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ABSTRACT 

 

ANALYSIS HANDLING POLICIES STREET CHILDREN IN THE CITY 

BANDAR LAMPUNG 2014 

By 

MUHAMMAD DENI KURNNIAWAN 

research it is based on by the large number of street children , homeless and street 

singers in the city bandar lampung although there was already the provincial 

government regulations governing on the handling of problems street children , 

homeless and street singers , the local regulation no 03 2010 .The purpose of he 

did this study is to find anything cause many the number of children the roads 

around town bandar lampung and to analyze how the formulation of local 

regulations no 03 2010 in the city lampung .The kind of research this is research 

descriptive with a qualitative approach .The study is done by using the method 

collection through interviews , documentation and observation .Technique 

analysis the data used in this research was reduction data , presentation of data 

and the withdrawal of conclusion . 

The results of the study measured using seven theory analysis policy put forward 

by suharto , namely: defining policy problems , mungumpulkan evidence about 

the policy , studying the problem , evaluate existing policy , develop alternative 

policies , select the best alternative policies , and identify the benefits .The result 

showed that the application of regulation no 03 year 2010 on guidance street 

children , homeless and trying not work well because of the number of street 

children that has many and lack of socialization and extension that was 

undertaken by the social regarding the ban compensation money on the street to 

street children , homeless and street so that people are still doing the activity 

 

Key words: it is anticipated that analysis the form of clear policies , provincial 

government regulation no 03 years 2010 , a street child . 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA 

BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014 

 

 

Oleh 

 

MUHAMMAD DENI KURNNIAWAN 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya jumlah anak jalanan, gelandangan 

dan pengamen di Kota Bandar Lampung meskipun telah ada perda yang mengatur 

tentang penanganan permasalahan anak jalanan, gelandangan dan pengamen, 

yakni Perda No 03 Tahun 2010. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apa saja penyebab banyaknya jumlah anak jalanan di Kota Bandar 

Lampung serta untuk menganalisis bagaimana penerapan Perda No 03 Tahun 

2010 di Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode pengumpulan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan. 

 

Hasil penelitian diukur menggunakan tujuh teori proses analisis kebijakan yang 

dikemukakan oleh Suharto, yaitu: mendefinisikan masalah kebijakan, 

mungumpulkan bukti tentang masalah kebijakan, mengkaji penyebab masalah, 

mengevaluasi kebijakan yang ada, mengembangkan alternatif kebijakan, 

menyeleksi alternatif kebijakan terbaik, dan mengidentifikasi manfaat kebijakan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda No 03 Tahun 2010 tentang 

pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengamen belum berjalan dengan baik 

karena jumlah anak jalanan yang masih banyak dan kurangnya sosialisasi dan 

penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Sosial mengenai larangan pemberian uang 

di jalanan kepada anak jalanan, gelandangan dan pengamen sehingga masyarakat 

masih melakukan aktivitas tersebut.  

 

Kata Kunci: Analisis kebijakan, Perda No 03 Tahun 2010, anak jalanan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang 

bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk 

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah  

setempat dalam pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.  

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, maka berbagai kewenangan serta pembiayaan kini 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Mulai saat itu pemerintah daerah 

mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, 

melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. 

 

Pengertian daerah otonom sebagaimana ditegaskan dalam “ Pasal 1 ayat (6) 

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Daerah otonom 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pemberian 
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otonomi, banyak daerah-daerah yang berkembang sangat pesat terutama pada 

daerah perkotaan, tetapi juga tidak sedikit daerah yang mengalami banyak 

kesulitan dan tantangan pembangunan.  Bagi daerah-daerah yang mengalami 

perkembangan pesat, ternyata juga menghadapi masalah dan tantangan, yaitu 

pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat, sementara ketersediaan lahan 

pemukiman terbatas.  Begitu juga pada daerah yang maju pesat, menjadi daya 

tarik bagi warga di daerah-daerah sekitarnya, sementara keterampilan mereka 

untuk mencari penghidupan di Kota sangat terbatas.  Kondisi inilah yang pada 

akhirnya menyebabkan lahirnya masalah-masalah perkotaan, antara lain 

kriminalitas, pengangguran, dan tumbuhnya anak jalanan. 

