuci 

pakaian tapi ditolak gara-gara ibi saya gelandangan, mungkin 

takut ibu saya nyuri di rumahnya yak’e mbak. 

Penanya : Bagaimana pandangan masyarakat sekitar terhadap 

keberadaan anda? 

Penjawab : ndak gimana-gimana mbak, biasa saja, kalau ada omongan 

ndak enak dari orang-orang warga sini itu biasa mbak. 

Penanya : Bagaimana hubungan yang terjalin antara anda dengan 

warga masyarakat sekitar? 
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Penjawab : kalau saya sih tetep tak baik-baik semuanya mbak, ndak tak 

tanggepi mbak nek mereka ngomong ndak enak. 

 

e. Kebutuhan aktualisasi diri 

Penanya : Seandainya anda sudah mendapatkan bekal hidup serta 

pengetahuan sesuai dengan yang anda butuhkan, tindakan 

apa yang akan anda lakukan untuk mensejahterakan 

kehidupan anda dimasa depan? 

Penjawab : misal saya disekolahin gratis yo saya mau jadi guru to mbak, 

kan keinginan saya Cuma satu itu mbak. 

Penanya : Perubahan apa yang ingin anda lakukan pada diri anda 

untuk masa depan? 

Penjawab : hmmm… ndak tahu mbak, wong saya masih ndak kepikiran 

masa depan saya owg mbak. 

Penanya : Keterampilan apa yang ingin anda kuasai untuk 

mensejahterakan masa depan anda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


203 
 

 

HASIL WAWANCARA 

“IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR REMAJA GELANDANGAN 

DI KAWASAN PASAR JOHAR SEMARANG” 

                                                                       Responden (Remaja Gelandangan) 

Nama   : Yp 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 15 Juli 1999 

Alamat  : Desa Ngrambe, Kec. Ngrambe, Ngawi 

Agama  : Islam 

Sekolah/ tidak  : Tidak Sekolah 

A) LATAR BELAKANG 

Penanya : Siapa nama orang tua anda? 

Penjawab : nama bapak Hariyanto, tapi ibu udah sedo mbak, ibuku 

namanya Winarni. 

Penanya : Apa pekerjaan orang tua anda? 

Penjawab : bapak kerja jadi supir, terus ibu dulu jadi penjahit mbak. 

Penanya : Berapa jumlah saudara anda? 

Penjawab : saya punya kakak namanya Ds tukang parkir di pasar owg 

mbak. 

Penanya : Anda anak keberapa? 

Penjawab :saya anak kedua mbak, anak bontot. 

Penanya : Dimanakah anda tinggal saat ini? 

Penjawab : saya itu tinggalnya di lorong yang belakang Pos Polisi mbak. 

Penanya : Kapan waktu pertama kali anda pergi dari rumah/ 

meninggalkan rumah? 

Penjawab : lupa saya mbak, pokoknya bareng sama kakak saya, Tanya sama 

kakak saya saja ya mbak, dulu itu pas saya kelas 3 SD mbak, 

sekitar tahun 2008 yak’e mbak. 

 Penanya : Dimana alamat asal rumah anda? 

Penjawab :Desa Ngrambe, kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Jawa 

Timur mbak. 
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Penanya : Apa alasan anda meninggalkan rumah? 

Penjawab : soalnya digalak’i sama ibu saya mbak, tiap hari dimarah-

marahin terus… bapak pulang nek malem, berangkatnya pajar-

pajar (dibaca:pagi)  jadi ndak pernah ketemu… terus diajak 

kabur sama mas Ds, aku yo ikut aja mbak, daripada di rumah 

udah ndak betah 

Penanya : Ketika anda meninggalkan rumah, apakah anda sudah siap 

segala resikonya? 

Penjawab :ya pokoknya ikut sama mas Ds mbak. 

Penanya : Bagaimana perbedaan yang anda rasakan ketika tinggal 

diluar rumah dibandingkan dengan di rumah anda? 

Penjawab : kalau di sini itu rame mbak, ndak di galak’i sama ibu tiriku, 

kalau di rumah kan tiap hari di suruh-suruh terus nek salah 

langsung marah-marah. 

Penanya : Bagaimana keseharian anda?  

Penjawab : njual Koran mbak. 

Penanya : Apakah anda bekerja?  

Penanya : Apa pekerjaan anda? 

Penjawab : njual Koran. 

Penanya : Berapa pendapatan anda setiap harinya? 

Penjawab : Rp 10.000 an mbak. 

Penanya : Apa yang kamu gunakan dengan uang yang kamu punya? 

Penjawab : buat makan sama jajan mbak. 

Penanya : Apakah pernah untuk disimpan? 

Penjawab : disimpen kan nek uange banyak mbak, paling Rp 10.000 nek sisa 

paling Rp 2.000. 

 

B) IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR 

a. Kebutuhan fisiologis/fisik 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

sandang? 
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Penjawab : beli sandangan itu nek pas ada uang lebih mbak, misal hari ini 

makan sama mas Ds, terus saya ndak jajan, dapet uangnya juga 

lagi banyak, tapi kalau dapetnya aja sedikit, cukup buat makan ya 

ndak kepikiran beli pakaian mbak, itu juga ndak sering, jarang 

sekali mbak. 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

pangan? 

Penjawab : kadang dibelikan sama mas Ds tapi kadang juga beli pakai uang 

sendiri. 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

papan atau tempat tinggal? 

