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ABSTARAK

PEMBINAAN ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA BANDAR 
LAMPUNG

Oleh 

Syamsul Arifin

Pembinaan anak jalanan merupakan tugas sebagaimana yang dikembangkan 
oleh pemerintah Kota Bandar Lampung tentang pembinaan dan kesejahteraan 
anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik 
jasmani, rohani maupun sosialnya. Pembinaan yang dilakukam bervariasi dimana 
melalui proses pendidikan yang berkualitas dengan  segala aspek. Pendidikan 
merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. 
Pembinaan terhadap anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandar 
Lampung memiliki program sebagai berikut: pencegahan, usaha pencegahan 
dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya 
dan meluasya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab anak 
jalanan, seperti mengganggu pengendara mobil maupun sepeda motor di jalan.
usaha penaggulangan merupakan usaha untuk meminimalkan atau membebaskan 
tempat-tempat umum dari anak jalanan yang ditunjukkan baik kepada seseorang 
maupun kelompok dan usaha rehabilitasi sosial merupakan proses 
refungsionalisasi dalam tata kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf 
kesejahteraan sosial terhadap anak jalanan yang dilakukan melalui sistem panti 
atau non panti.      

Program ini bertujuan untuk meminimalisir anak jalanan yang berada di Kota 
Bandar Lampung. Studi ini bermaksud untuk menjawab permasalahan: 
Bagaimana pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial 
Kota Bandar Lampung, Analisa tentang pembinaan anak jalanan oleh Dinas
Sosial kota bandar lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Bandar 
Lampung permasalahan tersebut peneliti lihat dari segi, pencegahan, 
penanggulangan dan rehabilitasi sosial.  Data-data mengenai hal tersebut peneliti 
dapatkan melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian di 
analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan 
anak jalanan yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas 
Sosial dan masyarakat masih menuai berbagai permasalahan seperti: keterbatasan 
SDM, dana, sarana dan prasarana. Hal ini mengakibatkan usaha yang dilakukan 
oleh Dinas Sosial belum menunjukkan hasil yang diharapkan oleh Pemerintah 
Kota Bandar  Lampung. Pemerintah kota bandar lampung seharusnya memiliki 
panti rehabilitasi sendiri agar dinas sosial dapat turut serta dalam pelaksanaan 
pembinaan. Pemerintah juga hendaknya membuat program pembinaan lanjutan ini 
bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi dan 
mengembangkan rasa tanggung jawab serta kesadaran hidup bermasyarakat. 
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MOTTO

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah 

orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi 

makan orang miskin, maka celakalah orang yang shalat, yaitu orang-

orang yang lalai terhadap shalatnya, yang berbuat ria, dan enggan 

(memberikan) bantuan” (Q.S AL-Ma’un:1-7)
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BAB I

PENDAHULUAN

A.   Penegsan Judul

Judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam proposal skripsi ini adalah : 

“PEMBINAAN ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL  KOTA 

BANDAR LAMPUNG”.

Menghindari salah pengertian dalam memahami maksud judul skripsi ini, 

terlebih dahulu akan penulis uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung 

dalam judul tersebut. Hal ini selain dimaksudkan untuk lebih mempermudah 

pemahaman, juga untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan 

yang dikendaki penulis. 

Pembinaan adalah suatu kegiatan yang terencana, terarah dan 

berkesinambungan1. Pembinaan dalam penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan secara terencana, berdayaguna dan berhasilguna dalam 

melaksanakan perda no 3 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis, guna untuk mengurangi masalah sosial yang ada di 

Kota Bandar lampung kususnya anak jalanan, yang masih banyak dijumpai di 

jalan-jalan, di perempatan lampu merah, pasar, mall, dan tempat-tempat umum 

dengan cara meminta-minta atau mengamen.

Anak jalanan adalah anak gelandangan, atau kadang disebut juga secara 

eufemistis sebagai anak mandiri.2 Penelitian ini yang dimaksud anak jalanan 

                                                            
1 Din syamsudin, Etika Agama Dalam Membangun Masyrakat, (Jakarta: Logos Wacana 

Ilmu, 2002),h.279.
2 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 199.
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adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan untuk 

mengamen, dan meminta-minta dijalanan maupun tempat-tempat umum. 

Dinas sosial adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan 

tertentu yang berkenaan dengan masyarakat.3 Dinas sosial yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah dinas sosial kota Bandar Lampung dalam melaksanakan 

program pembinaan anak jalanan.

Maksud dari judul skripsi ini adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 

Dinas Sosial untuk mengatasi masalah sosial terutama masalah anak jalanan yang 

sering ditemukan di berbagai tempat di Kota Bandar Lampung.  

B.   Alasan Memilih Judul

Penulis memiliki beberapa alasan dalam memilih judul skripsi tentang 

Pembinaan Anak Jalanan oleh dinas Sosial Kota Bandar lampung yaitu:

1. Pembinaan yang belum optimal terhadap anak jalanan yang terindikasi 

dari banyaknya anak jalanan yang terdapat di perempatan lampu merah, 

mall, restoran, dan tempat ibadah sehingga menurut sangat menarik untuk 

dikaji. 

2. Penelitin ini menarik untuk dikaji karena, pembinaan anak yang dilakukan 

oleh dinas sosial sebagai steak holder harus sesuai dengan perda no 3 

tahun 2010. Eksploitsi anak jalanan yang dilakukan seseorang atau 

kelompok akan menguntungkan orang yang memanfaatkan keberadaan 

anak jalanan tersebut. Saksi perda baik berupa denda maupun hukuman 

yang dilakukan oleh dinas sosial belum berjalan dengan baik. Disisi lain 

                                                            
3  Departemen Pendidikan Nasional, kamus besar bahasa indonesia, ( Jakarta: PT. 

Gramedia, 2008), h. 332- 1331.
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masyarakat belum mengetahui maksud dan tujuan dari perda tersebut 

dikarnakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas sosial kota 

Bandar lampung. 

3. Judul yang diangkat ada relevansinya dengan jurusan penulis yaitu 

pemikiran politik islam dan lokasi penelitian mudah dijangkau dengan 

sarana dan biaya yang tidak berlebihan. 

4. Literatur yang cukup tersedia dan mendukung penulis sehingga 

diperkirakan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

C. Latar Belakang Masakah

Pembangunan nasional sebagai proses yang berkesinambungan dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terencana dan terarah dalam setiap 

bidang kehidupan dan penghidupan rakyat, bangsa, dan negara republik indonesia 

adalah untuk dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana di 

rumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.4  Selain itu, tujuan 

Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang 

merata material dan spiritual, serta menjalankan roda perekonomian guna 

mewujudkan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 tentang 

Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial ayat (4) yang berbunyi:

“perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

                                                            
4  Afifuddin, Pengantar Administrasi Pembangunan,(Bandung: Alfabeta, 2012, Edisi ke-

2), h.78.
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lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 

kesatuan ekonomi nasional.”5

Undang-undang dasar tersebut adalah sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara 

dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.

Kekuatan moral bangsa yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat indonesia telah ternodai dengan berbagai macam bentuk 

keserakahan, penindasan dan pemerasan terhadap orang-orang yang lemah. 

Kesenjangan sosial, pengangguran dan kemiskinan masih belum dapat teratasi 

dengan baik, walau sesungguhnya jumlah golongan menengah ke atas jauh lebih 

banyak. Hal ini disebabkan kurang suburnya rasa senasib sepenanggungan dan 

rasa kesetiakawanan sosial yang dimiliki masyarakat. Faktor eksternal atau 

internal bangsa, yang mempengaruhi terjadinya pergeseran nilai-nilai tersebut, 

hendaknya menjadi bahan tindakan bersama melalui berbagai upaya 

pembangunan, agar moral bangsa tidak terganggu.6

Akibat situasi krisis ekonomi dan urbanisasi berlebih (over urbanization) di 

kota besar, salah satu masalah sosial yang membutuhkan pemecahan segera 

adalah perkembangan jumlah anak jalanan yang belakangan ini makin 

mecemaskan. Di berbagai kota besar, nyaris di perempatan jalan atau lampu 

merah, halte dengan mudah disaksikan jumlah anak jalanan terus tumbuh dan 

berkembang, meski sebenarnya sudah cukup banyak upaya dilakukan, baik oleh 

                                                            
5  Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bahan Tayangan Materi 

Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Mpr 
Ri (Jakarta: Sekertariat Jendral MPR RI, 2012), h.41.

6  Prijianto, Mengintip APBD dan Pembangunan Jakarta,(Jakarta:Timpani 
Publishing,2009),h.11.
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pemerintah maupun Lebaga Swadaya Masyarakat  (LSM), untuk mengurangi 

jumlah anak yang hidup dijalanan.7

Dewasa ini permasalahan yang cukup krusial dalam bidang kesejahteraan 

sosial berada pada kasus penanganan anak jalanan, yang di mana hampir tiap 

daerah jumlah anak jalanan mengalami peningkatan. Akan tetapi melihat pada 

zaman sekarang sebagian masyarakat dalam lingkaran kemiskinan sebagai 

penyebab utama munculnya anak jalanan.  Yang hidup di jalanan yang dalam 

penghidupannya masih memerlukan bantuan dari pihak pemerintah agar kiranya 

dapat berkehidupan normal. Kemudian sebagai akibat dari kemiskinan, 

pendidikan anak-anak terabaikan, bahkan anak-anak dibawah umurpun ikut serta 

mencari rezki sebagai pengemis, pengamen, dan  jualan koran. Maka dari itu perlu 

kebijakan dan program untuk menunjang masyarakat agar sejahtera dari segi 

sosialnya. 

Undang-undang dasar 1945 secara tegas dan jelas telah memberikan tugas 

kepada negara untuk memberikan pelayanan sosial kepada  anak-anak terlantar 

bahkan mereka berada dibawah tanggung jawab pemerintah, hal ini sesuai pasal 

34 UUD 1945. 

(1) “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” 

(2) menegaskan “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh 

rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 

dengan martabat kemanusiaan.”

                                                            
7  Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta:Prenadiamedia Group, 2016), h.196-

197.
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Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan 

dan pemberdayaan atau pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. 

Pemerintah telah memberikan kebijakan yang berupa program untuk 

kesejahteraan anak-anak yang merasa belum mempunyai hak yang sama pada 

anak-anak yang lain.

Anak berhak untuk tumbuh kembang secara wajar serta memperoleh perawata, 

pelayanan, asuhan, dan perlindungan yang bertujuan untuk mewujudkan 

kesejahteraannya. Anak juga berhak atas peluang dan dukungan untuk 

mewujudkan dan mengembangkan potensi diri dan kemampuannya. Tidak semua 

keluarga dapat memenuhi seluruh hak dan kebutuhan anak. Hal ini disebabkan 

oleh keterbatasan ekonomi.8

Pandangan islam dijelaskan bahwa anak adalah anugrah sekaligus amanah 

dari Allah SWT kepada setiap orang tua. Berbagai cara dan upaya dilakukan 

orang tua agar dapat melihat anak-anaknya tumbuh berkembang sebagaimana 

mestinya. Namun harapan tidak seseuai dengan kenyataan entah karena 

terhambatnya kominkasi atau minimnya pengetahuan orang tua dalam 

memperlakukan anak sesuai dengan proporsinya. 

Tertera dalam ayat al-quran mengenai perlindungan dan kesejahteraan anak. Allah 

SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 9

                                                            
8  Triyanti, Maria April Astuti Anny, Pemberdayaan Anak Jalanan di DKI Jakarta

(Depok: Universitas Indonesia Program Studi Sosiologi, 2002), h.3.
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Artinya : “dan hendaklah takut kepada allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang  lemah, yang mereka khawatir 
terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa 
kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”
  

Imam ibnu katsir menjelaskan ayat ini turun berkaitan dengan orang yang 

mengurus harta-harta anak yatim. Jadi, sebagaimana orang yang mengurus harta 

anak yatim itu tak ingin anak turunnya lemah dan terlunta-lunta, maka dia juga 

hendaknya memperlakukan anak-anak yatim yang dia urusi dengan baik, sehingga 

kehidupan masa depan mereka lebih baik.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1.
a. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak 

yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, 
baik secara rohani, jasmani maupun sosial 

b. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang 
ditunjukkan untuk menjamin termujudnya kesejahteraan anak terutama 
terpenuhinya kebutuhan pokok anak. 

Kesejahteraan anak ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial 

material maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan 

ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warganegara untuk 

mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohiniah dan 

sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan 

menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Mengatasi masalah yang dihadapi anak jalanan merupakan tugas 

sebagaimana yang dikembangkan oleh pemerintah tentang pembinaan dan 

kesejahteraan anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan 

wajar baik jasmani maupun rohani maupun sosialnya. Pembinaan yang harus 
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dilakukam bervariasi dimana melalui proses pendidikan yang berkualitas dengan  

segala aspek, Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, 

sekolah, dan masyarakat.

Pemerintah Kota Bandar lampung melalui Dinas Sosial sebagai 

pelaksana Perda No. 3 tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Pengemis, 

Gelandangan. Pada pasal 5 berbunyi

“ Dalam mewujudkan tujuan pembinaan, maka diselenggarakan program yang 

terencana yakni usaha pencegahan, usaha penanggulangan dan rehabilitasi sosial.”

Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, memiliki 

program sebagai berikut: pencegahan, usaha pencegahan dilakukan oleh 

pemerintah dan atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasya 

jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahn penyebab anak jalanan, usaha 

penaggulangan merupakan usaha untuk meminimalkan atau membebaskan 

tempat-tempat umum dari anak jalanan yang ditunjukkan baik kepada seseorang 

maupun kelompok dan usaha rehabilitasi sosial merupakan proses 

refungsionalisasi dalam tata kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf 

kesejahteraan sosial terhadap anak jalanan yang dilakukan melalui sistem panti 

atau non panti.9      

Artinya dinas sosial kota Bandar Lampung Perlu adanya peningkatan bimbingan 

atau binaan khusus yang memadai dan terarah serta menarik bagi mereka anak 

jalanan, agar anak jalanan tidak menganggap bila hidup di jalanan adalah suatu 

cara agar mendapatkan uang dengan mudah dan tanpa kerja keras. padahal hidup 

                                                            
9 Peraturan daerah kota bandar lampung no 3 tahun 2010 , pembinaan anak jalanan, 

gelandangan, dan pengemis, h.8-10
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dijalanan itu tidak mudah apalagi bagi anak-anak yang di bawah umur berbagai 

persoalan dan kekerasan sering terjadi.