 

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial 

yang kompleks.  Hidup menjadi anak jalanan memang bukan pilihan yang 

menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan 

jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi berbagai pihak, 

seperti keluarga, masyarakat dan negara.  Namun, perhatian terhadap nasib anak 

jalanan tampaknya masih belum begitu besar dan solutif.  Dalam UUD 1945, 

“anak terlantar itu dipelihara oleh negara”, bermakna pemerintah memiliki 

tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, 

termasuk anak jalanan.  Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan pada 

hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya.  Mereka perlu 

mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak. 

 

Maraknya jumlah anak-anak jalanan di tengah-tengah kota besar tentu 

mengindikasikan meningkatnya tingkat kemiskinan di kota, sehingga 
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menyebabkan anak-anak akhirnya mengemis dan jadi gelandangan. Namun pada 

hakekatnya persoalan mereka bukan hanya kemiskinan, tetapi juga eksploitasi, 

serta kebiasan karena mudah mendapatkan uang dengan cara mengemis ataupun 

mengamen di jalanan dan di tempat umum lainnya. Permasalahan ini tidak hanya 

ada di kota-kota besar di luar Kota Bandar Lampung, ternyata masalah serupa 

juga dialami di kota Bandar Lampung khususnya. Lemahnya ekonomi masyarakat 

menjadi salah satu faktor pendorong untuk anak-anak berkeliaran dijalanan dan 

rata-rata diantara mereka masih duduk di bangku sekolah namun memilih untuk 

bekerja agar mendapatkan uang yakni dengan cara mengamen, berjualan koran, 

memulung dan menyemir sepatu. 

 

Untuk menangani persoalan-persoalan kota yang tergambarkan diatas, pemerintah 

kota Bandar Lampung mengeluarkan suatu kebijakan berupa Peraturan Daerah 

Nomor 03 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan 

pengemis.  Pada pasal 1 disebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang berusia 

0 s/d 18 tahun yang beraktivitas di jalanan antara 4-8 jam perhari.  Kemudian 

anak yang mempunyai masalah di jalanan adalah anak yang tidak mempunyai 

orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang 

dieksploitasi dan anak yang berkeliaran di tempat umum.  Sejumlah warga Kota 

Bandar Lampung menyayangkan pemerintah setempat belum efektif dalam 

melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 Tahun 2010 Tentang 

Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, buktinya masih banyak 

anak-anak yang mencari rejeki di jalanan. 
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Larangan dan sanksi yang terkandung dalam peraturan daerah nomor 03 tahun 

2010 yaitu setiap orang atau anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilarang 

mengemis, mengamen atau menggelandang di tempat umum dan jalanan.  

Kemudian, Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan 

mengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan 

pengemis yang menggunakan alat bantu di tempat umum dan jalanan yang dapat 

mengancam keselamatannya, keamanan dan kelancaran penggunaan fasilitas 

umum. Setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan member uang dan 

atau barang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta pengemis yang 

mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang 

menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum dan jalanan. Sedangkan 

sanksi dalam perda tersebut yakni, pelakuakan dikenakan sanksi berupa 

pembinaan dengan cara interogasi, identifikasi serta membuat perjanjian yang 

mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis di tempat umum dan 

atau jalanan yang disaksikan oleh aparat dan atau petugas yang berwenang dan 

perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.   