Penjawab : saya tinggal sama mas Ds mbak, ya manut mas Ds mau tinggal 

dimana, biasanya mas Ds malah Tanya saya dulu kalau nyari 

tempat tinggal, kalau saya mau nanti mas Ds mau, tapi 

sebenernya saya mau-mau saja asalkan ndak banyak preman. 

Penanya : Bagaimana yang anda rasakan selama berada di jalanan? 

Penjawab : ya gitulah mbak, kadang seneng kadang ndak, coba ibu saya 

masih hidup, mungkin ndak di sini saya mbak, ndak ketemu mbak’e. 

Penanya : Apakah anda ingin tinggal di tempat yang lebih baik dari 

sekarang? 

Penjawab : dulu to mbak, saya pernah kepikiran ikut kaya yayasan itu lho 

mbak, soalnya temen saya juga ada yang tinggal di sana, mas Ds 

juga sudah boleh katanya buat kebaikan saya, tapi akhirnya ndak 

jadi mbak, saya berubah pikiran soalnya temen saya yang lain 

bilang nek’e di sana to ndak enak soalnya ndak bebas, banyak 

aturan mbak. 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penanya : Apakah anda mengetahui tentang penampungan sosial? 

Penjawab : yang itu to mbak, sama kaya yayasan ndak’an? 

Penanya : Bagaimana menurut anda tentang penampungan sosial? 
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Penjawab : lha itu mbak, gara-gara ndak bebas sama banyak aturan saya 

ndak maulah mbak. 

Penanya : Apakah anda tertarik untuk tinggal di penampungan sosial? 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penanya : Kebutuhan apa yang ingin anda penuhi saat ini selain 

sandang, pangan, dan papan? 

Penjawab : saya itu sebenernya kangen sekolah mbak, kpengen sekolah lagi, 

tapi yam au gimana lagi mbak, ndak punya apa-apa.  

Penanya : Apakah anda butuh belajar? 

Penjawab : yo butuh mbak, saya kan memang pengen sekolah lagi, kangen 

sekolah mbak, tapi nek ada yang yekolahke, tapi ketoke ndak 

mungkin yo mbak. 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penjawab : yo ben pinter to mbak, selain kerja juga bisa pinter, 

gelandangan tapi tetep pinter mbak. 

Penanya : Apakah anda tertarik untuk menguasai keterampilan 

tertentu? 

Penjawab : iya mbak saya tertarik. 

Penanya : Keterampilan apa yang ingin anda kuasai? 

Penjawab : apa saja mbak, saya soalnya ndak tahu saya bisanya apa, asal 

diajari sek tenanan mungkin saya bisa mbak. 

Penanya : Apa alasan anda? 

 

b. Kebutuhan rasa aman 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika berada di jalanan? 

Penjawab : serem mbak, nakutke itu sih mbak, soale kan banyak preman, 

banyak yang mabuk-mabuk. 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika berada di emperan? 

Penjawab : kadang ndak nyaman mbak, tapi ya sudahlah yang penting saya 

masih punya mas Ds yang jagain saya mbak, kadang nek inget di 

rumah di marah-marahin ibu yo mending di jalan mbak, ndak ada 
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yang marah-marahi. Di sini malah punya keluarga baru mbak, 

bapak saya aja ndak nyari mbak. 

Penanya : Bagaimana keamanan yang anda rasakan selama berada di 

tempat tinggal anda sekarang? 

Penjawab : aman mbak, kalau di sini kan bantu njaga pasar to mbak, deket 

sama pos Polisi juga, jadi ndak ada yang ngrusuhi nek di sini 

mbak. 

Penanya : Bagaimana tindakan yang anda lakukan ketika petugas 

keamanan melakukan razia? 

Penjawab : ya saya ndak ngapa-ngapain mbak, kerjaan saya yo ndak 

ganggu jalanan owg mbak. 

Penanya : Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk mendapatkan 

kehidupan yang lebih aman dan nyaman? 

Penjawab : yo mesti pengen to mbak, saya kepengen mba bisa hidup enak, 

setidaknya bisa seperti dulu tidak perlu jualan Koran, tapi nek 

saya ngeluh njuk pengen mace,-macem kasian mas, nanti malah 

jadi beban… hdup seadanya mawonlah mbak  

Penanya : Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk masa depan 

anda? 

Penjawab : belum tahu mbak, mikir yang sekarang saja dulu mbak, saya 

juga masih umur segini. 

 

c. Kebutuhan kasih sayang 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika anda berkumpul bersama 

teman-teman anda di tempat singgah anda saat ini?  

Penjawab : ya kalau ngumpul seneng mbak, kaya punya banyak saudara, 

mereka baik-baik mbak, semua kaya keluarga, saya jadi seneng 

ndak kaya di rumah. 

Penanya : Apa saja kegiatan yang anda dan teman-teman lakukan 

ketika berkumpul bersama? 
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Penjawab : biasanya saya ngajak main dedek kecil mbak, anaknya mbak Ts 

kan masih bayi jadi saya punya temen kecil mbak, malah kaya 

adek sendiri. 

Penanya : Apakah pernah terjadi konflik antara anda dan rekan 

gelandangan yang lain? 

Penjawab : ndak pernah berantem mbak, paling nek pas sepi ndak ada 

pembeli, sekali ada pembeli rebutan mbak… Cuma itu aja mbak 

menurut saya sudah biasa owg mbak 

Penanya : Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan 

konflik? 