Peran dinas sosial kota Bandar Lampung dalam menanggulangi anak jalanan 

sesuai perda no 3 tahun 2010 serta sebagai monitoring. Menjalankan perda yang 

dimaksud adalah dengan mengadakan penjaringan (razia) terhadap anak jalanan. 

Monitoring dilakukan dengan patroli di tempat umum yang dilakukan dinas 

sosial. 

Pola pembinaan anak jalanan yang dilakukan dinas sosial mengacu pada 

perda no 3 tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan 

Pengenis. Yaitu  pemberian peringatan kepada anak jalanan dan memberikan surat 

peringatan kepada orang tuanya berupa surat peringatan. Anak jalanan yang 

berasal dari Kota Bandar Lampung dan masih mempunyai orang tua akan di 

kembalikan kepada orang tuanya. Anak jalanan yang berasal dari luar daerah Kota 

Bandar Lampung akan di pulangkan tempat kota asalnya sesuai persetujuan orang 

tua dan apabila orang tuanya tidak sanggup mencukupi kebutuhnnya maka akan di 

rehabilitasi dip anti sinar jati Lampung. 

Penulis, menemukan berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan atau 

pola pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung belum 

optimal, pasalnya anak jalanan masih dijumpai di jalan-jalan, perempatan lampu 

merah, restoran, mall dan tempat-tempat umum lainnya, apalagi bualan ramadhan 

anak jalanan seketika meningkat pesat dan anak jalanan tersebut datang dari 

berbagai daerah. Jumlah anak jalanan didominasi anak-anak yang masih duduk 

dibangku sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sedangkan gelandangan 
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pengemis berada di pasar tradisional. Aksi anak jalanan berkedok pakaian kusam 

jadi pengamen, ada juga yang membawa gelas air mineral minta-minta, 

berpakaian badut kepada pengendara mobil maupun motor.

Permasalahan tersebut menarik untuk diteliti karena dapat mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat khususnya kesejahteraan anak sesuai kebijakan 

pemerintah yang tertuang didalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dan UU Nomor 4 

tahun 1974 dan diperkuat oleh peraturan daerah Nomor 3 tahun 2010.

Pembinaan anak jalanan, pemerintah maupun pihak swasta harus benar-benar 

mampu memilih prioritas yang tepat, dan penting untuk menentukan 

pembangunan sumber daya manusia. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis 

untuk meneliti permasalahan sosial kota Bandar Lampung dengan mengangkat 

judul penelitian “Pembinaan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial di Kota Bandar 

Lampung.”

D. Rumusan Masalah

Deskripsi diatas maka rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini 

adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan oleh Dinas  

Kota Bandar lampung? 

2. Analisa tentang pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial kota Bandar 

Lampung?
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E.   Tujuan penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan 

atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Berkenaan dengan itu, tujuan 

penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan oleh 

Dinas  Kota Bandar lampung

2. Untuk mengetahui Analisa tentang pembinaan anak jalanan oleh Dinas 

Sosial kota Bandar Lampung.

F. Kegunaan penelitian

a. Secara teoritis: yaitu sebagai bahan ilmiah peneliti-peneliti yang mengkaji 

pembinaan anak jalanan oleh dinas sosial di harapkan dapat memberi 

kontribusi pemikiran mengenai persoalan tentang tata kelola pemerintah 

Kota Bandar Lampung.

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala 

pikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi dinas sosial Kota 

Bandar Lampung dalam masalah program pembinaan anak jalanan untuk 

mengurangi atau meminimalisir kesenjangan sosial yang ada di Kota 

Bandar Lampung

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau 

“field research”. Penelitian lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan 
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yang sebenarnya, penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode 

untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang yang telah terjadi 

pada suatu saat ditengah masyarakat. Penelitian lapangan pada umumnya 

bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan 

sehari-hari.10

Penelitian ini bertempat di dinas sosial kota bandar lampung. Data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan 

Pelaksanaan Kebijakn Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota 

Bandar Lampung

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Yaitu 

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian 

pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana 

adanya. 

2. Sumber data 

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber 

data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh 

orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan 
                                                            

10  Kartini Kartono,Pengantar Metodologi Riset Sosial ,(Bandung: Mandar Maju, 1996) 
,h.32.
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memerlukannya.11 Yaitu data-data pokok yang diperoleh berdasarkan 

urutan pengumpulan data dalam hal ini adalah data dokumentasi dan 

wawancara. Data primer dalam bentuk dokumen adalah program 

pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis serta produk hukum 

peraturan daerah no 3 tahun 2010 yang dijadikan landasan pelaksanaan

pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar 

Lampung.

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

“sampling bola salju”. Sampling bola salju yaitu pengumpulan data yang 

dimulai dari beberpa orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan 

anggota sampel pada penelitian ini yang dijadikan sampel pemula adalah 

Evazati S.sos selaku seksi pelayanan sosial anak rehabilitasi penyandang 

cacat untuk mendapatkan data mengenai program-program pembinaan 

anak jalanan. Selanjutnya data mengenai pelaksanaan program-program 

pembinaan anak jalanan serta faktor penghambat pelaksanaan pembinaan 

anak jalanan diperoleh dari Drs. Muzarin Daud selaku kepala bidang 

pelayanan dan rehabilitasi sosial. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau yang sudah dipublikasikan 

untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, 

                                                            
11  M. Iqbal Hasan,Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2002), h.21.
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dan menyajikan. Data sekunder adalah disebut juga dengan data tersedia.12

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh 

dari buku-buku, literatur, karya-karya dan dekumentasi terkait objek 

penelitian.

Kedua data tersebut digunakan dengan saling melengkapi, karena data yang 

ada dilapangan tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang dengan data 

perpustakaan. Dengan mempergunakan kedua sumber data tersebut maka data 

yang terhimpun dapat memberikan validitas dan dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data dari lokasi penelitian maka penulis 

menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

a. Interview / Wawancara menurut Usman dan Akbar adalah “tanya jawab 

lisan antara dua orang atau lebih secara langsung”.13 Sutrisno Hadi 

mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam 

menggunakan metode interview adalah sebagai berikut :

1. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang  

dirinya sendiri.

2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar  

apa adanya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

                                                            
12  Sutrisno, Hadi Metodelogi Research I (Yogyakarta: Andi Offset, 2004),h. 75.
12 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial (Bumi Aksara : 

Jakarta, 2001), h. 57.
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3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang 

dimaksudkan oleh peneliti.14

Menurut Arikunto, interview adalah metode pencarian data dengan jalan tanya 

jawab  sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan 

penelitian.15 Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Hal ini dilakukan untuk menggali dan memperoleh informasi yang 

diperlukan yang memiliki kaitan dengan penelitian. 

Wawancara yang diajukan kepada : para responden yang memiliki kaitan dengan 

pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Metode 

wawancara pada penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai 

pelaksanaan program pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Bandar 

Lampung serta faktor penghambat dalam pelaksanaan program pembinaan anak 

jalan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis 

terutama berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil dan 

hukum-hukum yang berhubungan dengan penyelidikan16. Data yang diperoleh 

melalui kajian dokumentasi ini dapat dipandang sebagai narasumber yang dapat 

menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh peneliti. Jenis dokumen yang peneliti 

                                                            
    13  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan 

R&R       (Bandung : Alfabeta, 2013), h.194.
   14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta : Rineka Cipta, 1989), h. 132.
15 Hadiri Nawawi, Metode Penelitian Bidang  Sosial, (Yogyakarta: Gajah  Mada University 

Press, 1998), h. 133.
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dapatkan seperti buku-buku, koran online / surat kabar harian, peraturan derah 

terkait pembinaan anak jalanan, pengemis dan gelandangan, literature karya 

ilmiah dan dokumen yang berkaitan dengan pembinaan anak jalanan oleh Dinas 

Kota Bandar Lampung.

c. Motode Observasi 

Motode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek

penelitian. Unsur-unsur yang tampak itu disebut data atau informasi yang harus 

diamati dan dicatat secara benar dan lengkap.17

4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisa data merupakan proses pencarian dan perencanaan 

secara sistematis terhadap semua data, dokumen dan bahan lain yang telah 

dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat 

menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan 

menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang diperoleh maka 

diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Analisa data ini dilakukan dengan 

analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi.

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengelolaan data yang 

disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Proses awal 

pengolahan data itu dimulai dengan melakukan editing setiap data yang masuk. 

                                                            

17  Hadari nawawi, Instrumen Penelitian Sosial, (yogyakarta, gajah mada university, 
1995),h.74.
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Apabila data yang diperoleh dari lapangan hanya sedikit dan bersifat monografis 

atau berwujud kasus-kasus ( sehingga tidak dapat disusun secara klasifikatoris), 

maka analisis yang dilakukan menggunakan analisis kualitatif.18 Metode ini juga 

dapat bermanfaat untuk mensinyalir data yang kurang objektif dari data yang 

dikemukakan oleh responden melalui interview, dengan demikian data yang 

diperoleh benar-benar merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. 

H. Tinjauan Pustaka 

Menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan dengan penelitian yang 

ada sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-

penelitian yang telah ada sebelumnya, berkaitandengan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis terhadap tema skripsi yang sepadan.

Berdasarkan studi kepustakaan yang telah penulis lakukan, ada beberapa 

penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik dari buku- buku, jurnal, 

makalah tulisan- tulisan bebas, skripsi, tesis, dan desertasi yang penulis lakukan.

a. Skripsi, yang berjudul “Efektivitas kerja pegawai dinas sosial provinsi 

sulawesi selatan” Skripsi ini ditulis oleh Faizurah Ahmad  Fakultas Ilmu 

Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Skripsi  ini membahas 

tentang bagaimana prestasi kerja pegawai dinas Sosial Provinsi Sulawesi 

Selatan dan pengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai di Dinas Sosial 

Provinsi Sulawesi Selatan

b. Skripsi yang berjudul “ Kinerja pegawai kantor dinas sosial, tenaga kerja 

dan transmigrasi kabupatean polewali mandar (studi kasus bidang tenaga 

                                                            
18  Bagong suyanto, motode penelitian sosial: alternatif pendekatan (jakarta: kencana, 

2005), h. 56.
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kerja)”  Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Nur Alim Fakultas Ilmu Sosial 

Politik Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin. Skripsi ini 

membahas tentang kinerja pegawai bidang tenaga kerja pada dinas sosial, 

tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten polewali mandar.

c. Skripsi, yang berjudul “Peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan 

sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan di provinsi 

lampung” Skripsi ini ditulis oleh Hikmah Wati Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. Skripsi ini membahas tentang sejauh mana Peran 

dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penaggulangan 

kemiskinan perkotaan Provinsi Lampung.

d. Skripsi yang berjudul “potret kehidupan anak jalanan di Bandar lampung 

(studi tentang faktor pendorong anak jalanan, interaksi sosial anak 

jalanan, pemaknaan perannya sebagai anak jalanan di kota Bandar 

lampung.” Skripsi ini ditulis oleh Yosefhine Na Rose Sinaga fakultas ilmu 

sosial dan ilmu politik Universitas Lampung. Skripsi ini membahas tentang 

interaksi anak jalanan dalam keluarga dn lingkungan serta bagaimana 

memaknai peran mereka sebagai anak jalanan di kota Bandar lampung.  

Sekripsi ini berbeda dengan apa yang sedang penulis saat ini teliti penulis 

lebih berfokus pada kegiatan yang terencana, terarah dan berkesinambungan yaitu 

tentang pelaksanaan program pembinaan anak jalanan yang menjadi tanggung 

jawab pemerintah Kota Bandar Lampung. Sesuai dengan peraturan daerah no 3 

tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan

sehingga diharapakan anak jalanan mampu hidup berkecukupan. 



BAB II

PEMBINAAN ANAK JALANAN  DAN DINAS SOSIAL

A. Pembinaan 

1. Pengertian pembinaan 

Kata pembinaan diambil dari kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri yaitu “ 

usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna 

untuk memperoleh hasil yang lebih baik, meningkat, dan mendapatkan manfaat yang 

positif.1 Pada dasarnya pembinaan juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan 

untuk memperoleh hasil yang maksimal dan memiliki manfaat yang positif. Hal 

tersebut sejalan dengan yang disampaikan  miftah bahwa, “ pembinaan adalah suatu 

tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik.2

Secara lebih luas, pembinaan bukan hanya diartikan sebagai bentuk kegiatan 

yang dilaksanakan demi tercapainya hasil yang baik namun pembinaan dapat 

diartikan sebagai pengelolaan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan. Pengelolaan 

kegiatan dari dari awal sampai akhir kegiatan dapat berupa perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi pada setiap kegiatan yang di lakukan. Menurut suparlan menyatakan 

bahwa, “pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, 

pengorganisasian, pembiayaan penyusunan program koordinasi pelaksanaan dan 

                                                          
1 Departemen Pendidikan Budaya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 

1990) , h. 134.
2 Thoha Mifta, Pembinaan Organisasi , ( Jakarta : CV. Rajawali , 1989), h. 7.
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pengawasan suatu pekerjaan secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan dengan 

hasil yang semaksimal mungkin”.3

Disisi lain, pembinaan dapat diartikan bukan hanya proses perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi kegiatannya melainkan adanya unsur organisasi yang saling 

terkait dan terkoordinasi sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud dengan 

baik. Seperti yang dikemukakan oleh sudjana yaitu: 

“pembinaan dapat diartikan sebagian rangkaian upaya pengendalian secara 

profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut berfungsi

sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana 

secara berdaya guna dan berhasil guna. Unsur-unsur organisasi itu mencakup 

peraturan, kebijakan, tenaga penyelenggara, staf dan pelaksana, bahan dan alat 

(material), biaya  perangkat lainnya.4

Pembinaan adalah suatu upaya, usaha kegiatan yang terus menerus mempelajari, 

meningkatkan, menyempurnakan, mengarahkan, mengembangkan kemampuan untuk 

mencapai tujuan agar sasaran pembinaan mampu menghayati dan mengamalkan 

ajaran islam sebagai pola kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan pribadi, 

keluarga maupun kehidupan keluarga masyarakat.5

Pembinaan adalah segala upaya pengelolahan berupa merintis, meletakkan, 

dasar, melatih, membiasakan, memelihara, mencegah, mengawasi, menyantuni, 

                                                          
3 Suparlan, Kamus Pekerjaan Sosial , (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1990), h. 109.
4 Sudjana, Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Bandung: Falah Production, 2000), h.16.
5 Proyek Penerangan Bimbingan Khutbah Agama, Pembinaan Rohani Pada Dharma Wanita, 

(Jakarta: DEPAG, 1984), h.8.
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mengarahkan, serta mengembangkan kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan, 

mewujudkan manusia sejahtera dengan mengadakan dan menggunakan segala daya  

dana yang dimiliki.6

Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan 

tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini 

terkait dengan berbagai tujuan organisasi

2. Bentuk Pembinaaan 

Pembinaan dibagi menjadi lima bentu atau tahapan kegiatannya. Menurut 

B2P3KS menyatakan bahwa, “tahap pembinaan dan bimbingan sosial yaitu 

pembinaan fisik, bimbingan mental psikologik, bimbingan moral keagamaan, 

bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan usaha atau kerja”. Bentuk pembinaan 

sendiri meliputi kegiatan yang dilakukan oleh individu, masyarakat atau lembaha 

terkait dalam kegiatan pelayanan yang diberikan.7

Lebih luas Depsos menguraikan tahapan pelayanan pelaksanaan dalam 

rehabilitasi sosial adalah “bimbingan fisik, bimbingan mental spiritual, bimbingan 

sosial, bimbingan kecerdasan dan keterampilan kerja, bimbingan belajar kerja atau 

usaha, bimbingan kesiapan dan partisipasi keluarga, bimbingan kesiapan partisipasi 

masyarakat, penyaluran, pembinaan lanjut.”8 Senada dengan hel tersebut diatas, enni 

(2010: 27) menyatakan bahwa, “pro3ses pelayanan sosial anak terlantar dimulai 
                                                          

6 Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, Dan Perceraian BP-4, Membina Keluarga 
Bahagia Dan Sejahtera, (Jakarta :BP-4, 1994),h.8.