 

Bagi gelandangan dan pengemis yang telah memperoleh pembinaan ternyata 

masih melakukan aktivitas mengemis akan diancam hukuman kurungan paling 

lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) 

Dan bagi mereka yang memberikan sesuatu, diancam sanksi berupa kurungan 

paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (Satu juta 

rupiah). Sesuai dengan ditetapkannya peraturan tersebut tentu diharapkan dapat 

memperkecil pertumbuhan jumlah anak jalanan di kota Bandar Lampung, namun 

pada kenyataannya anak-anak jalanan yang beraktivitas di jalanan dengan 
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berbagai macam kegiatan masih saja marak dan sering kita jumpai.  Selain itu 

kontribusi masyarakat yang masih saja memberikan insentif kepada mereka 

membuat semakin menjamurnya anak-anak jalanan ini. 

 

Mengutip dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fredy tahun 2015 tentang 

Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar lampung nomor 03 tahun 

2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yaitu; masih 

kurangnya sosialisasi oleh pelaksana perda kepada masyarakat sehingga masih 

belum banyak masyarakat yang mengerti tentang peraturan tersebut.  Selain itu, 

masih kurangnya kerjasama antara dinas sosial dan lembaga-lembaga sosial yang 

ada di kota Bandar Lampung sehingga masih kurang tempat untuk pembinaan.  

Berikut ini adalah data anak jalanan di kota Bandar Lampung: 

Tabel 1.  Jumlah anak Jalanan Tahun 2010 - 2014 

No Tahun Jumlah 

1. 2010 55 orang 

2. 2011 65 orang 

3. 2012 73 orang 

4. 2013 99 orang 

5. 2014 72 orang 

        (Sumber data dinas sosial 2010-2014) 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari awal berjalannya kebijakan ini 

sampai tahun 2013, namun kemudian berhasil turun pada tahun 2014, meskipun 

angka tersebut terbilang masih tinggi dan menunjukkan kurang efektifnya 

pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Bandar lampung Nomor 03 Tahun 2010 

tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.  emerintah Kota 

Bandar Lampung telah beberapa kali melakukan penertiban anak jalanan, 
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gelandangan dan pengemis, akan tetapi setelah dilakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut, ternyata langkah penertiban anak 

jalanan, gelandangan dan pengemis yang sebelumnya pernah dijalankan hasilnya 

belum sesuai dengan yang diharapkan, yaitu terdapat permasalahan-permasalahan 

dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut yang dinilai kurang 

efektif, sementara sudah lima tahun peraturan daerah tersebut sudah diberlakukan. 

 

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Muzairin Daud selaku kabid pelayanan 

dan rehabilitasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung mengenai keterbatasan 

sarana, prasarana dan anggaran yang peneliti kutip dari Anggara Tahun 2015 

tentang Evaluasi pelaksanaan Perda 03 tahun 2010 tentang pembinaan anak 

jalanan, gelandangan dan pengemis: 

“memang tujuan pembentukan perda untuk mengatasi masalah anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung namun dengan 

keterbatasan sumber anggaran, sarana dan prasarana yang kami miliki 

sehingga tidak semua anjal dan gepeng ini kami lakukan pembinaan, bila 

memang berasal dari Kota Bandar Lampung ya kami kembalikan kepada 

keluarga masing-masing tapi kalo berasal dari luar daerah kami lakukan 

pembinaan di Yayasan Sinar Jati kemiling, dan lagi-lagi mereka turun lagi 

ke jalan entah itu karena kurangnya dukungan keluarga atau bias jadi 

mereka belum jera ”(17 September 2015) 

 

 

Hal ini adalah salah satu faktor kurang efektifnya perda tersebut karena 

keterbatasan anggaran serta fasilitas pembinaan maupun sarana dan prasarana 

seperti kurangnya fasilitas yang ada di panti asuhan sebagai tempat pembinaan 

anak-anak jalanan, sehingga masih banyak anak-anak yang tidak terjaring dan 

diberikan pembinaan sehingga mereka kembali  berkegiatan di jalanan untuk 

mencari nafkah sebagai pengamen, pedagang koran dan pemulung. 
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Persoalan yang ditimbulkan anak jalanan di kota Bandar Lampung sesungguhnya 

merupakan persoalan yang sangat umum dihadapi dan ditemukan di sebuah 

perkotaan. Mereka akan lebih banyak tumbuh apalagi bila kota itu tumbuh dengan 

derajat pemerataan kesejahteraan sosialnya sangat buruk. Perbedaan tingkat 

kesejahteraan inilah yang menjadi pendorong utama munculnya anak jalanan. 