Penjawab : ndak ada usaha apa-apa mbak, nanti ya bolonan lagi. 

Penanya : Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara anda 

dengan rekan gelandangan yang lain? 

Penjawab : palingan saya ngemongke anaknya mbak Ts kalau dia lagi sibuk. 

 

d. Kebutuhan untuk dihargai atau harga diri 

Penanya : Apa bakat atau keahlian yang anda kuasai? 

Penjawab : ndak punya mbak. 

Penanya : Dengan bakat tersebut apa yang ingin anda kembangkan? 

Penanya : Bagaimana upaya anda untuk mendapatkan pengakuan di 

dalam masyarakat? 

Penjawab : saya dolan di rumah penduduk aja ndak boleh sama mas Ds 

mbak, kata mas takut saya di salahkan nek ada masalah di 

sana.Temen-temen gelandangan lain juga ndak pada bergaul 

sama orang kampung soale takut disalah-salahin. 

Penanya : Bagaimana pandangan masyarakat sekitar terhadap 

keberadaan anda? 

Penjawab : sebenernya to mbak, ndak semua warga itu jahat, nyatanya da 

juga yang baik… sok kadang malah  ada yang ngasih makan 

segala mbak 
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Penanya : Bagaimana hubungan yang terjalin antara anda dengan 

warga masyarakat sekitar? 

Penjawab : biasa saja mbak, soalnya kan saya memang ndak boleh main 

sama warga. 

 

e. Kebutuhan aktualisasi diri 

Penanya : Seandainya anda sudah mendapatkan bekal hidup serta 

pengetahuan sesuai dengan yang anda butuhkan, tindakan 

apa yang akan anda lakukan untuk mensejahterakan 

kehidupan anda dimasa depan? 

Penjawab : yang penting bebas main sama siapa saja mbak, soalnya 

biasanya warga itu suka pilih-pilih kalau mau bolonan sama 

orang. 

Penanya : Perubahan apa yang ingin anda lakukan pada diri anda 

untuk masa depan? 

Penjawab : berubah jadi yang lebih baik mbak, terus di terima baik juga 

sama warga kampung. 

Penanya : Keterampilan apa yang ingin anda kuasai untuk 

mensejahterakan masa depan anda? 

Penjawab : Ndak tahu saya mbak mau jadi apa… belum kepikiran… wong 

biar hidup biasa aja masih susah mbak 
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HASIL WAWANCARA 

“IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR REMAJA GELANDANGAN 

DI KAWASAN PASAR JOHAR SEMARANG” 

                                                                       Responden (Remaja Gelandangan) 

Nama   : Ni 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 17 Maret 1995 

Alamat  : Tanjungharjo, RT 02/02, Kramat, Tegal 

Agama  : Islam 

Sekolah/ tidak  : Tidak Sekolah 

A) LATAR BELAKANG 

Penanya : Siapa nama orang tua anda? 

Penjawab : bapak namane Mulyono terus Ibu Fatimah, bapak udah 

meninggal pas saya baru kelas 1 SD mbak. 

Penanya : Apa pekerjaan orang tua anda? 

Penjawab : nyonge kerja bareng sama ibu di warung, ibu mbantu masak lha 

nyong isah-isah (nyuci piring). 

Penanya : Berapa jumlah saudara anda? 

Penjawab : saya anak tunggal mbak. 

 Penanya : Anda anak keberapa? 

Penanya : Dimanakah anda tinggal saat ini? 

Penjawab : sekarang tinggale di emper mbak… depane toko mas ABC, 

sebenere sih pengen ngekos mbak, masa mau tinggal di sini 

terus… tapi takute lingkungan kos-kosan nggak nyaman, terus 

orange sangar-sangar (dibaca;galak-galak) gitu sih mbak, apa 

maning ngerti aku gelandangan sing maune uripe ning emperan 

mbak, sang saya ngece rah… 

Penanya : Kapan waktu pertama kali anda pergi dari rumah/ 

meninggalkan rumah? 
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Penjawab : kayane sekitar tahun 2001 deh mbak, wes suwi men, 

klalen..pokoke aku naik ke kelas 2 bapak meninggal terus saya di 

usir. 

 Penanya : Dimana alamat asal rumah anda? 

Penjawab : asale sih dari Tegal mbak, tapi itu bukan rumahe say aka, itu 

rumahe mbah saya. 

Penanya : Apa alasan anda meninggalkan rumah? 

Penjawab : Pas bapak saya meninggal saya sama ibu di usir sama embah, 

soalnya embah saya itu galak mbak, nggak pernah suka sama ibu 

saya, padahal ibu itu baik sama embah… nyong mending ora 

usah sekolah daripada melu embah, akhire ya kaya kiye mbak, 

urip dadi gelandangan 

Penanya : Ketika anda meninggalkan rumah, apakah anda sudah siap 

segala resikonya? 

Penjawab : primen maning mbak, siap nggak siap ya harus siap soale kan 

saya sama ibu nggak punya rumah mbak. 

Penanya : Bagaimana perbedaan yang anda rasakan ketika tinggal 

diluar rumah dibandingkan dengan di rumah anda? 