7 B2P3KS, Pengkajian Dan Uji Coba Standarisasi Pola Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Luar 
Panti, (Yogyakarta: B2P3KS press, 1995), h.23-24.

8 Departemen Sosial Ri, Pedoman Pelaksanaan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang 
Berkonflik Dengan Hukum Di Panti Sosial, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2006), h. 15.
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dengan assesment, bimbingan sosial, bimbingan mental, dan bimbingan 

keterampilan.” Standar pelayanan sosial sistem panti disusun Kementrian Sosial 

sedangkan pelaksanannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing 

panti.9

3. Pembinaan anak jalanan melalui dinas sosial

a. Pendampingan

Proses pendampingan membutuhkan seseorang pendamping untuk melakukan 

kegiatan pendampingan. Departemen sosial mengemukakan bahwa pendampingan 

adalah “pekerja sosial yang dengan keahliannya atau pekerjaannya mendahulukan 

tugas-tugas pendampingan dimana yang bersangkutan bekerja sesuai dengan prinsip, 

metode dan pekerjaan sosial.10

Menurut Undang-Undang Nomor.  11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial 

menyatakan bahwa 

“Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja baik dilembaga pemerintah 

maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial dan 

kepedulian dalam pekerjaan yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan atau 

pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan 

penanganan masalah sosial.”

                                                          
9 Hardiati Enni Dkk, Evaluasi Model Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Dalam Panti, 

(Yogyakarta: B2p3ks Press, 2010), h.27.
10 Departemen Sosial,  Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Memerlukan Perlindungan 

Khusus (AMPK) Melalui Panti Sosial Anak. (Jakarta: Depsos RI, 2007),h. 4.
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Peran pekerja sosial sendiri tak kalah penting untuk melaksanakan tugas-tugas 

pelayanan dan penanganan masalah sosial. Peran pendamping yang dikemukakan 

departemen sosial sebagai berikut:11

1. Pembela (advocator)

Pendamping melakukan pembelaan pada korban yang mendapatkan perlakuan 

tidak adil. Pendamping sebagai pembela pada dasrnya berfokus pada korban, 

mendampingi korban dalam proses hukum, mengembangkan peranan, tugas 

dan sistem yang berlaku. 

2. Penghubung (mediator)

Pendamping berperan sebagai penghubung klien dengan sistem sumber yang 

ada baik formal maupun informal, dalam rangka merujuk dan sebagai tindak 

lanjut dari pelayanan yang di berikan RPTC.

3. Pemungkin (enabler)

Pendamping berperan dalam mengindentifikasi permasalahan korban 

kebutuhan dan menjaga langkah-langkah menghadapi permasalahannya.

4. Penjangkau (outtreacher)

Pendamping berperan dalam melakukan penjangkauan kepada kelompok-

kelompok yang rentan terhadap kekerasan dan korban tindak kekerasan yang 

membutuhkan layanan perlindungan awal dan pemulihan psikolososial

5. Pemberi motivasi (motivator)

                                                          
11 Departemen  Sosial, Pendamping Resosialisasi dan Rujukan Korban Tindak Kekerasan, 

(Jakarta: Depsos RI, 2007),h.15-16.



24

Pendamping berperan dalam memberikan rangsangan dan dorongan semangat 

kepada klien untuk dapat bersikap positif, pola pikir dan mengembangkan 

potensi sebagai upaya pemulihan korban. 

Peranan pekerja sosial antara lain:

a. Peranan sebagai perantara

Yaitu menghubungkan sistem pelayanan dan memberikan informasi masalah 

penerima pelayanan kepada keluarga. Pekerja sosial memberikan bantuan baik secara 

materi maupun non materi yang berhubungan dengan kegiatan yang ada dibadan 

panti sosial. Selain itu pekerja sosial berupaya membentuk jaringan kerja dengan 

organisasi pelayanan sosial untuk mengontrol kualitas pelayanan sosial tersebut. 

dalam melaksanakan peranannya pekerja sosial perlu melakukan assessment

kebutuhan klien atau penerima pelayanan. Adanya assessment kebutuhan yang 

dilakukan dapat memberikan manfaat yang bagi penerima pelayanan.

b. Peranan sebagai pemungkin 

Yaitu peranan pekerja sosial dalam memfasilitasi dan memberikan peluang untuk 

pemecahan masalah atau menyelesaikan konflik. Peranan ini berhubungan dengan 

konsep pemberdayaan dan difokuskan pada kemampuan, penerima pelayanan untuk 

menolong dirinya sendiri. Konsep pemberdayaan memberiakan peluang pada 

kemampuan penerima pelayanan dan pekerja sosial dalam membantu penyelesaian 

masalah yang dihadapi. 
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c. Peranan sebagai penghubung

Yaitu peranan pekerja sosial dalam membantu mengklarifikasikan posisi kedua 

belah pihak yang bertentangan dan mencariakan solusi penyelesaian dari masalah 

yang dihadapi. Peranan yang dilakukan adalah membantu menyelesaikan konflik 

diantara dua sistem atau lebih serta menyelesaikan pertikaian antara keluarga dan 

klien atau penerima pelayanan dan memperoleh hak-hak korban. 

d. Peranan sebagai advokasi 

Peranan sebagai advokasi yaitu membela kepentingan korban untuk menjamin 

sistem sumber dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Peranan ini terlihat 

ketika pekerja sosial memberikan argumentasi tentang masalah penerima pelayanan, 

membela kepentinagan dan memberikan pelayanan yang di butuhkan sehingga 

kebutuhan penerima pelayanan dapat terjamin.

e. Peranan sebagai perunding 

Yaitu peranan yang diasumsikan ketika pekerja sosial dan klien atau penerima 

pelayanan mulai bekerja sama. Kerja sama antara penerima pelayanan dan pekerja 

sosial yang dimaksud melalui kegiatan bercerita, bertukar informasi maupun 

pengalaman. 

f. Peranan sebagai pelindung 

Yaitu melindungi klien atau penerima pelayanan sehingga merasa nyaman untuk 

mengutarakan masalahanya dan merasa bahwa masalahnya dapat dirahasiakan 

pekerja sosial. Peranan ini memberikan sebuah ketenangan bagi penerima pelayanan 

terhadap kerahasian masalah yang dihadapinya. Selain itu dalam praktik pekerjaan 
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sosial sendiri memiliki etika untuk mengharuskan pekerja sosial merahasiakan 

masalah dari penerima pelayanan. 

g. Pelayanan sebagai fasilitasi 

Pekerja sosial harus bervariasi dalam memberikan pelayanan trgantung pada 

kebutuhan korban dan masalah-masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain, pekerja 

sosial harus pandai melihat masalah maupun kebutuhan yang dihadapi penerima 

pelayanan sehingga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh 

penerima pelayanan. 

h. Peranan sebagai inisiator 

Pekerja sosial berupaya memberikan perhatian pada isu-isu seperti masalah 

korban yang ada dibadan atau lembaga atau panti sosial dan kebutuhan-kebutuhan 

yang diperlukan. Disinilah peran pekerja sosial untuk menyadarkan badan, lembaga, 

atau panti sosial bahwa ada permasalahan yang terjadi dilingkungan sekitar. Peran 

pekerja sosial ini sangat penting agar memberikan sebuah keadaran pada pihak-pihak 

trkait pembinaan tentang masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. 

i. Peranan sebagai negosiator 

Ditunjukkan pana penerima pelayanan yang mengalami konflik dan mencari 

penyelsaiannya sehingga tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dengan 

kata lain, negosiator memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah dan 

mencarikan solusi dari permaslahan pihak yang sedang berkonflik.     

Pendampingan berarti bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun 

kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan 
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pemecahan permasalahan kelompok. Pendampingan diupayakan untuk 

menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi 

dapat hidup secara mandiri. Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu 

individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan 

kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi 

dari, oleh, dan untuk anggota kelompok serta mengembangkan kesetiakawanan dan 

solidaritas kelompok dalam rangka tumbuhnya kesadaran sebagai manusia yang utuh, 

sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki. 

b. Pelatihan 

Pelatihan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap dan 

prilaku, serata mengembangkan keterampilan. Pelatiahan sering dianggap sebagai 

aktivitas yang paling umum dan para pimpinan mendukung adanya pelatihan karena 

melalui pelatihan, para pekerja akan menjadi lebih trampil dan karenannya akan lebih 

produktif sekalipun manfaat-manfaat tersebut harus diperhitungkan denangan waktu 

yang tersita ketika pekerja sedang dilatih. Pelatihan adalah bagian dari pendidikan 

yang menyangkut proses belajar, berguna untuk memperoleh dan meningkatkan 

keterampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu relatif singkat dan 

metodenya mengutamakan praktek dari pada teori. 

Pelatihan adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan pada praktek dari 

pada teori yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan menggunakan pelatihan 

orang dewasa dan bertujuan meningkatkan kemampuan dalam satu atau beberapa 
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jenis keterampilan tertentu. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses 

interaksi antara peserta dengan lingkungan yang mengarah pada pencapaian tujuan 

pendidikan dan pelatihan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Pelatihan merupakan 

salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. Peserta program 

pemberdayaan perlu mengikuti pelatihan karena adanya tuntunan peningkatan 

keterampilan yang dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan kerja, strategi, 

dan lain sebagainya. 

Pelatihan memberikan seseorang keterampilan yang mereka butuhkan untuk 

melaksanakan pekerjaan. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan adanya 

pendidikan dan latihan yaitu: 

1. Membantu individu untuk dapat membuat keputasa dan pemecahan masalah 

secara lebih baik. 

2. Internalisasi dan operasionalisasi motivasi kerja, prestasi, tanggung jawab, 

dan kemajuan. 

3. Mempertinggi rasa percaya diri dan pengembangan diri 

4. Membantu untuk mengurangi rasa takut dan menanggapi tugas-tugas baru 

c. Penyuluhan

Penyuluhan bukanlah sekedar penerapan tentang kebijakan penguasa, bukan 

hanya dimensi teknologi, bukan program charity yang bersifat darurat, dan bukan 

program untuk mencapai tujuan yang tak merupakan kepentingan pokok kelompok 

sasaran. Tetapi adalah program pendidikan luar sekolah  yang bertujuan 

memberdayakan sasaran meningkatkan kesejahteraan sasaran secara mandiri dan 
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membangun masyarakat madani. Pembelajaran yang berfungsi secara berkelanjutan 

dan tidak bersifat adhoc, serta program yang menghasilkan perubahan prilaku dan 

tindakan sasaran yang menguntungkan sasaran dan masyrakatnya. 

Penyuluhan juga merupakan pendidikan bagi pihak yang disuluh agar berubah 

perilakunya berusaha lebih menguntungkan., hidup lebih sejahtera, dan bermasyrakat 

lebih baik serta menjaga kelestarian lingkungannya. Penyuluhan adalah proses aktif 

yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan yang disuluh agar terbangun proses 

perubahan “prilaku” (behavior) yang merupakan perwujudan dari pengetahuan, sikap 

dan keterampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang atau pihak lain, baik 

secara langsung (berupa ucapan, tindakan, bahasa tubuh, dan lain-lain) maupun tidak 

langsung.

4.  Pola Pembinaan Anak Jalanan Non Formal (LSM atau Panti Sosial)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dikenal juga sebagai non government

oranistion ( NGO) adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh anggota 

masyarakat secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak 

dibidang usaha kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian 

secara swadaya. Sebagai lembaga yang lahir dari masyarakat, LSM mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam proses pergerakan pemberdayaan masyarakat. 

Dalam hal ini LSM sebagai penggerak bagi perjuangan kepentingan msyrakat. Posisi 

ini sendiri diperoleh karena LSM dianggap lebih dekat dengan masyarakat, tetapi 

harus diakui juga LSM tidak jarang melakukan kolaborasi dengan kalangan elit local, 
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sehingga apa yang dilakukan hanya dianggap menguntungkan segelintir kalangan elit 

lokal. 

Lembaga swadaya masyarakat merupakan proses informasi yang memberikan 

suasana rasionalisasi anak marginal terhadap system nilai dan norma yang berlaku 

dimasyarakat. Kegiatan pembinaan anak jalanan disebuah lembaga sosial biasanya 

tergabung dalam layanan resoliasi dan pendidikan, diantaranya: 1) kegiatan 

keagamaan yang antara lain peringatan hari besar agama; 2) pengajaran dan diskusi 

tentang norma sosial; 3) bimbingan sosial khusus, baik yang terjadi dikeluarga, 

sekolah maupun lokasi tempat kerja anak jalanan, dan; 4) kunjungan kerumah orang 

tua anak jalanan dalam rangka penyatuan kembali dengan keluarga. 