Hal-hal tersebut di atas adalah pendorong semangat peneliti untuk melakukan 

penelitian Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandar Nomor 03 tahun 

2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah penyebab maraknya anak jalanan di kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimanakah kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Mendeskripsikan penyebab maraknya anak jalanan di kota Bandar Lampung. 

2. Memaparkan kebijakan dalam menangani permasalahan anak jalanan di Kota 

Bandar Lampung. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian sini, yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Menambah wawasan di bidang sosial serta menambah pengetahuan tentang 

bagaimana menganalisis suatu kebijakan melalui penelitian yang 

dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran dalam ilmu 

administrasi Negara terkait dengan analisis kebijakan publik. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi instansi 

dan pihak-pihak yang berkerja sama dalam membuat dan menyempurnakan 

kebijakan terkait penanganan anak jalanan di kota Bandar Lampung . 



 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A.  Kebijakan Publik 

Menurut Laswell dan Kaplan dalam Nugroho (2008: 53) mendefinisikan 

kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan 

tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu. Sedangkan James 

Anderson dalam Islamy (2001: 19) mengemukakan kebijakan publik sebagai 

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-

pejabat pemerintah.   

Sementara itu Dunn dalam Pasolong (2010: 39), mengatakan kebijakan publik 

sebagai suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh 

lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas 

pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, 

kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perekonomian dan lain-lain.   

Kemudian secara lebih singkat, Thomas R. Dye dalam Winarno (2012: 20) 

merumuskan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak 

bertindak. Berdasarkan beberapa definisi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa 

kebijakan publik merupakan arah tindakan yang telah ditentukan oleh pemerintah 

atau instansi publik yang mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah publik.   
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B.  Analisis Kebijakan Publik 

 

 

1. Pengertian Analisis Kebijakan Publik 

 

 

Suatu deskripsi mengenai analisis kebijakan yang disajikan oleh E. S. Quade 

dalam Dunn (2003: 95) analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang 

menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat 

memberikan landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. 

Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin ilmu dan profesi yang 

tujuannya bersifat deskriptif, evaluatif, dan prespektif. Sebagai disiplin ilmu 

terapan, analisis kebijakan meminjam tidak hanya ilmu sosial dan perilaku tetapi 

juga administrasi publik, hukum, etika dan berbagai macam cabang analisis sistem 

dan matematika terapan. Beberapa definisi tentang analisis kebijakan publik yang 

relevan menurut para ahli ialah seperti di bawah ini.  

 

Menurut Dunn (2003: 131) analisis kebijakan publik ialah disiplin ilmu sosial 

terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk 

menghasilkan serta memindahkan informasi relevan dengan kebijakan sehingga 

dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-

masalah kebijakan. Sedangkan menurut Kent dalam Wahab (2012: 41) analisis 

kebijakan publik adalah sejenis studi yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas, 

dan kreatif yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan rekomendasi 

yang adalah berupa tindakan-tindakan dalam memecahkan masalah-masalah 

politik yang konkret.   
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Pendapat lain yang berbeda diberikan oleh Winarno (2012: 34) tentang analisis 

kebijakan. Menurutnya, analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan 

deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Dalam 

analisis kebijakan dapat dilakukan analisis pembentukan, substansi dan dampak 

dari kebijakan-kebijakan tertentu. Selain itu menurut Dwiyanto dalam Jurnal 

Administratio Volume 5 Nomor 1 (2014: 4) menjelaskan bahwa analisis kebijakan 

adalah sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mendampingi klien dalam 

menghadapi masalah tertentu, mengenali masalah, mengembangkan alternative 

kebijakan, menilai dan memprediksi kebijakan serta memberikan rekomendasi 

kebijakan terbaik untuk menghadapi masalah yang dihadapi oleh klien tersebut.   