Penjawab : wong nggak punya rumah ka mbak’e, genah rumahe mbah saya 

mbak, ya dulu sih pas masih ada bapak biasa aja, tapi emang 

mbah udah nggak suka ndean sama saya jadi mesti di beda-

bedain sama cucu yang lain. 

Penanya : Bagaimana keseharian anda? 

Penjawab : kesehariane jadi tukang cuci piring di warung mbak, bareng 

sama ibu tapi ibu jadi yang tukang masak.  

Penanya : Apakah anda bekerja?  

Penjawab : iya. 

Penanya : Apa pekerjaan anda? 

Penanya : Berapa pendapatan anda setiap harinya? 

Penjawab : pendapatane Rp 20.000, tapi kadang kalau rame dapet 

tambahan mbak,  
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Penanya : Apa yang kamu gunakan dengan uang yang kamu punya? 

Penjawab : buat makan, terus beli kebutuhan sehari-hari mbak, kan uange 

bareng sama ibu, kata ibu pengen dikumpulin buat ngekos mbak, 

tapi belum tahu jadi apa nggak. 

Penanya : Apakah pernah untuk disimpan? 

Penjawab : saya sih jarang nyimpen mbak, biasane tak kasihke ibu paling 

ibu yang nyimpenke. 

 

B) IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR 

a. Kebutuhan fisiologis/fisik 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

sandang? 

Penjawab : beli baju itu kalau uangnya turah-turah mbak, malah ibu yang 

sering nawari beli baju, saya sing apa bae sing penting ora suwek 

mbak. 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

pangan? 

Penjawab : kalau makan ikut sama warung mbak, maksute dapet jatah 

makan sisan lho mbak, dadi ya lumayan irit lah. 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

papan atau tempat tinggal? 

Penjawab : seadanelah mbak, hidup di emperan paha wis. Jane ibu ki wes 

mikir pengen tinggal dikos lho mbak, tapi iseh miker-miker 

mbokan lingkungane ora bise nrima. 

Penanya : Bagaimana yang anda rasakan selama berada di jalanan? 

Penjawab : ya kadang nggak nyaman mbak, apa maning premane mbak, 

sangar-sangar sung..ibune nyong kuwi wedi nek nyong dinakali 

karo premane, makane pingin ngekos bae. 

Penanya : Apakah anda ingin tinggal di tempat yang lebih baik dari 

sekarang? 

Penjawab : iyelah mbak, mesti. 
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Penanya : Apa alasan anda? 

Penjawab : sing jelas milih amane yak, terus mesti luweh resik tur barang-

barange bise kerawatlah, aduse paha njamin. 

Penanya : Apakah anda mengetahui tentang penampungan sosial? 

Penjawab : katone nyong ngerti mbak, sing nggo nampung gelandangan kae 

sih? 

Penanya : Bagaimana menurut anda tentang penampungan sosial? 

Penjawab : ya mboh mbak, durung tahu mlebu mana. 

Penanya : Apakah anda tertarik untuk tinggal di penampungan sosial? 

Penjawab : ya ora nemen, kata temene saya yang udah pernah masuk sana 

itu nggak bebaslah, terus nggak bisa dapet uang soale kan nggak 

kerja sih, malah tambah mlarat rah nyong mbak. 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penjawab : nggak bebaslah, terus nggak bisa dapet uang soale kan nggak 

kerja sih, malah tambah mlarat rah nyong mbak. 

Penanya : Kebutuhan apa yang ingin anda penuhi saat ini selain 

sandang, pangan, dan papan? 

Penanya : Apakah anda butuh belajar? 

Penjawab : butuh-butuh nggak sih mbak, masalahe kan umurku y awes tuwa 

yak, katone k awes ora pantes sekolah, tapi angger ana sing 

nggratisi ye gelem bae sih,hehe.. 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penanya : Apakah anda tertarik untuk menguasai keterampilan 

tertentu? 

Penjawab : tertarik mbak. 

Penanya : Keterampilan apa yang ingin anda kuasai? 

Penjawab : ketrampilan apa yah, masak apa ya hawane, masalahe ibune 

nyong tukang masak tapi ngertine masak itu-itu tok, jadi biar 

berkembanglah nek aku pinter masak juga. 
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Penanya : Apa alasan anda? 

Penjawab : masalahe ibune nyong tukang masak tapi ngertine masak itu-itu 

tok, jadi biar berkembanglah nek aku pinter masak juga. 

 

b. Kebutuhan rasa aman 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika berada di jalanan? 

Penjawab : ya kadang nggak nyaman mbak, apa maning premane mbak, 

sangar-sangar sung..ibune nyong kuwi wedi nek nyong dinakali 

karo premane, makane pingin ngekos bae. 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika berada di emperan? 

Penjawab : atis nek bengi mbak, apa maning angger udan, wah kangelan 

turune, yah susah mbak. 

Penanya : Bagaimana keamanan yang anda rasakan selama berada di 

tempat tinggal anda sekarang? 

Penjawab : wedine mung sama preman yang nakal mbak, ibu kawatir nek 

saya diapa-apain sama preman masalahe saya kan udah gede sih 

mbak. 

Penanya : Bagaimana tindakan yang anda lakukan ketika petugas 

keamanan melakukan razia? 

Penjawab : lha kalau petugas sih saya nggak pernah dikejar-kejar mbak, lha 

wong saya kerjanya juga nggak di jalanan… yang mbuat takut 

malah orang-orange mbak, kan tinggale barengan sama premane, 

terus pencuri juga owh mbak… medeni (dibaca;takut) owh mbak 

Penanya : Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk mendapatkan 

kehidupan yang lebih aman dan nyaman? 