Pola pembinaan anak jalanan atau bentuk-bentuk pembinaan anak jalanan melalui 

panti sosial 

1. Pembinaan keterampilan dan skill 

Pembinaan keterampilan disini sebagai upaya untuk memberikan anak jalanan 

keahlian skill supaya nantinya mereka bisa menjadi anak yang mandiri. Pembinaan 

keterampilan yang dilakukan seperti pelatihan yang difsilitasi oleh yayasan tersebut, 

baik bersifat kerajinan tangan maupun pelatihan tentang teknologi.

2. Pembinaan yang melibatkan sejumlah tokoh masyarakat 

Dalam pengertian ini, mengajak segenap masyarakat untuk peduli terhadap anak 

jalanan, dintaranya melalui tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh seperti RT, 

RW, kelurahan atau orang yang bisa mempengaruhi anak ke arah yang lebih baik. 
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Bisa jadi pelibatan tokoh masyarakat digunakan sebagai pengenalan terhadap anak 

jalanan tentang norma-norama yang kurang dihiraukan. 

3. Pembinaan yang melibatkan pihak kepolisian 

Pembinaan ini lebih ditekankan pada bagaimana sebenarnaya peraturan-peraturan 

yang harus dipatuhi  dan dilarang kemudian dijelaskan. Selain itu, pelibatan aparat 

kepolisian juga bertujuan agar anak njalanan lebih paham dan mengerti tentang tata 

tertib dijalanan. Pembinaan aparat kepolisian tidak hanya memberikan pengenalan 

tengah peraturan-peraturan jalanan, tetapi juga lebih banyak mengajak anak jalanan 

untuk terlibat kriminalitas dan belanja untuk obat-obatan terlrang ( narkoba) dan lain-

lain. 

4. Program pendididikan 

a). kegiatan pendidikan melalui kejar paket 

sebagai usaha preventif agar anak jalanan tetap bersekolah, karena banyak 

sekali dari anak jalanan itu yang putus sekolah dan tidak dapat menikmati 

pendidikan.

b). kegiatan rekreasi 

kegiatan rekreasi itu sebagai sarana mengajak anak jalanan untuk lebih 

mengenal diri sendiri (refleksi diri) baik potensi, bakat dan minatnya dengan 

metode reaksi yng dipadukan dengan permainan-permainan dan 

menyenangkan bagi anak. 
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5. pembinaan keagamaan 

sebagai usaha preventif untuk menagkal sikap prilaku yang tidak sesui dengan norma 

dan nilai-nilai yang ada di masyarakat.pendidikan agama diberikan pada anak jalanan 

dengan materi-materi yang disesuiakan dengan kondisi saat ini, yang dikaitkan 

dengan ajaran agama islam. Harapan dari kegiatan ini agar  anak jalanan mempunyai 

bekal keagamaan dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negative. Misalnya 

narkoba, minum-minuman keras, dan pergaulan  bebas.    

5. Tujuan Pembinaan 

Adapun tujuan umum pembinaan sebagai berikut :

d. Untuk mengembangkan keahlian sehingga pekerja dapat menyelesaikan 

pekerjaannya lebih cepat.

e. Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerja dapat menyelesaiakan 

pekerjaannya rasional dan

f. Untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama 

dengan teman-teman pegawai dan dengan manajemen yang baik (pemimpin). 

sedangkan menurut mangkunegara komponen-komponen pembinaan terdiri dari: 

1. Tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan harus jelas dan dapat diukur

2. Para pembina yang profesional 

3. Materi pembinaan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang 

hendak dicapai 
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4. Peserta pembinaan dan pengembangan harus memenuhi prasyarat yang 

ditentukan.12

Pengembangan program pembinaan, agar pembinaan dapat bermanfaat dan 

mendatngkan keuntungan diperlukan tahapan atau langkah-langkah yang sistematik. 

Secara umum ada tiga tahap pada pembinaan yaitu tahap perencanaan pembinaan , 

tahap pelaksanaan pembinaan dan tahap evaluasi pembinaan. 

6. Rehabilitasi sosial 

Rehabilitasi sosial yang biasanya disebut dengan resos ini dapat diartikan sebagai 

kegitan yang berupaya memulihkan kondisi fisik, mental dan sosialnya seperti 

meningkatkan kepercayaan diri sehingga dapat berinteraksi dalam lingkungan 

sosialnya. Rehabilitasi sosial yaitu suatu rangkaian kegiatan profesional yang 

bertujuan memecahkan masalah, menumbuhkan memulihkan dan meningkatkan

kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara 

wajar”.13 Pelayann dan rehabilitasi sosial adalah segala upaya yang dimaksudkan 

untuk memulihkan kepercayaan diri, harga diri, kesadaran dann tanggung jawab 

sosial terhadap masa depan bagi dirinya, keluarga dan masyarakat sekitar sehingga 

memiliki kemauan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum 

                                                          
12 Mangkunegara, Anwar Prabu, Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia (Bandung: Refika 

Aditama, 2005), h.76.
13 Sri Yuni dan Murti Widiayanti, Efektifitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal, 

(Salatiga: Widyasari, 2008).h,9.
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agama dan sosial budaya, serta memulihkan kemampuan melaksanakan fungsi 

sosialnya secara wajar.14

Rehabilitasi sosial memiliki fungsi-fungsi dalam kegiatan yang dilakukannya. 

Fungsi-fungsi tersebut memiliki peranan yang bermanfaat bagi rehabilitasi. Fungsi 

pokok rehabilitasi sosial, yaitu:15

a. Penceghan, yaitu mencegah timbulnya permasalahan kesejahteraan sosial, 

mencegah berkembangnya atau meluasnya permasalahan kesejahteraan sosial 

dalam kehidupan masyarakat serta mencegah timbulnya kembali 

permasalahan kesejahteraan sosial yang pernah terjadi oleh perseorangan, 

keluarga, masyarakat. 

b. Rehabilitasi yaitu sebagai suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan 

untuk memungkinkan penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu 

melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat.

c. Pengembangan, yaitu fungsi yang mengandung tiga ciri pokok yaitu 

meningkatkan taraf kesejahteraan, menjalarnya efek ganda dalam lingkungan 

sosial keluarga dan masyarakat, serta meningkatnya kesadaran dan tanggung 

jawab sosial untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. 

d. Penunjang yaitu dalam kaitan pembangunan nasional mengandung makna 

penting sebagai salah satu unsur yang ikut menentukan tingkat keberhasilan 

suatu program, baik intra maupun intersektoral.

                                                          
14 Departemen Sosisal, Pedoman Pelaksnaan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang 

Berkonflik dengan  Hukum Di Panti Sosial, (Jakarata: Depsosos RI, 2006).h, 6.
15 Hanafi Dahlan, Dinamika Anak Terlantar, (Yogyakarta: B2P3KS press, 2008).h, 21-22.
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Fungsi rehabilitasi sosial secara garis besar adalah fungsi tanggap darurat, 

pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, fungsi penunjang dan pengembangan. 

Kegiatan rehabilitasi sosial sendiri secara sederhana dapat diartikan memiliki fungsi 

untuk memberikan tanggapan untuk terhadap permasalahan dan mencegah 

meluasnya permasalahan tersebut. selain itu rehabilitasi sosial memiliki fungsi 

memberikan perlindungan berupa kegiatan pelayanan sosial pada penerima 

pelayanan. Rehabilitasi sosial bukan hanya memberikan tanggapan, mencegah dan 

melindungi saja melainkan adanya upaya rehabilitasi untuk memulihkan pisikis 

dalam menjalankan fungsi sosialnya secara wajar melalui kegiatan pembinaan 

maupun bimbingan sosial. Kegiatan rehabilitasi juga memiliki fungsi sebagai 

pengembangan dan penunjang. Fungsi pengembangan dan penunjang ditujukan 

bukan hanya pada individu penerima pelayanan namu untuk  meningkatkan 

kesejahteraan demi tercapainya pembangunan nasional. 

B. Anak Jalanan

1. Pengertian Anak Jalanan 

Pengertian anak jalanan  telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli. Secara 

khusus, anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian 

besar waktunya dijalanan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain. Anak jalanan

tinggal di jalanan karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang  tidak

mampu menanggung beban  karena  kemiskinan dan kehancuran keluarganya.16

                                                          
16 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa, 2006), h. 80.
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Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, dan

pengais sampah. Tidak jarang menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, 

perkelahian, dan kekerasan lain. Anak jalanan lebih mudah tertular kebiasaan tidak 

sehat dari kultur jalanan, khususnya seks bebas dan penyalahgunaan obat.

UNICEF mendefinisikan anak jalanan sebagai those who have abandoned their

home, school, and immediate communities before they are sixteen yeas of age have 

drifted into a nomadic street life (anak-anak berumur di bawah 16 tahun yang sudah

melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekat, larut

dalam kehidupan yang berpindah-pindah). Anak jalanan merupakan anak yang 

sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran

di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.17

Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan dijalanan 

atau di tempat-tempat umum, dengan usia antra 6 sampai 21 tahun yang melakukan 

kegiatan di jalan atau di tempat umum seperti: pedagang asongan, pengamen, ojek 

payung, pengelap mobil, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan dapat membahayakan 

dirinya sendiri atau mengganggu ketertiban umum. Anak jalanan merupakan anak 

yang berkeliaran dan tidak jelas kegiatannya dengan status pendidikan masih sekolah 

dan ada pula yang tidak bersekolah, kebanyakan mereka berasal dari keluarga tidak 

mampu.18

                                                          
17 Departemen Sosial RI, Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan, (Jakarta:    

Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005), h. 20.
18 Zulfadli, Pemberdayaan Anak Jalanan Dan Orang Tuanya Melalui Rumah Singgah (Studi 

Kasus Rumah Singgah Amar Makruf  I Kelurahan Pasar  Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung 
Harapan Kota Solok Propinsi Sumatra Barat) Tesis ( Bogor: Institut Pertanian 2004). 
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Mulandar, memberi pengertian tentang anak jalanan yaitu anak-anak marjinal di 

perkotaan yang mengalami proses dehumanisasi. Dikatakan marjinal, karena mereka 

melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya, kurang dihargai dan 

umumnya tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan. Mereka juga rentan 

akibat kekerasan fisik dan resiko jam kerja yang sangat panjang.19

2. Latar Belakang Munculnya Anak Jalanan

Rata-rata anak jalanan mengaku pergi ke jalan merupakan keinginan diri sendiri. 

Namun demikian motif tersebut bukanlah semata-mata motif biologis yang muncul 

dari dalam diri mereka melainkan juga di dorong oleh faktor lingkungan. Menurut 

kalangan LSM peduli anak, beberapa penyebab anak turun ke jalanan ialah pertama, 

kondisi ekonomi keluarga yang miskin seringkali dipahami sebagai faktor utama yang 

memaksa anak turun ke jalan. Kedua , kekerasan dalam keluarga. Kekerasan yang 

terjadi  dalam keluarga menjadi faktor penting yang mendorong anak untuk turun ke 

jalan. Hal ini bisa terjadi ketika keluarga mengalami berbagai masalah akibat beban 

ekonimi tidak. Sebagian atau seluruh masalah keluarga itu kemudian terpaksa 

dibebankan kepada anak0anak mereka. Ketiga, faktor lingkungan terbukti juga 

menjadi penyebab anak turun kejalanan. Tidak sedikit anak dipaksa lingkungan untuk 

turun ke jalan. Adakalanya sebelum terpengaruh faktor lingkungan, sesorang anak 

                                                          
19 Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, Pedoman Penanganan Anak Jalanan, ( Surabaya: 

Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, 2001) h.7.  
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berasal dari keluarga miskin, sehingga faktor lingkungan, seperti diajak teman atau 

bermasalah disekolah, menjadi penguat alasan untuk turun dijalan.20

1. Faktor-Faktor Pendorong Munculnya Anak Jalanan

Faktor-faktor yang mendukung seorang anak memasuki dunia jalanan adalah 

sebagai berikut: 

a. Faktor pembangunan, yang dimana mengakibatkan masyarakat pedesaan 

melakukan urbanisasi. Lemahnya keterampilan menyebabkan mereka kalah 

dari persaingan memasuki sektor formal dan menyebabkan mereka bekerja 

apapun untuk mempertahankan hidup 

b. Faktor kemiskinan, faktor yang dipandang dominan yang menyebabkan 

munculnya anak-anak jalanan.

c. Faktor kekerasan keluarga, anak selalu menjadi korban kekerasan baik fisik, 

mental dan seksual memiliki resiko tinggi menjadi anak jalanan.

d. Faktor perceraian orang tua (broken home), perceraian orang tua yang diikuti 

dengan pernikahan baru telah membuat anak menjadi shock dan tertekan. 

Tidaklah mudah untuk memilih mengikuti ayah atau ibu. Ini merupakan salah 

satu faktor yang mendorong anak melarikan diri dari rumah dan hidup 

dijalanan.

e. Faktor ikut-ikutan teman, sering anak yang telah memasuki dunia jalanan 

menceritakan pengalamannya pada teman-temannya. Nilai-nilai kebebasan dan 

                                                          
20 Ibid, h. 48.
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kemudahan mendapatkan uang akan merangsang anak-anak lain untuk 

mengikuti jejaknya.

f. Faktor kehilangan orang tua, banyak anak, banyak anak memasuki dunia 

jalanan karena kedua orangtuanya meninggal atau ditangkap kamtib dan 

dikembalikan ke daerah asalnya atau dilepas begitu saja di suatu tempat. 