 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa analisis 

kebijakan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan seperti mengenali masalah 

kebijakan, dampak dari kebijakan serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam 

proses memecahkan masalah-masalah kebijakan dengan menggunakan berbagai 

metode. Dalam penelitian ini peneliti mengambil masalah tentang analisis 

kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung (studi kasus 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 tentang 

pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis).  
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2. Model Analisis Kebijakan  

 

Menurut Dunn dalam Suharto (2010: 85), ada tiga bentuk atau model analisis 

kebijakan, yaitu model prospektif, model retrospektif dan model integratif.   

a. Model prospektif adalah bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan 

kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan „sebelum‟ suatu 

kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model prediktif, 

karena seringkali melibatkan teknik-teknik peramalan (forecasting) untuk 

memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dari suatu 

kebijakan yang akan diusulkan.  

b. Model retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-

akibat kebijakan „setelah‟ suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini 

biasanya disebut sebagai model evaluatif, karena banyak melibatkan 

pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau 

telah diterapkan.  

c. Model integratif adalah model perpaduan antara kedua model diatas. Model 

ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena 

analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang 

mungkin timbul, baik „sebelum‟ maupun „sesudah‟ suatu kebijakan 

dioperasikan. Model analisis kebijakan ini biasanya melibatkan teknik-teknik 

peramalan dan evaluasi secara terintegrasi.   

Berdasarkan beberapa model yang dijelaskan di atas, maka peneliti memilih 

model retrospektif karena berdasarkan teori dan masalah yang akan diteliti sesuai 

dengan model tersebut sehingga dapat membantu peneliti dalam menganalisis 
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kebijakan Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2010 tentang pembinaan anak 

jalanan, gelandangan dan pengemis di kota Bandar Lampung.   

 

3. Proses Analisis Kebijakan Publlik 

 

Menurut Suharto (2010: 101) terdapat beberapa proses dalam analisis kebijakan 

yaitu: 

 

a. Mendefinisikan Masalah Kebijakan 

Mendefinisikan masalah kebijakan pada intinya merujuk pada kegiatan 

mengeksplorasi berbagai isu-isu atau masalah sosial, dan kemudian 

menetapkan satu masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis kebijakan. 

Pemilihan masalah sosial didasari pada beberapa pertimbangan, antara lain 

masalah tersebut bersifat aktual, penting dan mendesak, relevan dengan 

kebutuhan dan aspirasi publik, berdampak luas dan positif, dan sesuai dengan 

visi dan agenda perubahan sosial. Parameter yang dapat dijadikan pedoman 

untuk menetapkan strategis tidaknya suatu masalah sosial menurut suharto ada 

empat yaitu; 

1) Faktor 

Apakah masalah tersebut merupakan faktor penentu dalam mengatasi 

masalah lain yang lebih luas? Apakah masalah tersebut bersifat causally 

accountable, secara kausal dapat diperhitungkan? 

2) Dampak 

Apakah jika masalah tersebut ditangani atau direspon oleh kebijakan maka 

akan membawa manfaat kepada masyarakat luas atau berdampak pada 
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peningkatan kesejahteraan publik? Apakah penanganan masalah tersebut 

bermatra socially and economically profitable, secara ekonomi dan sosial 

menguntungkan masyarakat banyak? 

3) Kecenderungan 

Apakah masalah tersebut sejalan dengan kecenderungan global dan 

nasional? Apakah masalah tersebut sedang menjadi perhatian, dianggap 

penting atau terekam oleh memori publik dalam skala nasional dan global? 