Penjawab : ya kuwi mbak, pengen golet kos-kosan. 

Penanya : Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk masa depan 

anda? 
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c. Kebutuhan kasih sayang 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika anda berkumpul bersama 

teman-teman anda di tempat singgah anda saat ini? 

Penjawab : rame banget mbak, dadi ora kesepian. 

Penanya : Apa saja kegiatan yang anda dan teman-teman lakukan 

ketika berkumpul bersama? 

Penjawab : paling ngrumpi mbak. 

Penanya : Apakah pernah terjadi konflik antara anda dan rekan 

gelandangan yang lain? 

Penjawab : jarang mbak, nek aku malah ora pernah. 

Penanya : Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan 

konflik? 

Penanya : Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara anda 

dengan rekan gelandangan yang lain? 

Penjawab : yah nek aku pribadi ana sing butuh bantuan ya di bantu 

sebisanya. 

 

d. Kebutuhan untuk dihargai atau harga diri 

Penanya : Apa bakat atau keahlian yang anda kuasai? 

Penjawab : nggak punya mbak 

Penanya : Dengan bakat tersebut apa yang ingin anda kembangkan? 

Penanya : Bagaimana upaya anda untuk mendapatkan pengakuan di 

dalam masyarakat? 

Penjawab : upaya apa aja kayaknya susah mbak, masalahe mereka udah 

berpikiran negatif sama gelandangan terus mikire kita jelek 

semua ya susah owh mbak. 

Penanya : Bagaimana pandangan masyarakat sekitar terhadap 

keberadaan anda? 

Penjawab : mandange masih negatif mbak, padahal kan gelandangan juga 

manusia. siakpe ora nyenengna mbak, acuh gitu sih, jadi nggak 

PD nek bareng sama warga kampung. 
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Penanya : Bagaimana hubungan yang terjalin antara anda dengan 

warga masyarakat sekitar? 

Penjawab : kalau aja wargane baik-baik mbak, tapi belum tahu apa-apa 

padahal baru Tahunya gelandangan udah langsung di kucilke, 

nggak ada bedane dink mbak… pada bae menungsa 

 

e. Kebutuhan aktualisasi diri 

Penanya : Seandainya anda sudah mendapatkan bekal hidup serta 

pengetahuan sesuai dengan yang anda butuhkan, tindakan 

apa yang akan anda lakukan untuk mensejahterakan 

kehidupan anda dimasa depan? 

Penjawab : ya apa ajalah mbak, yang pasti-pasti ajalah. 

Penanya : Perubahan apa yang ingin anda lakukan pada diri anda 

untuk masa depan? 

Penjawab : semuanya mbak, asal jadi lebih baik dari sebelume. 

Penanya : Keterampilan apa yang ingin anda kuasai untuk 

mensejahterakan masa depan anda? 

Penjawab : pengen iso masak mbak, ibu kan pinter masak tapi ya mung kaya 

kuwe to, pengene nyong pinter masak terus gawe masakan sing 

ora biasa kae sih mbak. 
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HASIL WAWANCARA 

“IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR REMAJA GELANDANGAN 

DI KAWASAN PASAR JOHAR SEMARANG” 

                                                                       Responden (Remaja Gelandangan) 

Nama   : Mi 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 28 Januari 1993 

Alamat  : Desa Kemiri, Kecamatan Kaliwiro, Wonosobo 

Agama  : Islam 

Sekolah/ tidak  : Tidak Sekolah 

A) LATAR BELAKANG 

Penanya : Siapa nama orang tua anda? 

Penjawab : Bapak sudah almarhum namanya bapak Samsul dan Ibu 

namanya Siti Aisah. 

Penanya : Apa pekerjaan orang tua anda? 

Penjawab :Bapak saya dulu jadi supir dan Ibu saya pembantu rumah 

tangga, bapak sama ibu punya satu majikan mbak, jadi mereka 

bareng. 

Penanya : Berapa jumlah saudara anda? 

Penjawab :saya punya kakak sama adik cowok mbak. 

Penanya : Anda anak keberapa? 

Penjawab :saya anak kedua, cewek sendiri. 

Penanya : Dimanakah anda tinggal saat ini? 

Penjawab : di rumah majikan ibu saya. 

Penanya : Kapan waktu pertama kali anda pergi dari rumah/ 

meninggalkan rumah? 

Penjawab :tahun 2008 mbak, 

 Penanya : Dimana alamat asal rumah anda? 

Penjawab : Desa Kemiri, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. 

Penanya : Apa alasan anda meninggalkan rumah? 
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Penjawab : dulu itu waktu bapaku udah meninggal ibu ada masalah gitu 

mbak sama keluarga di wonosobo, bulek yang adeknya bapak kan 

yang tak tumpangin marah-marah, nggak tahu juga masalahnya 

apa terus ibu ngajak saya sama adek saya ke semarang tinggal di 

rumah majikan ibu. 

Penanya : Ketika anda meninggalkan rumah, apakah anda sudah siap 

segala resikonya? 

Penanya : Bagaimana perbedaan yang anda rasakan ketika tinggal 

diluar rumah dibandingkan dengan di rumah anda? 