Akhirnya anak terpaksa hidup sendiri, untuk mempertahankan hidupnya, 

mereka melakukan kegiatan di jalanan.

g. Faktor budaya ada beberapa daerah yang menganjurkan anak laki-laki 

mengadu nasib ke daerah lain.21

Selain disebutkan sebelumnya, ada beberapa aspek yang melatar belakangi 

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

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

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

keluarga. Aspek sosial ekonomi yang dimaksud disini adalah pendidikan, pekerjaan 

dan pendapatan (ekonomi), juga faktor tradisi.

a. Pendidikan 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat 

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

bisa menggunakan akal pikirannya secara sehat, sebagai upaya untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

                                                          
21 Supartono, Bacaan  Dasar  Pendamping Anak Jalanan,(Semarang: Yayasan Setara 2004), 

h.7.
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Pendidikan merupakan suatu usaha dari para pendidik untuk memberikan bantuan 

dalam memberikan arahan terhadap anak didik, sehingga mereka ada perubahan sikap 

dan wawasan yang lebih bersifat positif bagi dirinya dan masyarakat secara umum.22

Pada dasarnya, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, baik dari individu maupun dalam masyarakat. Karena pendidikan merupakan 

syarat untuk menjadi manusia berkualitas. Selain itu dengan memiliki pendidikan, 

masyarakat secara individu bisa meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat. 

Seperti halnya dengan nasib anak jalanan secara umum mereka tidak bisa 

mendapatkan pendidikan secara layak. Kebanyakan mereka dari pendidikan rendah 

bahkan ada yang tidak pernah bersekolah, karena anak-anak ini harus bekerja 

dijalanan. 

b. Ekonomi 

Kehidupan keluarga yang serba kekurangan mendorong anak untuk turun ke jalan 

untuk bekerja dan mencari uang, baik untuk diri sendiri maupun untuk kebutuhan 

orang tua dan keluarga. Alasan ekonomi menjadi penyebab utama dari sekian banyak 

anak jalanan. Terdorong keinginan untuk membantu ekonomi keluarga mereka 

terpaksa turun kejalan. 

Lebih lanjut, karnaji menyatakan setidaknya ada tiga hal yang mendorong anak 

jalanan turun ke jalan. 

                                                          
22 Romlah, Psikologi Pendidikan Kajian Teoritis Dan Aplikatif, (Malang: UMM press. 2004), 

h.28.
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1. Motivasi muncul dari anak itu sendiri untuk membantu ekonomi keluarga 

2. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, dan 

3. Dipaksa oleh orang tua untuk bekerja

c. Tradisi 

Tradisi sering digunakan untuk menjelaskan keberadaan pekerja anak atau 

munculny anak jalanan. Bahwa anak dari kalangan keluarga miskin tidak memiliki 

alternatif lain dan memang selayaknya bekerja. Sudah menjadi aksioma kultural bagi

banyak kalangan terutama dinegara berkembang.

Menurut departemen sosial secara umum menyebutkan ada tiga tingkatan 

penyebab keberadaan anak jalanan, yaitu: 

1. Tingkat mikro (immediate causes)

Pada tingkat ini, biasanya anak menjadi anak jalanan disebabkan faktor 

internal dalam keluarga, yaitu:

a). Keluarga mengalami kesulitan ekonomi, sehingga anak dengan terpaksa lari 

dari keluarga, berusaha untuk mandiri dan berjuang sendiri mempertahankan 

hidup dan memenuhi kebutuhannya.

b). Orang tua mengalami perceraian, perceraian mengakibatkan kurangnya 

perhatian, kasih sayang dan rasa aman yang diterima anak oleh keluarga, 

sehingga anak mencari kebutuhan tersebut dengan cara menjadi anak jalanan. 
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2. Tingkat messo (underlying causes)

Pada tingkat messo, faktor penyebab dapat diindentifikasi sebagai berikut:

a). Masyarakat atau komunitas miskin mempunyai pola hidup dan budaya 

miskinya sendiri. Pola hidup yang tidak teratur dan memandang anak sebagai 

aset untuk menunjang hidup keluarga yang menyebakan hilangnya kebutuhan-

kebutuhan anak sesuai tugas perkembangannya. Sehingga anak kadang harus 

bekerja dan tidak bersekolah. Tidak ada orientasi masa depan yang 

menyebabkan mereka dalam kondisi yang rentan dalam berbagai hal. 

b). Pola urbanisasi kekota-kota besar tanpa perbekalan memadai

c). Penolakan masyarakat terhadap anak jalanan sebagai calon kriminal.

3. Tingkat makro (basic causes)

Pada tingkat makro, faktor penyebab dapat diindentifikasi sebagai berikut:

a. Ekonomi. 

Peluang pekerjaan sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal 

keahlian, mereka harus lama dijalanan dengan meninggalkan bangku 

sekolah, ketimpangan desa dan kota yang mendorong urbanisasi. 

b. Pendidikan

Biaya sekolah yang tinggi, prilaku guru yang diskriminatif dan ketentuan-

ketentuan teknis birokratis yang mengalahkan kesempatan belajar.

c. Belum beragamnya unsur-unsur pemerintah memandang anak jalanan antar 

sebagai kelompok yang memerlukan perawatan (pendekatan kesejahteraan) 
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dan pendekatan yang menganggap anak jalanan sebagai pembuat masalah 

(trouble maker). Pendekatan yang dilakukan pemerintah adalah pendekatan 

keamanan (security approach). 

1. Faktor Pendorong Munculnya Anak Jalanan: Kemiskinan dan Keretakan 

Keluarga (Broken Home)

a. Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai tingkat rendah standar hidup, yaitu tingkat 

kekurangan materi dalam jumlah atau sekelompok yang dibandingkan dengan standar 

hidup yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.23 Standar kehidupan yang 

rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhaadap tingkat keadaan kesehatan, 

kehidupan sosial, kehidupan moral mereka yang tergolong sebagai orang miskin. 

Masalah kemiskinan ini merupakan salah satu pemicu munculnya anak jalanan. Anak 

yang seharusnya menndapat penghidupan maupun pendidikan yang layak dimasa 

kanak-kanak, ternyata mereka harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. 

Faktor kemiskinan merupakan faktor yang kuat sebagai salah satu penyebab 

munculnya anak jalanan. Tingkat ekonomi keluarga yang rendah secara tidak langsung 

memaksa mereka berpikir atau bertindak untuk mencari jalan keluarnya yaitu sebagai 

anak jalanan. 

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup 

memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak 

mampu memanfaatkan tenaga mental, muaupun fisiknya dalam kelompok tersebut. 
                                                          

23 Suparlan , kemiskinan di perkotaan, (jakarta: yayasan obor indonesia, 1993), h. 20.
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Menurut sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan 

masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang dengan pesat dan tiambulnya 

nilai-nilai sosial yng baru. Dengan berkembangnya perdagangan ke seluruh dunia dan 

ditetapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat, 

kemiskinan muncul sebagai masalah sosial. Pada waktu itu individu sadar akan 

kedudukan ekonomisnya sehingga mereka mampu untuk mengatakan apakah dirinya 

kaya atau miskin. Kemiskinan dianggap sebagai masalah sosial apabila perbedaan 

kedudukan ekonomis para warga masyarakat ditentukan secara tegas. 

Masyarakat yang bersahaja susunan dan organisasinya, mungkin kemiskinan 

bukan merupakan masalah  sosial karena  menganggap bahwa semuanya telah 

ditakdirkan sehingga tidak ada usaha-usaha untuk mengatasinya. Mereka tidak akan 

terlalu memperhatikan keadaan tersebut, kecuali apabila mereka betul-betul menderita 

karenanya. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka membenci kemiskinan adalah 

kesadaran bahwa mereka telah gagal untuk memperoleh lebih daripada apa yang telah 

dimilikinya dan perasaan akan adanya ketidakadilan.

Masyarakat modern yang rumit, kemiskinan menjadi suatu masalah sosial karena 

sikap yang membenci keiskinan tadi. Seseorang bukan merasa miskin karena kurang 

makan, pakaian atau perumahan, tetapi karena harta miliknya dianggap  tidak cukup 

untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada. Persoalan menjadi lain bagi mereka yang 

turut dalam arus urbanisai, tetapi gagal mencari pekerjaan. Bagi mereka pokok 

persoalan kemiskinan disebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

primer sehingga timbul tuna karya, tuna susila, dan lain sebagainya. Secara sosiologis, 
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sebab-sebab timbulnya masalah adalah karena salah satu lembaga kemasyarakatan  

dibidang ekonomi. Kepincangan tersebut akan menjalar ke bidang-bidang lainnya, 

misalnya, pada kehidupan keluarga yang tertimpa kemiskinan tersebut.  

b. Keretakan keluarga (broken home)  

Kelurga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau pranata sosial 

lainnya berkembang. Di masyarakat manapun di dunia, keluarga merupakan 

kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam 

kehidupan individu. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik keluarga adalah: 

1). Terdiri dari dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan 

atai adopsi

2). Anggota kelurga berinteraksi satu sama lain dengan masing-masing mempunyai 

peran sosial: suami, istri, anak, kakak dan adik.

3). Anggota keluaraga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap 

memperhatian satu sama lain 

4). Mempunyai tujuan menciptakan dan mempertahankan budaya, meningkatkan 

perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anggota. 

Ketidak berfungsian keluarga merupakan salah satu masalah pemicu anak jalanan. 

Keluraga dianggap merupakan tempat nyaman menjadi salah satu hal tidak nyaman 

lagi bai anak. Seringnya terjadi kekerasan dalam suatu keluarga ini menyebabkan anak 

terjun ke jalanan. Kelurga broken home merupakan situasi keluarga yang dipenuhi 

dengan kekerasan-kekerasan, konflik antar orang tua, anak dengan orang tua, kakak 
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dengan adik yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kelurga, perceraian orang 

tua, sehingga anak harus dititipkan oleh keluarga maupun orang lain, hal ini memicu 

munculnya anak jalanan. Fungsi keluarga yang tidak berjalan dengan baik 

menyebabkan tidak adanya rasa aman dan nyaman sehingga anak turun ke jalan.  

3. karakteristik Anak Jalanan

Berdasarkan intensitasnya di jalanan, anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi 

tiga karakteristik utama yaitu:24

a. Chidren of the street

Anak yang hidup/tinggal di jalanan dan tidak ada hubungan dengan keluarganya.

Kelompok ini biasanya tinggal di terminal, stasiun kereta api, emperan toko dan 

kolong jembatan

b. Children on the street

Anak yang bekerja di jalanan. Umumnya mereka adalah anak putus sekolah,

masih ada hubungannya dengan keluarga namun tidak teratur yakni mereka pulang ke 

rumahnya secara periodik.

c. Vulberable children to be street children

Anak  yang  rentan menjadi anak jalanan. Umumya mereka masih sekolah 

dan putus sekolah, dan masih ada hubungan teratur (tinggal) dengan orang tuanya. 

Jenis pekerjaan anak jalanan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

                                                          
24 Bagong Suyanto Dan Hariadi Sri Sanituti, Krisis Dan Child Abuse Kajian Sosiologi 

Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak Dan Anak-Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus
(Surabaya: Airlangga University Press, 1999) h. 41-42.
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1. Usaha dagang yang terdiri atas pedagang asongan, penjual koran, majalah, 

serta menjual sapu atau lap kaca mobil.

2. Usaha di bidang jasa yang terdiri atas pembersih bus, pengelap kaca 

mobil, pengatur lalu lintas, kuli angkut pasar, ojek payung, tukang semir sepatu 

dan kenek.

3. Pengamen. Dalam hal ini menyanyikan lagu dengan berbagai macam alat 

musik seperti gitar, kecrekan, suling bambu, gendang, radio karaoke dan lain-lain.

4. kerja serabutan yaitu anak jalanan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, 

dapat berubah-ubah sesuai dengan keinginan mereka. 

Adapun berdasarkan hasil kajian dilapangan secara garis besar anak jalanan 

dibedakan dalam tiga kelompok yaitu:25

1. Children on the street

Anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, 

tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat denagan orang tua mereka. Sebagian

penghasilan mereka di jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat

penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti 

di tanggung tidak dapat di selesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

2. Children Of The Street

Anak-anak yang berpartisipasi penuh dijalanan, baik secara sosial maupun 

ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang 

                                                          
25 Surbakti dkk, eds, Prosiding Loka Karya Persiapan Survei Anak Rawan. Studi Rintisan di 

Kota Bandung, (Jakarta: Kerjasama Bps dan Unicef. 1997) h. 33.
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tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka 

adalah anak-anak yang karena suatu sebab. Biasanya lari atau pergi dari rumah. 

Berbagai penelitian menunjukkan bawha anak-anak pada kategori ini sangat rawan 

terhadap perlakuan salah dan menyimpang baik secara sosial, emosional, fisik 

maupun seksual.26

3. Children from families of the street 

Anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup dijalanan. Meskipun anak-

anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka 

terombang ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala resikonya. Salah 

satu ciri penting dari kategori ini adalah kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, 

bahkan sejak masih dalam kandungan. Di indonesia kategori ini dengan mudah 

ditemui di berbagai kolong-kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta 

api dan pinggiran sungai walau secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara 

pasti.27

Anak jalanan melakukan aktivitas tertentu di jalanan yang bertujuan untuk 

mempertahankan hidup. Beberapa aktivitas yang di lakukan anak jalanan antara lain 

adalah membangun solidaritas, melakukan kegiatan ekonomi, memanfaatkan barang 

                                                          
26 Irwanto dkk, Pekerja Anak Di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan.

(Jakarta:Unika Atma Jaya Dan Unicef, 1995) h. 22.

27 Shalahudin, odi. Dibawah bayang-bayang ancaman (dinamika kehidupan anak jalanan).
(semarang: yayasan setara, 2004).h.15.
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bekas atau sisa, melakukan tindakan kriminal, dan melakukan kegiatan rentan 

terhadap eksploitasi seksual.28

4.  Masalah Yang Dihadapi Anak Jalanan

Anak jalanan untuk bertahan hidup di tengah kehidupan kota yang keras, anak-

anak jalanan biasanya melakukan berbagai pekerjaan disektor informal, baik yang 

legal maupun yang ilegal dimata hukum. Ada yang bekerja asongan di kereta api dan 

bus kota, menjajakan koran, menyemir sepatu, mencari barang bekas atau sampah, 

mengamen diperempatan lampu merah, tukang lap mobil.

Tabel. 1

Masalah Yang Dihadapi Anak Jalanan.