4) Nilai 

Apakah masalah tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan harapan-harapan 

kultural yang berkembang pada masyarakat lokal? Apakah masalah tersebut 

secara budaya diterima atau diakui keberadaannya? 

 

b. Mengumpulkan Bukti tentang Masalah 

Kebijakan adalah seperangkat pernyataan strategis yang didukung oleh fakta, 

bukan oleh gosip atau „kabar burung‟.  Pernyataan masalah kebijakan 

karenanya, harus didukung oleh bukti atau fakta yang relevan, terbaru, akurat 

dan memadai.  Bukti yang disertakan bisa berdasarkan hasil penelitian kita 

(data primmer), khususnya pada naskah kebijakan yang berbentuk policy study.  

Data bisa pula berasal dari data sekunder yakni hasil temuan orang lain yang 

dipublikasikan di buku, koran, internet, dokumen pemerintah.  

 

c. Mengkaji Penyebab Masalah  

Para analis dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi penyebab atau 

faktor yang memberi kontribusi terhadap masalah sosial. Mereka dapat 
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mengembangkan kebijakan publik untuk mengeliminasi atau mengurangi 

penyebab atau faktor tersebut.  

 

d. Mengevaluasi Kebijakan yang Ada 

Mengevaluasi kebijakan saat ini yang berkaitan dengan penanggulangan 

masalah sosial merupakan sebuah langkah penting dalam proses analisis 

kebijakan publik. Menganalisis kelebihan dan kekurangan kebijakan sosial 

yang sedang diterapkan dapat melahirkan rekomendasi bagian-bagian mana 

saja dari kebijakan yang sedang beroperasi harus dipertahankan, diperkuat atau 

diubah.  Jika kebijakan yang ada dipandang tidak efektif secara menyeluruh, 

maka kebijakan tersebut perlu diganti secara total pula. 

 

e. Mengembangkan Alternatif atau Opsi-Opsi Kebijakan 

Langkah dalam pengembangan alternatif kebijakan publik yaitu: 

1. Mengembangkan alternatif kebijakan untuk  memecahkan masalah sosial 

adalah mengeliminasi atau mengurangi sebab-sebab atau faktor-faktor 

penyumbang terhadap masalah.   

2. Menelisik kebijakan yang ada saat ini.   

 

f. Menyeleksi Alternatif Kebijakan Terbaik 

Ada dua kriteria yang dapat membantu menentukan alternatif kebijakan yang 

paling baik yaitu fisibilitas dan efektifitas. Fisibilitas adalah kemungkinan 

mengenai apakah kebijakan yang diusulkan akan diterima oleh audien 

kebijakan (misalnya oleh pemerintah atau badan pemerintah).  Fisibilitas 

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti penerimaan kultural dan biaya-biaya 

yang terantisipasi dibandingkan dengan menfaat-manfaat yang akan diperoleh. 
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Sedangkan efektifitas adalah menunjuk pada kemungkinan bahwa kebijakan 

kita akan menghasilkan manfaat-manfaat yang dapat mengurangi masalah 

sosial.   

 

g. Mengidentifikasi Manfaat Kebijakan 

Manfaat adalah konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang baik bagi masyarakat 

atau sebagian besar masyarakat. Beberapa manfaat bersifat kelihatan (tangible) 

dan mudah diukur dalam ruang pilih atau jumlah. Beberapa manfaat bersifat 

tidak kelihatan (intangible) dan sulit diukur. Tiga sumber manfaat mencakup: 

1. Tindakan itu sendiri 

2. Konsekuensi yang diharapkan dari kebijakan 

3. Konsekuensi yang tidak diharapkan dari kebijakan 

 

Dari pemaparan tentang metode analisis kebijakan publik di atas, maka peneliti 

mengadopsi metode menurut Suharto karena poin-poin yang terdapat di dalam 

metode tersebut dapat membantu dalam menyelesaikan masalah penelitian tentang 

analisis kebijakan penanganan anak jalanan di kota Bandar Lampung (studi kasus 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 tentang 

pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis).  