Penjawab : nggak ada bedanya mbak, kan sama-sama di dalam rumah juga. 

Penanya : Bagaimana keseharian anda?  

Penjawab : aku tiap hari ngamen mbak, pertamanya ndak boleh sama ibu 

tapi umpet-umpetan (dibaca;sembunyi-sembunyi) mbak, akhirnya 

ibu tahu sendiri yowes ndak apa-apa asal ndak ngganggu 

sekolah. 

Penanya : Apakah anda bekerja?  

Penjawab : nggak punya kerjaan mbak, Cuma ngamen aja. 

Penanya : Apa pekerjaan anda? 

Penanya : Berapa pendapatan anda setiap harinya? 

Penjawab : pendapatan sehari saya biasanya dapet antara Rp 30.000-Rp 

40.000 mbak. 

Penanya : Apa yang kamu gunakan dengan uang yang kamu punya? 

Penjawab : biasanya tak buat mbayar buku sama LKS mbak. 

Penanya : Apakah pernah untuk disimpan? 

Penjawab : ya kalau belum mau dipakai ya disimpen dulu mbak. 

 

B) IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR 

a. Kebutuhan fisiologis/fisik 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

sandang? 

Penjawab :kalau pakaian biasanya ibu mbak yang beliin. 
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Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

pangan? 

Penjawab : makan saya ikut sama majikan ibu mbak. 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

papan atau tempat tinggal? 

Penjawab : papan juga saya ikut sama majikan ibu, tapi nggak tahu mbak 

nanti kalau ibu sudah nggak kerja lagi sama majikannya, kami 

mau tinggal dimana. 

Penanya : Bagaimana yang anda rasakan selama berada di jalanan? 

Penjawab : ya panas mbak, nek hujan ya kedinginan, kalau pas puasa siang-

siang pulang sekolah ngamen, wah mantep e mbak. 

Penanya : Apakah anda ingin tinggal di tempat yang lebih baik dari 

sekarang? 

Penjawab :tempat sekarang sudah baik banget mbak. 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penanya : Apakah anda mengetahui tentang penampungan sosial? 

Penjawab : tahu mbak. 

Penanya : Bagaimana menurut anda tentang penampungan sosial? 

Penjawab : bagus sih mbak setidaknya gelandangan ada yang 

nampung,bagi yang memang membutuhkan, asal benar-benar 

terjamin masa depannya. 

Penanya : Apakah anda tertarik untuk tinggal di penampungan sosial? 

Penjawab : nggak mua mbak. 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penjawab : ya nggak pengen aja mbak, soale kan di rumah majikan ibu saya 

sudah lebih dari nyaman. 

Penanya : Kebutuhan apa yang ingin anda penuhi saat ini selain 

sandang, pangan, dan papan? 

Penjawab : pengen kerja yang jelas mbak, masa mau jadi pengamen terus, 

saya kan sudah lulus jadi pengen cari kerja. 

Penanya : Apakah anda butuh belajar? 
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Penjawab : udah nggak butuh mbak, samapai SMA sudah cukup. 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penanya : Apakah anda tertarik untuk menguasai keterampilan 

tertentu? 

Penjawab : iya mbak tertarik. 

Penanya : Keterampilan apa yang ingin anda kuasai? 

Penjawab : nek saya to mbak, pengen bisa njahit baju. 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penjawab : Hmmmm…. Kalau aku mau kursus ya aku bisa pinter njahit to 

mbak, jadi bisa buat baju sendiri, modelnya juga buat sendiri, 

yang bagus-bagus terus jadi penjahit terkenal … waah sangar yo 

mbak … hehe 

 

b. Kebutuhan rasa aman 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika berada di jalanan? 

Penjawab : ya kepanasan mbak. 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika berada di emperan? 

Penanya : Bagaimana keamanan yang anda rasakan selama berada di 

tempat tinggal anda sekarang? 

Penjawab : jelas aman banget to mbak, kan saya tinggal di rumah. 

Penanya : Bagaimana tindakan yang anda lakukan ketika petugas 

keamanan melakukan razia? 

Penjawab : owh nek ada petugas to mbak, ikut lari-lari juga, tapi seringnya 

saya tahu duluan sebelum ada razia, jadi kalau mau ada razia 

saya nggak ngamen mba, libur, hehe 

Penanya : Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk mendapatkan 

kehidupan yang lebih aman dan nyaman? 

Penjawab : ya itu mbak, pengen kerja yang lebih baik yang lebih menjamin 

masa epan. 

Penanya : Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk masa depan 

anda? 
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Penjawab : nek bisa sih kerja mbak, ngamen kan bukan kerja. 

 

c. Kebutuhan kasih sayang 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika anda berkumpul bersama 

teman-teman anda di tempat singgah anda saat ini?  

Penjawab : nek  ngumpul paling di pangkalan tok mbak, mbek ngenteni bis 

teko. 

Penanya : Apa saja kegiatan yang anda dan teman-teman lakukan 

ketika berkumpul bersama? 

Penjawab : guyon-guyon biasa mbak, makan buah wek’e pak dhe. 

Penanya : Apakah pernah terjadi konflik antara anda dan rekan 

gelandangan yang lain? 

Penjawab : ra pernah sih mbak. 

Penanya : Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan 

konflik? 

Penanya : Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara anda 

dengan rekan gelandangan yang lain? 