No Aspek Permasalahan yang dihadapi

1 Pendidikan Sebagian besar putus sekolah karena waktunya 
habis dijalan

2 Intimidasi Menjadi sasaran tindak kekerasan anak jalanan 
yang lebih dewasa, kelompok lain, petugas dan 
razia

3 Penyalahangunaan obat 
dan zat adaktif

Ngelem, minuman keras, pil BK dan sejenisnya

4 Kesehatan Rentang penyakit kulit, PMS, gonorhoe, paru-
paru

5 Tempat tinggal Umumnya di sembarang tempat, digubuk-
gubuk, atau di pemukiman kumuh

6 Resiko kerja Tertabrak, pengaruh sampah

                                                          
28 Shalahudin, odi. Eksploitasi seksual komersial terhadap anak, (semarang: yayasan 

setara,2000),h.20-27.
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7 Hubungan dengan 
keluarga 

Umumnya renggang, dan bahkan sama sekali 
tidak berhubungan. 

8 makanan Seadanya, kadang mengais dari tempat sampah 
kadang beli. 

Sumber hadi utomo, dalam buku bagong suyanto 

4. Isu Prioritas 

Masalah prioritas anak jalanan yang mendesak untuk segera ditangani oleh 

berbagai pihak, ada delepan masalah pokok yang harus di tangani secara baik 

1. Gaya hidup dan prilaku anak jalanan yang acap kali membahayakan dan 

mengancam keselamatan dirinya sendiri, seperti prilaku ngelem, seks bebas 

kebiasaan berkelahi, dan sebagainya.

2. Ancaman gangguan kesehatan berkaitan dengan kondisi lingkungan dan jam 

kerja yang acap kali kelewat batas bagi anak-anak yang masih berusia belia.

3. Minat dan kelangsungan pendidikan anak jalanan yang relatif rendah dan 

terbatas akibat tidak dimilikinya waktu luang yang cukup dan kesempatan 

belajar yang memadai 

4. Kondisi ekonomi dan latar belakang kehidupan sosial psikologis orang tua 

yang relatif miskin dan kurang  harmonis, sehingga tidak kondusif bagi proses 

tumbuh kembang anak secara layak.

5. Adanya bentuk intervensi dan sikap sewenang-wenang dari pihak luar 

terhadap anak jalanan, baik atas nama hukum maupun karena ulah preman 

yang mencoba mengambil manfaat dari keberadaan anak jalanan.
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6. Adanya keliruan persepsi dan sikap prejudice sebagaian warga masyarakat 

terhadap keberadaan anak jalanan. 

7. Adanya sebagian anak jalanan yang tengah menghadapi maslah khusus, baik 

akibat ulahnya yang terencana, maupun karena ketidaktahuannya terhadap 

bahaya dari sebuah tindakan tertentu, seperti hamil dalam usia yang terlalu 

dini akibat seks bebas, prilaku ngelem, dan sebagainya.

8. Mekanisme koordinasi dan sistem kelembagaan penanganan anak jalanan 

yang belum berkembang secara baik antara pemerintah dengan LSM maupun 

persoalan internal di antara lembaga itu sendiri.29

Anak jalanan pada hakikatnya adalah korban dan fenomena yang timbul sebagai 

efek samping dari kekeliruan atau ketidaktepatan pemilihan model pembangunan 

yang selama ini terlalu menekankan pada aspek pertumbuhan dan bias pembangunan 

wilayah yang terlalu memusat di berbagai kota besar.

C.   Dinas Sosial

Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan 

tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial. Tujuan pembangunan 

kesejahteraan sosial adalah terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan yang 

memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha dan memenuhi 

kebutuhan hidup, baik perorangan, keluarga, kelompok, dan komunitas masyarakat 

dengan menjujung  tinggi hak azasi manusia serta nilai sosial budaya yang tercermin 

dalam wujud:

                                                          
29 Bagong suyanto, masalah sosial anak, (jakarta: prenadamedia group, 2016), h. 216-217



52

a. Meningkat dan berkembangnya kualitas kehidupan yang layak dan 

bermartabat. 

b. Semakin meningkatnya prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam usaha 

kesejahteraan sosial 

c. Semakin melembaganya usaha kesejahteraan sosial yang mampu menjangkau 

sasaran program yang lebih luas. 

Pelaksanaan tugas-tugas, Dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial. Pekerja sosial 

adalah Petugas Khusus dari Departemen Sosial yang mempunyai keterampilan 

khusus dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial 

adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas melaksanakan kegiatan Usaha 

Kesejahteraan Sosial secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada lingkungan 

Departemen Sosial dan Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Instansi lainnya 

(pasal 1 Keputusan Menteri Sosial No. 4 tahun 1988)





BAB III

A. GAMBARAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Kota bandar lampung merupakan ibu kota provinsi lampung. Oleh karena itu, 

selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan 

kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah 

lampung. Kota bandar lampung terletak diwilayah yang strategis karena menjadi 

pintu gerbang utama pulau sumatra, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat 

laut jakarta, memilki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas 

pendistribusian logistik dari pulau jawa menuju sumatra maupun sebaliknya. 

Pendudduk bandar lampung dapat dibagi menjadi jurai asli yang merupakan 

penduduk asli yang bersuku lampung dan jurai pendatang, yaitu penduduk dari 

provinsi lain yang tinggal dan menetap di lampug. Provinsi lampung juga 

merupakan daerah penerima migrasi penduduk indonesia, dari masa kolonisasi 

hingga transmigrasi, sehingga penduduk lampung pun terdiri dari berbagai etnis. 

Tak hanya lewat program transmigrasi, banyak pula penduduk dari provinsi lain 

yang merantau ke bandar  lampung untuk mengadu nasib. Sebagai ibukota 

provinsi, bandar lampung memiliki keuntungan karena setiap kegiatan baik dari 

pemerintahan, politik pendidikan, kebudayaan dan perekonomian lebih cepat 

bertumuh dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain yang berada di provinsi 

lampung. 

Kota bandar lampung memiliki prospek yang kuat untuk berkembang 

menjadi kota besar dalam skala regional, nasional, bahkan internasional, potensi 

kota bandar lampung yang mendukung antara lain adalah: 
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1. Lokasi geografis yang sangat strategis

2. Kedudukan yang dituju dalam kebijaksanaan tingkat nasional dan regional 

3. Pemandangan alam yang indah dapat dimanfaatkan untuk menarik 

wisatawan

4. Keanekaragaman suku bangsa (multi ethnic), dan 

5. Dukungan wilayah sekitarnya (hinterland) yang menunjang pertumbuhan 

dan perkembangan kota bandar lampung. 

Berbagai potensi yang dimiliki bandar lampung serta interland-nya, yang 

sebagaian telah diakomondasikan dalam kebijaksanaan dan rencana baik lingkup 

nasional, regional maupun lokal, menggambarkan masa depan kota bandar 

lampung yang prospektif. Antisipasi yang bersifat proaktif menjadi kebutuhan 

utama dalam mendorong dan mengendalikan perkembangan kota bandar 

lampung. 

Posisi geografis mengantar bandar lampung untuk meraih peluang 

menjadi salah satu pusat pertembuhan yang berperan dalam sistem ekonomi 

regional IMS-GT maupun menjadi bagian dari koridor kegiatan ekonomi 

indonesia yang terbesar, yaitu sumatra selatan, lampung, banten, jaboditabek. 

Dalam konstelasi ruang perekonomian tersebut, bandar lampung berpeluang 

mengisi fungsi-fungsi ekonomi secara selektif dan kompetitif, terutama dalam 

sistem pusat-pusat pertumbuhan yang ada. Peningkatan akses yang strategis bagi 

aliran barang adalah melalui p ngmbangan pelabuhan panjang. Pelabuhan ini yang 

diharapkan menjadi pelabuhan ekspor dan impr terbesar disumatra bagian selatan 

harus memanfaatkan peluang dari limpahan daya tampung tanjung priok, bahkan 
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menciptakan pelayanan yang bersaing dengan pelabuhan bojonegoro dan 

palembang hingg menjadi alternatif pilihan bagi aliran barang ke dalam negeri dan 

negara lain.

B. Sejarah Pembentukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 

Berdasarkan peraturan daerah nomor 24 tahun 1996 tentang pembentukan 

organisasi dan tata kerja dinas sosial kota tingkat II bandar lampung, telah 

berubah bentuk dan fungsinya. Untuk operasional pelaksanaan perda tersebut, 

diatur rincian tugas masing-masing jabatan struktural di lingkungan dinas sosial 

kota kepala daerah tingkat II bandar lampung berdasarkan keputusan walikota 

kepala daerah tingkat II bandar lampung nomor 19 tahun 1998 tentang peraturan 

pelaksanaan peraturan daerah kota daerah tingkat II bandar lampung nomor 24 

tahun 1996 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas sosial kota daerah 

tingkat II bandar lampung. Dengan adanya otonomi daerah sejak tahun 1999 

berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah 

yang kemudian diganti dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah, dinas sosial kota daerah tingkat II bandar lampung kemudian 

mengalami perubahan, yaitu berdasarkan keputusan walikota bandar lampung 

nomor 30 tahun 2003 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas sosial kota 

bandar lampung. 

C. Gambaran Pembinaan Anak Jalanan

Pemerintah kota Bandar lampung dalam mewujudkan tujuan pembinaan, 

maka dalam mewujudkan tujuan tersebut diselenggarakan program yang 
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terencana yakni usaha pencegahan, usaha penanggulangan dan usaha rehabilitasi 

sosial. 

1. Usaha pencegahan dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat untuk 

mencegah berkembang dan meluasnya jumlah penyebaran dan kopleksitas 

permasalahan penyebab adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Usaha 

pencegahan dilakukan antara lain:

a. Pendataan dilakukan untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi 

antra anak jalanan, gelndangan dan pengemis yang pelaksanaannya dilakukan 

oleh dinas sosial dan atau bekerja sama dengan instansi terkait serta LSM dengan 

cara menyiapkan instrumen pendataan yang memuat tentang nama, alamat, daftar 

keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial ekonomi, asal 

daerah, pekerjaan, status keluarga dan permasalahan pokok yang dihadapi. 

b.  Pemantauan pengendalian dn pengawasan terhadap sumber-sumber atau 

penyebab munculnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilakukan dinas 

sosial dan atau bekerjasama dengan instansi terkait serta unsure masyarakat 

dengan cara:

 Melakukan patroli ditempat umum yang dilakukan oleh dinas sosial kota 

Bandar lampung 

 Memberikn informasi tentang keberadaan anak jalanan, gelnadangan dan 

pengemis yang melakukan aktivitas ditempat umum secara perseorangan, 

keluarga maupun secara berkelompok.

c. Sosialisai, yang dilakukan oleh instansi terkait ditujukan kepada perseorngan, 

keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat dan organisasi sosial, yang meliputi:
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 Sosialisasi secara langsung, melalui kegiatan interaktif dan ceramah

 Sosialisasi secara tidak langsung, melalui media cetak maupun media 

elektronik.

2. Usaha penaggulangan dalam bidang perlindungan yang dilakukan oleh 

Dinas Sosial bekerja sama dengan unsur satuan polisi pamong praja dn unsur polri 

dan atau unsure msyarakat terkait, unsur mahasiswa, dan lembaga swadaya 

masyarakat, untuk menghalangi anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk 

tidsk turun ke jalan dengan membuat posko yang berbasis di jalanan yang 

dilakukan dengan kegiatan kampanye dan kegiatan sosialisasi tanpa dilkukannya 

penangkapan akan tetapi dilakukan tindakan pengungkapan masalah berdasarkan 

situasi dan kondisi pada saat dibentuknya posko tersebut. 

Pengendalian sewaktu-waktu yang dilakukan secara kordinatif oleh instansi 

terkait dan tim terpadu yang terdiri dari Dinas Sosial, unsur satpol pp dan dapat 

juga dengan unsur polri dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak 

jalanan, gelandangan dan pengemis serta kelompok atau perseorangan yang 

mengatasnamakan lembaga sosial dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, 

perlindungan anak dn tujuan pembinaan. 

Penampungan sementara dilakukan dalam rangka pembinaan yang dilakukan 

dengan system panti sosial pemerintah yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan 

mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan adaptasi sosial (outband)  

dengan melindungi dan menjamin hak asasi manusia, perlindungan anak dan 

tujuan pembinaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian 

pendekatan awal melalui identifikasi dan seleksi terhadap anak jalanan, 
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gelandangan dan pengemis dilakukan untuk menyeleksi berdasarkan indicator 

yang meliputi identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial daan 

permasalahan lingkungan sosial anak yang bersangkutan sehingga dapat digunkan 

sebagai landasan untuk menentukan tahapan proses pembinaan selanjutnya. 

Pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment) dilakukan dengan studi 

kasus berdasarkan data yang diperoleh dan temu bahas (case conference) untuk 

memahami dan mendalami masalah yang dihadapi serta untuk pemenuhan 

kebutuhan anak jalanan, gelandanagan dan pengemis sehingga dapat dijadikan 

sebagai file permanen bagi setiap anak jalanan, pengemis, dan gelandangan agar 

dapat digunkan dalam pemantauan dan pembinaan selanjutnya. Pendampingan 

sosial dilakukan dilakukan melalui bimbingan individual trhadap anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis serta keluarganya secara rutin dan berkrsinambungan 

yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pekerja sosial pemerintah maupun 

pekerja sosial swasta dan atau lembaga sosial masyarakat yang memiliki 

kepedulian terhadap penerima pelayanan. Kemudian dalam hal rujukan, 

berdasarkan seleksi meliputi pelayanan kesehatan secara geratis, memfasilitasi 

untuk mengikuti pendidikan formaldan non formal, pengmbilan bersyarat, 

pembinaan rehabilitasi sosial melalui siostem dalam panti, rumah sakit jiwa bagi 

penyandang psiokotik, pendampingan hukum, perlindungan kusus serta diproses 

secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. 

3. Usaha rehabilitasi sossial merupakan proses refungsionalisasi dalam tata 

kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial terhadap 
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anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dilkukan melalui system pnti 

maupun diluar panti. Sasaran rehabilitasi sosial adalah: 

a. Usaha rehabilitasi sosial bagi anak jalanan usia produktif dengan kegiatan yaitu:

 Seleksi, bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan 

diberikan

 Bimbingan mental spiritual, dilakukan untuk membentuk sikap dan prilaku 

seseorang maupun kelompok sesuai dengan norma yang berlaku di 

masyarakat yang meliputi bimbingan keagamaan, bimbingn budi pekerti dan 

bimbingan norma-norma kehidupan. 

 Bimbingan fisik, meliputi kegiatan olahraga dan pemeriksaan kesehatan

 Bimbingan sosial, sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan 

menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam 

membantu memecahkan permasalahan sosial baik perorangan maupun 

berkelompok. 