Penjawab : kalau disini itu udah diatur waktu masuk bisnya mbak, jadi biar 

nggak rebutan masuk bisnya… biasanya urutanya dari yang 

datang duluan mbak jadi adil 

 

d. Kebutuhan untuk dihargai atau harga diri 

Penanya : Apa bakat atau keahlian yang anda kuasai? 

Penjawab : main gitar mbak. 

Penanya : Dengan bakat tersebut apa yang ingin anda kembangkan? 

Penjawab : opo mbak?dolanan gitar ki mentok ya jadi apa mbak, musisi 

jalanan palingan. 

Penanya : Bagaimana upaya anda untuk mendapatkan pengakuan di 

dalam masyarakat? 

Penjawab : saya kan tinggalnya di komplek orang-orang sibuk to mbak, jadi 

nggak pernah berbaur. 
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Penanya : Bagaimana pandangan masyarakat sekitar terhadap 

keberadaan anda? 

Penanya : Bagaimana hubungan yang terjalin antara anda dengan 

warga masyarakat sekitar? 

Penjawab : biasa wae mbak, nyaman dan bersahabat. 

 

e. Kebutuhan aktualisasi diri 

Penanya : Seandainya anda sudah mendapatkan bekal hidup serta 

pengetahuan sesuai dengan yang anda butuhkan, tindakan 

apa yang akan anda lakukan untuk mensejahterakan 

kehidupan anda dimasa depan? 

Penjawab : ya apa saja yang saya dapatkan pasti tak usahakan untuk jadi 

lebih baik, mencapai cita-citalah mbak. 

Penanya : Perubahan apa yang ingin anda lakukan pada diri anda 

untuk masa depan? 

Penjawab : perubahan itu nggak gampang mbak, semua ada prosesnya, 

bertahap, dan nggak sebentar. 

Penanya : Keterampilan apa yang ingin anda kuasai untuk 

mensejahterakan masa depan anda? 

Penjawab : pengen bisa njahit njuk dikembangke dai usaha pribadi, wah 

joss tenan nek kuwi. 
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HASIL WAWANCARA 

“IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR REMAJA GELANDANGAN 

DI KAWASAN PASAR JOHAR SEMARANG” 

                                                                       Responden (Remaja Gelandangan) 

Nama   : Af 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 28 Februari 1993 

Alamat  : Desa Puluhadadi, Condong catur, Sleman 

Agama  : Islam 

Sekolah/ tidak  : Tidak Sekolah 

A) LATAR BELAKANG 

Penanya : Siapa nama orang tua anda? 

Penjawab : bapaku Sofyan, Ibu Astuti (almarhum) 

Penanya : Apa pekerjaan orang tua anda? 

Penjawab :bapakku pemulung mbak. 

 Penanya : Berapa jumlah saudara anda? 

Penjawab :aku nde mas loro mbak, tapi do ra mbener kabeh, isone mung 

kluyuran mbek mabuk-mabukan. 

Penanya : Anda anak keberapa? 

Penjawab :anak terakhir aku mbak. 

Penanya : Dimanakah anda tinggal saat ini? 

Penjawab :ning Jalan Ngemplak Simongan 1 RT 08/02, Semarang Barat, 

ndisek yo aku tahu urip ning Pekojan kelurahan Jagalan kono kae 

lho mbak. 

Penanya : Kapan waktu pertama kali anda pergi dari rumah/ 

meninggalkan rumah? 

Penjawab : wes suwi banget mbak, ket cilikanku yo wes ning ndalan owg 

mbak, uripku ki wes rekoso ket cilik mbak. 

 Penanya : Dimana alamat asal rumah anda? 

Penjawab : Sleman, Puluhdadi Condongcatur mbak. 

Penanya : Apa alasan anda meninggalkan rumah? 
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Penjawab :teko melu bapak mbak. 

Penanya : Ketika anda meninggalkan rumah, apakah anda sudah siap 

segala resikonya? 

Penanya : Bagaimana perbedaan yang anda rasakan ketika tinggal 

diluar rumah dibandingkan dengan di rumah anda? 

Penanya : Bagaimana keseharian anda?  

Penjawab : ngamen tok ra ono liyane. 

Penanya : Apakah anda bekerja?  

Penanya : Apa pekerjaan anda? 

Penanya : Berapa pendapatan anda setiap harinya? 

Penjawab : sedino dino intuke antara Rp 30.000-Rp 40.000 mbak kui wae 

ora mesti owg, nek pas sepi yo ntuk sitik tok… tapi piro-piro wae 

kui wes rejekiku mbak, yo angger trimo 

Penanya : Apa yang kamu gunakan dengan uang yang kamu punya? 

Penjawab : kanggo kebutuhanku to mbak, terutaman mangan. 

Penanya : Apakah pernah untuk disimpan? 

Penjawab : nyimpen kuwi nek turah mbak, nek ogak yo opo sek meh 

disimpen. 

 

B) IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR 

a. Kebutuhan fisiologis/fisik 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

sandang? 

Penjawab : kerjo mbak, ngamen maksutku, njuk njaluk duwet mbek bapakku, 

tapi bagiku kuwi ora penting mbak, sing penting sio mangan gen 

ora loro kan iso kerjo. 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

pangan? 

Penjawab : ngamen mbak. 

Penanya : Bagaimana yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

papan atau tempat tinggal? 
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Penjawab : melu bapak we mbak, masalahe pindah-pndah nek bapaku ki. 