 Bimbingan dan pelatihan keterampilan, disesuaikan dengan kemampuan 

bakat individu dengan kebutuhan pasar kerja sebagai upaya dan bekal yang 

dapat digunakan untuk mendpatkan pekerjaan yang layak serta menciptakan 

kemandirian individu yang pelaksanaan dalam bentuk kerjasama dengan 

instansi terkait dan atau stakeholder. 

 Bantuan stimulan peralatan kerja sebagai motivasi untuk mengembangkan 

usaha yang dimiliki sesuai dengan jenis keterampilan yang diperoleh. 

 Penemptan atau penyaluran, untuk memfasilitasi penerima pelayanan yang 

memiliki keterampilan untuk memperoleh kesemptan kerja yang dapat 
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menciptakan penghasilan pada tempat yang layak terutama disektor 

produksi dan jasa serta wirausha agar dapat hidup mandiri dn atau kembali 

ke kelurga dan masyarakat.

b. Usaha rehabilitasi sosial bagi anak jalanan usia balita, dilakukan melalui 

pendekatan pembinaan dalam keluarga berupa pendampingan dan pemberian 

makanan tambahan, yang dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan 

pendidikan pra sekolah, mencakup permainan anak, pengembangan bakat dan 

minat yang pelaksanaannya dilakukan oleh pekerja sosial profesional, pekerja 

sosial masyarakat, anggota lembaga sosial masyarakat dan anggota karang taruna 

yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendamping. 

c. Usaha rehabilitasi sosial bagi nak jalanan usia sekolah meliputi: 

 Bimbingan mental spiritual, dilakukan untuk membentuk sikap dan prilaku 

anak, agar berkeinginan sekolah atau kembali ke bangku sekolah formal 

melalui bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti, yang dilakukan 

oleh pendamping. 

 Bimbingan fisik, meliputi kegiatan olahraga dan pemeriksaan kesehatan. 

 Bimbingan sosial, sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan 

menumbuh kembngkan kesadaran dan kemandirian untuk membantu 

memecahkan permaslahan sendiri. 

 Bimbingan pra sekolah, dilakukan dengan cara pendalaman terhadap 

kemampuan individu sebagai upaya untuk mempersiapkan penerima 

pelayanan memasuki dunia pendidikan formal yang lebih terarah, terbina 
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dan pengenlan kondisi stiuasi sekolah serta memberikan pemahaman dan 

penertian pada mata pelajaran sekolah sesuai dengan strata sekolah yang 

dilakukan oleh instansi terkait, pendamping dan staekeholder. 

 Bantuan stimulant beasiswa dan peralatan sekolah, sebagai motivasi belajar 

dan meringankan beban keluarga penerima pelayanan yang dilaksanakan 

dalam bentuk kerja sama dengan dinas terkait dan atau staekeholder

 Penempatan, meliputi kegiatan pengambilan ke keluarga dan atau difasilitasi 

untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal (berdasarkan 

strata sekolah dengan pertimbangan usia anak dan lokasi sekolah yang dekat 

dengan alamat rumah) dan non formal ( dimaksudkan untuk memfasilitasi 

anak putus sekolah dengan mempertimbangkan usia anak yang akan yang 

akan dirujuk untuk memasuki program paket A, B dan C).     

Tabel. 2

Berikut data anak jalanan dikota Bandar lampung tahun 2011-2014

No Tahun Anak Jalanan 

1 2011 80 anak jalanan

2 2012 86 anak jalanan

3 2013 27 anak jalanan

4 2014 72 anak jalanan

Sumber dokumen kerja dinas sosial kota Bandar 

Lampung tahun 2013



BAB IV

ANALISA TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA BANDAR 

LAMPUNG

A. Kebijakan Tentang Pembinaan 

Kebijakan publik secara sederhana adalah konsep dasar rencana pemerintah atau 

organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Sedangkan 

Secara umum, Pengertian Kebijakan Publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan 

dan tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Segala sesuatu yang 

dimaksud adalah setiap aturan dalam kehidupan bersama, baik itu hubungan 

antarwarga maupun warga dengan pemerintah.

Kebijakan publik biasanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan 

seperti undang-undang (UU), peraturan presiden, dan peraturan daerah (perda) 

merupakan bentuk-bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik atau kebijakan umum 

merupakan program-program yang diterapkan oleh pemerintah dalam arti luas untuk 

mencapai tujuan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah suatu 

keputusan - keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang 

menyangkut kepentingan masyarakat luas. Seperti kebijakan tentang tarif dasar listrik 

(TDL), tarif bus kota, tarif telepon, harga BBM, pembinaan anak jalanan, pengemis 

dan gelandangan. 

Pemerintah kota Bandar lampung dalam menanggapi persoalan kesejahteraan 

sosial terutama maraknya anak jalanan mengeluarkan peraturan daerah no 3 tahun 

2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, dalam hal ini 
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dinas sosial kota Bandar lampung sebagai steak holder menjalankan sesuai peraturan 

dareah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu dijelaskan pula 

tentang program-program pembinaan anak jalanan, gelandangn dan pengemis yaitu:

1. Usaha pencegahan 

Usaha pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat 

untuk mencegah berkembang dan meluasya jumlah penyebaran dan kompleksitas 

permasalahan penyebab adanya anak di jalanan, gelandangan dan pengemis.

2. Usaha penanggulangan 

Usaha penanggulangan merupakan usaha untuk meminimalkan atau 

membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan, gelandangan dan pengemis 

yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok. 

3. Usaha rehabilitasi sosial 

Usaha rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dalam tata 

kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial terhadap anak 

jalanan, gelandangan dan pengemis yang dilakukan melalui system panti dan atau 

luar panti. 

Anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional, karena 

itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat 

berpartisipasi secara optimal bagi bangsa dan negara. Upaya pengembangan dan 

peningkatan kualitas generasi bangsa termasuk didalamnya anak jalanan tidak dapat 

dilepaskan dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan 
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khususnya anak yang diwarnai dengan upaya pendalaman dibidang pendidikan, 

kesehatan, keagamaan dan keterampilan kerja.  

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa 

negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan 

terhadap hak anak  yang merupakan hak asasi manusia. Upaya perlindungan anak 

perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan  sampai 

anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh dan 

menyeluruh, maka kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan 

asas-asas yaitu: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk 

hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menghadapi masalah sosial diantaranya 

anak jalanan yang semakin banyak di kota tapis berseri ini, maka pemerintah Kota 

Bandar Lampung mengeluarkan peraturan daerah No 3 tahun 2010 tentang 

Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis diharapkan mampu 

meminimalisir masalah sosil khususnya anak jalanan.

Mengatasi masalah yang dihadapi anak-anak tersebut, merupakan tugas sebagaimana 

yang dikembangkan oleh pemerintah daerah tentang pembinaan dan kesejahteraan 

anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik 

jasmani, rohani maupun sosialnya. Pembinaan yang harus dilakukan bervariasi 

dimana melalui proses pendidikan yang berkualitas dengan segala aspek. Pendidikan 

merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dari 
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hasil wawancara dengan Ibu Evazati selaku Seksi Pelayanan  Sosial Anak Dan 

Rehabilitasi Penyandang Cacat Kota Bandar Lampung pada tanggal 29 mei 2017

dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, dinas sosial kota bandar 

lampung memiliki program sebagai berikut:

“pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat untuk mencegah 
berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas 
permasalahan  adanya anak jalanan, usaha pencegahan yang dilakukan antara 
lain: Pendataan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan, sosialisasi dan 
penyuluhan”

Penulis, menemukan berdasarkan dari hasil penelitian dalam hal pencegahan melalui 

penyuluhan bahwa belum meratanya atau belum terjangkaunya anak jalanan 

mendapat bimbingan belajar kepada petugas yang dikirimkan oleh dinas sosial atau 

masyarakat sukarelawan yang mengajar anak-anak yang hidup dijalanan dan 

mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.

Fenomena anak jalanan dikota-kota besar diindonesia khususnya dikota bandar 

lampung ini tidak ada henti-hentinya, himpitan ekonomi atau kemiskinan yang 

menjadi alasan klasik walaupun kota bandar lampung mempunyai program biling 

bagi warga yang tidak mampu menyekolahkan anaknya tanpa biaya atau geratis. 

Keluarga yang dibawah garis kemiskinan tetap saja anak harus dituntut kebanyakan 

orang tua untuk membantu ekonomi keluarga.  

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk 

meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi 

kejadian ataupun perbuatan tersebut. penanggulangan merupakan usaha untuk 
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meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak dari anak jalanan 

yang ditujukkan baik kepada seseorang maupun kelompok.

Keberadaan anak jalanan dengan kehidupannya berdampak bagi diri anak 

jalanan, masyarakat dan bangsa dan negara. Dampak bagi dirinya sendiri seperti anak 

jalanan sering mengalami eksploitasi baik oleh preman maupun orang tua anak 

jalanan tersebut, anak jalanan rawan terhadap tindak kekerasan, rawan terhadap 

pemerasan, rawan terhadap kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan tumbuh 

kembang anak tidak bisa berlangsung dengan wajar baik fisik maupun psikis. 

Dampak bagi masyarakat seperti mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, 

merusak keindahan kota, dsb. Kemudian dampak bagi bangsa dan negara antara lain 

terhambatnya penerus bangsa generasi muda karena jawaban negara kita puluhan 

tahun kedepan adalah generasi muda saat ini, tingginya tingkat ekonomi yang 

digunakan untuk anggaran pembinaan rehabilitasi sosial bagi anak jalanan. 

Keberadaan anak penyandang masalah sosial ini sepantasnya mendapatkan perhatian 

baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Hal ini tidak berlebihan mengingat 

masa depan mereka yang juga bagian dari masa depan bangsa 

sebab mereka bagian dari penerus bangsa.

Masalah anak jalanan adalah masalah sosial bersama yang sulit terpecahkan dan 

menjadi problem klasik dinegara berkembang. Banyak sisi negatif terkait dengan 

keberadaan anak jalanan, di sisi lain anak jalanan sendiri mungkin memiliki masalah 

yang berat dan membuat miris. Tak jarang anak-anak dari keluarga tidak mampu 
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sering dipakssa untuk secepatnya menjadi dewasa dengan beban tanggung jawab 

ekonomi keluarga secara berlebihan, sehingga mereka tidak sempat menikmati masa-

masa kecilnya yang menyenangkan. 

Pelayanan rehabilitasi sosial di dalam pembangunan sosial, khususnya dalam 

dimensi pelayanan kesejahteraan sosial, memiliki kedudukan yang cukup penting, 

karena kegiatan rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan kemampuan-kemampuan 

seseorang sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal memberikan 

kontribusi yang besar dan cukup berarti dalam mewujudkan tujuan pembangunan 

sosial. Usaha rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dalam tata 

kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial terhadap anak 

jalanan, gelandangan dan pengemis yang dilakukan melalui system pnti dan atau luar 

panti, tujuan rehabilitasi sosial itu sendiri yaitu untuk memulihkan kondisi psikologis 

dan kondisi sosial serta fungsi sosial seseorang sehingga dapat hidup, tumbuh dan 

berkembang secara wajar di masyarakat serta menjadi sumber daya manusia yang 

berguna, produktif, dan berkualitas berakhlak mulia. 

Rehabilitasi merupakan upaya yang bertujuan untuk mengintegrasikan seseorang 

yang mengalami maslah sosial kedalam kehidupan masyarakat dimana dia berada. 

Pengintegrasian penyesuaian diri, baik terhadap keluarga, komunitas maupun 

pekerjaannya. Dengan demikian, rehabilitasi sosial merupakan pelayanan sosial yang 

utuh dan terpadu, agar seseorang dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal 
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dalam hidup bermasyarakat. Pada jenis rehabilitasi sosial ini, profesi pekerjaan sosial 

memang peran utama.

B. Analisa Tentang Pelaksanaan Pembinaan Anak Jalanan 

Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang 

menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan yang 

jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi banyak pihak, baik 

itu keluarga, masyarakat, maupun negara. Menjadi anak jalanan bukanlah pilihan 

hidup yang diinginkan setiap orang, melainkan keterpaksaan yang disebabkan oleh 

suatu alasan tertentu. Anak jalanan bagaimanapun telah menjadi fenomena 

diperkotaan, secara psikologis, mereka adalah anak-anak yang belum mempunyai 

bentukan mental emosional yang kokoh. Sementara pada saat yang bersamaan, 

mereka harus bergulat dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung berpengaruh 

negatif bagi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya, aspek psikologis ini 

berdampak kuat pada aspek sosial, dimana labilitas emosi dan mental mereka yang 

ditunjang dengan penampilan yang kumuh, melahirkan pencitraan negatif oleh 

sebagian besar masyrakat terhadap anak jalanan.

Anak jalanan dilihat dari sebab dan itensitas mereka dijalanan memang tidak 

dapat disamaratakan. Dilihat dari sebab, sangat dimungkinkan tidak semua anak 

jalanan berada dijalan karena tekanan ekonomi, boleh jadi karena pergaulan, pelarian, 

tekanan orang tua atau atas dasar pilihan mereka sendiri.  Hal ini berdasarkan Hasil 
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wawancara dengan ibu Evazati pada tanggal 29 mei 2017 selaku Seksi Pelayanan 

Sosial Anak dan Rehabilitasi Penyandang Cacat Kota Bandar Lampung:

“keberadaan anak jalanan ini musiman, banyak ditemukan terutama  pada saat 
bulan ramadhan dan libur sekolah, ada sebagian anak yang tidak mampu 
bersekolah di memilih mencari uang dengan cara meminta-minta dan 
mengamen di berbagai tempat-tempat umum dan di lampu merah. beberapa 
faktor anak jalanan yang terjun ke lampangan  disebabkan karena orang 
tuanya berprofesi sebagai pengemis.”

Penulis, menemukan berdasarkan dari hasil penelitian perkembangan 

permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Bandar Lampung cenderung meningkat, 

munculnya berbagai fenomena sosial bersumber baik dari dalam masyarakat maupun 

akibat globalisasi, industrialisasi, dan derasnya arus informasi.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah seorang keluarga atau 

kelompok masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan 

hidupnya ( jasmani, rohani dan sosialnya) secra memadai dan wajar. Hambatan , 

kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan keterlantaran, kecacatan, 

ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan secara 

mendadak yang kurang mendukung seperti bencana alam. 