Penanya : Bagaimana yang anda rasakan selama berada di jalanan? 

Penjawab : biasa tok mbak, 

Penanya : Apakah anda ingin tinggal di tempat yang lebih baik dari 

sekarang? 

Penjawab : jelas pengen to mbak. 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penanya : Apakah anda mengetahui tentang penampungan sosial? 

Penanya : Bagaimana menurut anda tentang penampungan sosial? 

Penanya : Apakah anda tertarik untuk tinggal di penampungan sosial? 

Penjawab : wegah mbak. 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penjawab : lha aku nde omah owg, gubuk ra opo-opo sing penting ra 

kudanan ra panasan. 

Penanya : Kebutuhan apa yang ingin anda penuhi saat ini selain 

sandang, pangan, dan papan? 

Penanya : Apakah anda butuh belajar? 

Penjawab : sebenere butuh. 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penjawab : tapi aku wes isin mbak. Mosok meh sekolah meneh?umurku 

yowes 18tahun owg… sing kejar paket kui yo gelem sih mbak, tapi 

nek ra ono bolone aku yo wegah mbak. Wes klewat umure 

Penanya : Apakah anda tertarik untuk menguasai keterampilan 

tertentu? 

Penjawab : iya. 

Penanya : Keterampilan apa yang ingin anda kuasai? 

Penjawab : nyalon mbak. 

Penanya : Apa alasan anda? 

Penjawab : kuwi ncen wes dadi karepanku ket ndisek mbak. 
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b. Kebutuhan rasa aman 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika berada di jalanan? 

Penjawab : panas mbak nek awan-awan kae. 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika berada di emperan? 

Penanya : Bagaimana keamanan yang anda rasakan selama berada di 

tempat tinggal anda sekarang? 

Penjawab : yo amanlah mbak, moso meh enek razia nek omah-omah. 

Penanya : Bagaimana tindakan yang anda lakukan ketika petugas 

keamanan melakukan razia? 

Penjawab : lari to mbak, ngumpet. 

Penanya : Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk mendapatkan 

kehidupan yang lebih aman dan nyaman? 

Penanya : Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk masa depan 

anda? 

Penjawab : kerja yang bener mbak, tapi bingung meh kerjo opo, nglamar yo 

ditolaki terus owg. 

 

c. Kebutuhan kasih sayang 

Penanya : Bagaimana perasaan anda ketika anda berkumpul bersama 

teman-teman anda di tempat singgah anda saat ini?  

Penanya : Apa saja kegiatan yang anda dan teman-teman lakukan 

ketika berkumpul bersama? 

Penjawab :paling nek pas ngamen tok mbak,yo ngobrol-ngobrol tok biasa. 

Penanya : Apakah pernah terjadi konflik antara anda dan rekan 

gelandangan yang lain? 

Penjawab : ora pernah mbak. 

Penanya : Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan 

konflik? 

Penjawab : nek ning kene sih apikan kabeh mbak, tapi sok kadang enek 

preman nakal, senengane nggoda mbak… aku malah wedi nek 

ngono iku, bapakku kawatir mbek aku soale aku kan anak wedok 
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siji to mbak, nek kesuwen ning nggon kono ndak aku diapak-

apake mbak 

Penanya : Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara anda 

dengan rekan gelandangan yang lain? 

Penjawab : lingkunganku saiki apikan owg mbak, wargane penak, gak koyo 

mbiyen isine preman-preman. 

 

d. Kebutuhan untuk dihargai atau harga diri 

Penanya : Apa bakat atau keahlian yang anda kuasai? 

Penjawab : gak duwe bakat mbak. 

Penanya : Dengan bakat tersebut apa yang ingin anda kembangkan? 

Penanya : Bagaimana upaya anda untuk mendapatkan pengakuan di 

dalam masyarakat? 

Penjawab : aku ki pokoke ngapiki warga kabeh mbak gen warga iso percoyo 

mbek aku terus nrimo aku opo anane… nek ncen enek acara koyo 

17an kae to mbak, kan biasane enenk orkesane lah aku melu 

nyumbang nyanyi… yo melu-melu lah mbak koyo warga liyane 

Penanya : Bagaimana pandangan masyarakat sekitar terhadap 

keberadaan anda? 

Penjawab : yo masing-masing mbak, enek sing apikan, enek sing elek. sing 

jelas wong-wong lingkunganku saiki fak patek 

mempermasalahkan aku sopo owg bak. 

Penanya : Bagaimana hubungan yang terjalin antara anda dengan 

warga masyarakat sekitar? 

Penjawab : apik-apik wae. 

 

f. Kebutuhan aktualisasi diri 

Penanya : Seandainya anda sudah mendapatkan bekal hidup serta 

pengetahuan sesuai dengan yang anda butuhkan, tindakan 

apa yang akan anda lakukan untuk mensejahterakan 

kehidupan anda dimasa depan? 
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Penjawab : pokoke njamin uripku to mbak, piye carane aku gawe usaha 

dewe. 

Penanya : Perubahan apa yang ingin anda lakukan pada diri anda 

untuk masa depan? 

Penjawab : pengen urip makmur, sejahteralah mbak, sing luweh apik soko 

saiki. 

Penanya : Keterampilan apa yang ingin anda kuasai untuk 

mensejahterakan masa depan anda? 

Penjawab : nyalon mbak. 
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