Peranan para penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS) sudah seharusnya 

menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Dalam 

Undang-Undang tersebut di jabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi 
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terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial. Warga Negara agar dapat hidup 

layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya.

Dinas sosial kota Bandar Lampung masih berupaya mencari solusi untuk 

mengurangi pertumbuhan anak jalanan gelandangan pengemis yang tumbuh di kota 

tapis berseri ini di bulan ramadhan maupun di bulan-bulan lainnya. Dinas sosial 

sering melakukan razia bagi para anak jalanan, gelandangan maupun pengemis. Hal 

ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Muzarin Daud pada tanggal 14 agustus 

2017 selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Kota Bandar Lampung yang 

menyebutkan

“terus terang kami dinas sosial sangat kesulitan menagani anak jalan yang 
tersebar di kota Bandar Lampung, kami kualahan setiap menjelang bulan 
ramadhan pasti pertumbuhan anak jalanan semakin pesat. Pasalnya anak 
jalanan ini mayoritas berasal dari luar daerah, Kami dinas sosial dan satpol PP 
bekerja sama merazia anak jalanan dengan melakukan razia dua kali dalam 
seminggu, biasanya anak jalanan berada di lampu merah UNILA, di lampu 
merah way halim, pertigaan pramuka dan masih banyak lagi. Alhamdulillah 
dengan cara merazia dua kali dalam seminggu anak jalanan maupun 
gelandangan sekarang sudah berkurang.

Tabel.3

Data penyandang msalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bndar 

Lampung Tahun 2014

No Jenis PMKS Jumlah 
1 Anak balita terlantar 189
2 Anak terlantar 284
3 Anak yang berhadapan dengan hukum 31     
4 Anak jalanan 72  
5 Anak dengan kedasibilitas 417      
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6 Anak yang menjadi korban kekerasan 6     
7 Anak yang memerlukan perlindungan khusus 18    
8 Lanjut usia terlntar 2386        
9 Penyandang disabilitas 1150       
10 Tuna sosial 85          
11 Gelandangan 2
12 Pengemis 97       
13 Pemulung 257          
14 Kelompok minoritas 9
15 Ex napi 163      
16 Penyandang HIV 2          
17 Korban napza 110
18 Korban trafficking 10         
19 Korban tindak kekerasan 20
20 Pekerja migrant bermasalah sosial 11      
21 Korban bencana alam 260
22 Wanita rawan sosial 1152         
23 Keluarga fakir miskin 14126
24 Keluarga masalah sosial psikologis 46
25 Korban bencana sosial -
26 Komunitas adat terpencil -        

Jumlah 20.883

Dinas sosial kota Bandar lampung mencatat tahun 2015 jumlah anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis, serta orang gila berjumlah 34. Di bandingkan tahun-

tahun sebelumnya, jumlah anak jalanan, gelandangan pengemis mengalami 

penurunan. (http//www.saibumi.com diakses tanggal 28 agustus 2017)

Maraknya  anak jalanan gelandangan dan pengemis dikota bandar lampung 

membuat Dinas Sosial akan melakukan tiga tahapan, hal ini bedasarkan hasil 

wawancara dengan bapak Muzarin Daud, pada tanggal 14 agustus 2017 selaku

Kepala Bidang Pelayanan  dan  Rehabilitasi Dinas Sosial kota  Bandar Lampung.

Kita melakukan turun langsung ke lapangan dan memantau tempat-tempat 
yang biasatnya ramai, kita lihat dan kita perhatiin muka-mukanya dan tahap 
selanjutnya dinas sosial melakunkan pembinaan. untuk anak jalanan kita 
nasehati dan kita kembalikan kepada orang tua, kalau berasal dari luar 
daernah kami kembalikan ke tempat asalnya. Apabila anjal sudah diberi 
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nasehat masih berada di tempat-tempat umum dan masih terjun ke jalan untuk 
meminta-minta atau mengamen. Maka dinas sosial akan merehabilitasi anak-
anak tersebut di panti sosial sinar jati yang bekerja sama dengan pihak swasta. 

Keberadaan anak jalanan di Kota Bandar Lampung ini musiman yaitu musim 

ramadhan dan musim libur sekolah. Aksi anak jalanan ini berkedok pakaian kusam, 

muka dekil dan anak jalanan beraktifitas sebagai pengemis dan pengamen dengan 

berpakaian badut dan ada juga yang membawa gelas air mineral. 

Dinas sosial kota bandar lampung secara program sudah sangat baik namun 

dalam pelaksanaannya kurang optimal, masih banyak di jumpai anak jalanan yang 

beraktivitas sebagai pengemis dan pengamen di jalan dan tempat-tempat umum. Dari 

program pencegahan misalnya pendataan, kurang seriusnya dinas sosial dalam 

pendataan secara rinci sehingga banyak data-data anak jalanan yang tidak tersusun 

rapih dan tidak ada hukuman bagi anak jalanan sebagai efek jera bagi mereka.  

Kemudian sosialisasi secara langsung  dengan media ceramah ini kurang diminati 

oleh anak-anak karena terkesan membosankan, dinas sosial harus mencari alat peraga 

atau alat bantu agar anak jalanan saat dibina tidak jenuh atau bosan. 

Monitoring atau pemantauan yang saat ini diprioritaskan oleh dinas sosial kota 

bandar lampung mereka bekerja sama dengan satpol pp untuk memantau anak-anak 

yang beraktivitas dijalanan  sebagai pengemis maupun pengamen dalam hal ini dinas 

sosial cukup maksimal dalam pelaksanaannya. 

Kemudian dalam hal sosialisasi secara tidak langsung dinas sosial menggunakan 

media cetak dan media elektronik, misalnya pemasangan bener yang bertuliskan 

larangan memberi uang dijalan. Dari hasil wawancara dengan Evazati pada tanggal 
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29 mei 2017, selaku Seksi Pelayanan  Sosial Anak Dan Rehabilitasi Penyandang 

Cacat Kota Bandar Lampung.

“Memang benar dinas sosial dulu pernah sekitar tahun 2012 pernah memasang bener-

bener di perempatan jalan yang ramai di jumpai anak-anak yang berprovesi sebagai 

pengamen dan pengemis, kalau tahun 2017 kebawah tidak lagi memasang bener”

Penulis, menemukan berdasarkan dari penelitian bahwa kurangnya anggaran 

yang dikucurkan oleh pemerintah kota kedinas sosial sehingga dalam pelaksanaan 

pembinaan dalam program sosialisasi kurang berjalan secara optimal. Sehingga masih 

banyak masyarakat yang memberi uang kepada anak-anak yang berprovesi sebagai 

pengamen maupun pengemis dengan rasa kasihan, masyarakat harus memahami 

apabila memberi uang kepada anak-anak tersebut berarti memupuk berkembang 

luasnya anak jalanan di kota tapis berseri ini.  

Keberadaan anak jalanan dengan kehidupannya berdampak bagi diri anak 

jalanan, masyarakat dan bangsa dan negara. Dampak bagi dirinya sendiri seperti anak 

jalanan sering mengalami eksploitasi baik oleh preman maupun orang tua anak 

jalanan tersebut, anak jalanan rawan terhadap tindak kekerasan, rawan terhadap 

pemerasan, rawan terhadap kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan tumbuh 

kembang anak tidak bisa berlangsung dengan wajar baik fisik maupun psikis. 

Dampak bagi masyarakat seperti mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, 

merusak keindahan kota, dsb. Kemudian dampak bagi bangsa dan negara antara lain 

terhambatnya penerus bangsa generasi muda karena jawaban negara kita puluhan 

tahun kedepan adalah generasi muda saat ini, tingginya tingkat ekonomi yang 
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digunakan untuk anggaran pembinaan rehabilitasi sosial bagi anak jalanan. 

Keberadaan anak penyandang masalah sosial ini sepantasnya mendapatkan perhatian 

baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Hal ini tidak berlebihan mengingat 

masa depan mereka yang juga bagian dari masa depan bangsa 

sebab mereka bagian dari penerus bangsa.

Keberadaan anak jalanan dengan menggunakan jalan tidak sesuai dengan fungsi 

jalan dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas, hal 

tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk kewajaran dan perlu ditanggulangi 

secara berkesinambungan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik 

dilingkup pemerintah kota maupun oleh masyrakat itu sendiri berdasarkan nilai-nilai 

kemanusaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan 

mengedepankan peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia. 

seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah maka daerah harus berperan 

aktif dalam melaksanakan upaya-upaya bagi penanganan permasalahan sosial 

tersebut.  Dari hasil wawancara dengan ibu Evazati pada tnggal 29 mei 2017 selaku

seksi pelayanan sosial anak dan rehabilitasi sosial  kota bandar lampung dalam 

penanggulangan anak jalanan: 

“Dinas sosial bekerja sama dengan satpol PP untuk merajia anak jalanan yang 
berkeliaran di jalan-jalan untu minta-minta, atau jadi pengamen, kalau sudah 
dirazia anak-anak tersebut kami nasehatin supaya tidak turun lagi ke lapangan, 
dan kami panggil orang tuanya. Apabila orang tuanya tidak mampu mendidik 
atau membina anak tersebut kami terpaksa masukkan ke panti asuhan di sinar 
jati tempatnya di kemiling” 
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Penulis, menemukan berdasarkan dari hasil penelitian bahwa anak jalanan yang 

sudah di razia atau sudah masuk masuk penjariangan oleh dinas sosial, biasa saja 

terjun kembali ke jalan-jalan dan tempat-tempat umum apabila dinas sosial sebagai 

pelaksana perda no 3 tahun 2010 tidak memberikan hukuman sebagai efek jera bagi 

mereka. kegiatan-kegiatan yang dilakukan dinas sosial untuk meminimalisir anak 

jalan cukup maksimal. Namun masih banyak orang tua yang mengeksploitasi 

anaknya untuk mencari uang dengan cara meminta-minta di lestoran tempat-tempat 

umum, maupun di pinggir-pinggir jalan raya, hal ini tentunya akan membahayakan 

keselamatan anak maupun pengendara. 

Adanya anak jalanan cukup meresahkan masyarakat, banyak yang menganggap 

bahwa adanya anak jalanan yang aktivitasnya sebagai pengamen dan pengemis ini 

juga mengakibatkan masalah kejahatan kriminal. Dari masalah-masalah inilah yang 

tidak diharapkan oleh masayarakat luas. Pembinaan adalah segala upaya atau 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau msyarakat untuk mengatasi 

masalah anak jalanan,dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah 

dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan. Pelaksanaan 

pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh dinas sosial kota bandar lampung masih 

menuai hambatan, dari hasil wawancara dengan ibu evazati pada tanggal 29 mei 2017 

selku seksi  pelayanan sosial anak dan rehabilitasi penyandang cacat kot Bandar 

Lampung:

“Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan oleh 
dinas sosial kota bandar lampung yaitu,belum adanya panti asuhan yang 
dimiliki oleh pemerintah kota bandar lampung panti asuhannya masih bekerja 
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sama dengan pihak swasta dan kurangnya kerja sama antara pemerintah dan 
masyarakat dalam mengurangi anak jalanan dikota tapis berseri ini ”

Penulis, menemukan baerdasarkan dari hasil penelitian bahwa biaya yang dikeluarkan 

oleh dinas sosial kota bandar lampung cukup besar untuk biaya hidup anak jalanan 

dipanti asuhan yang di kelola oleh pihak swasta, sehingga pelayanan yang tidak 

terjangkau dan akibatnya masih banyak anak jalanan yang berkeliaran di berbagai 

tempat di kota bandar lampung ini. Masyarakat seakan akan tidak peduli dengan 

maraknya anak jalanan kota bandar lampung, padahal masalah kesenjangan sosial ini 

adalah masalah bersama. Penghambat pelaksanaan perda tersebut dikarnakan adanya 

kepentingan dari orang atau sekelompok yang mendapatkan keuntungan dari 

keberadaan Anak Jalanan tersebut. Disisi lain masyarakat belum mengetahui maksud 

dan tujuan dari perda tersebut dikarnakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh 

pemerintah. Mentalitas anak jalanan para anak jalanan untuk meminta-minta, serta 

budaya masyarakat yang masih memanjakan, kemudian penegakan saksi perda, baik 

berupa denda maupun hukuman kurang oleh aparat pelaksana yang belum berjalan.   



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembinaan anak jalanan yang dilakukan Dinas  Sosial Kota 

Bandar Lampung maupun masyarakat masih menuai berbagai 

permasalahan seperti: keterbatasan SDM, dana, sarana dan prasarana, serta 

kualitas pelayanan yang masih bervariasi. Hal ini mengakibatkan usaha 

yang dilakukan oleh Dinas Sosial  belum menunjukkan hasil yang 

diharapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. 

2 Faktor penghambat Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam pembinaan 

anak jalanan yaitu tidak adanya panti asuhan yang dimiliki pemerintah 

kota Bandar Lampung sehinggga biaya yang di keluarkan oleh Dinas 

Sosial cukup besar. dinas sosial masih bekerja sama dengan panti asuahan 

yang dikelola oleh pihak swasta, akibatnya banyak anak jalanan yang 

masih beraktivitas sebagai pengamen dan pengemis di tempat-tempat 

umum maupun di lampu-lampu merah. 

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan pola pembinaan dinas sosial 

dalam menanggulangi anak jalanan Kota Bandar Lampung adalah berikut  :

1. Pemerintah kota bandar lampung seharusnya meningkatkan jumlah 

anggaran terhadap dinas sosial dalam program pembinaan anak jalanan 

seperti anggaran yang digunkan untuk sosialisasi melalui media cetak 

maupun media elektronik. Sehingga program yang dilaksanakan oleh dinas 
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sosial kota bandar lampung dalam penanggulan anak jalaan bisa berjalan 

secara optimal. 

2. Pemerintah seharusnya memiliki panti rehabilitasi sendiri agar dinas sosial 

dapat turut serta dalam pelaksanaan pembinaan. Pemerintah juga 

hendaknya membuat program pembinaan lanjutan ini bertujuan untuk 

memelihara dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi dan 

mengembangkan rasa tanggung jawab serta kesadaran hidup 

bermasyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pembinaan lanjutan ini sangat 

penting, karena disamping anak jalanan termonitoring kegiatannya juga 

dapat diketahui keberhasilan dari program rehabilitasi yang diberikan. 
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