C. Anak Jalanan 

 

 

1. Konsep Anak 

 

Anak merupakan makhluk sosial yang memerlukan bantuan dari orang lain untuk 

mengembangkan kemampuannya. Anak-anak sangat mudah terpengaruh oleh 

keadaan atau kondisi lingkungan dan perilaku sekitarnya, oleh karena itu anak 
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perlu untuk dibimbing oleh orang tua kandung ataupun orang-orang yang dapat 

memberikan arahan yang baik.  

 

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang 

dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk 

anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak sangat mudah terpengaruh untuk 

meniru hal-hal atau perilaku yang ada dan dapat dicontoh dari lingkungan 

sekitarnya. Jika lingkungan sekitarnya adalah orang atau lingkungan yang dapat 

memberikan dampak yang positif bagi kehidupan anak tersebut maka ia pasti akan 

berprilaku sama dengan yang dilakukkan oleh contoh-contohnya. Begitu juga 

sebaliknya jika lingkungan anak tersebut berprilaku negatif maka sang anak akan 

mengikuti pula akan berprilaku negatif juga.  

 

2. Konsep Anak Jalanan 

Berdasarkan UU nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, anak jalanan 

adalah seorang anak yang menghabiskan sebagian waktunya dijalanan. Yaitu 

seseorang, baik laki-laki maupun perempuan berusia 5-18 tahun yang berada 

dijalanan minimal 4 jam/hari dalam kurun waktu 1 bulan yang lalu.  

Konvensi Internasional dalam Bajari (2012: 17) menjelaskan bahwa anak jalanan 

adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya di jalanan. Mereka 

bergaul, berkelompok, dan mencari nafkah di jalanan, dengan cara yang baik 

seperti mengemis, meminta, mengamen ataupun berjualan. Sebagian mencari 

nafkah dengan cara mencuri, memalak, dan mengedarkan obat terlarang. Pendapat 

tersebut senada dengan apa yang disampaikan Nurharjadmo dalam Bajari (2012: 
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18) bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang berusia 7-18 tahun, laki-laki dan 

perempuan yang bekerja di jalan raya atau tempat-tempat umum setiap hari. 

Mereka mungkin dari anak yang sudah terpisah dengan keluarganya atau, masih 

mempunyai rumah tetapi lebih banyak menghabiskan waktu di jalanan.  

Anak jalanan memiliki karakteristik dinamis. Karakteristik dinamis menyangkut 

mobilitas anak jalanan dari satu titik lokasi ke titik lokasi yang lain. Mobilitas ini 

akan menunjukkan bagaimana anak jalanan berprilaku dan melakukan kontak 

dengan orang lain, seperti orang tua, pengemis, gelandangan, petugas keamanan 

dan ketertiban, pemalak dan yang lain yang ada di jalanan sebagai bagian dari 

lingkungan mereka. Interaksi anak jalanan yang dibangun dalam kerangka 

hubungan kekerasan fisik dan mental, tidak hanya berlangsung di jalanan tetapi 

juga di rumah orang tuanya.   

Ciri-ciri umum anak jalanan antara lain ialah melakukan kegiatan tidak menentu 

dan berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya, mencari nafkah dengan 

menjadi pedagang asongan, pengamen, pengelap mobil, ojek payung, bersekolah 

maupun tidak bersekolah, suka mengganggu ketertiban umum, keluarganya 

kurang mampu, dan lain sebagainya. (sumber: (http://www.  diklatlampungprov.  go.  

id//anjal-dan-realitas-masalah-sosial.  html) diakses pada tanggal 24 februari 2015).  

Departemen Sosial Republik Indonesia menyusun tiga kategori anak jalanan. 

Kategori tersebut didasarkan pada bentuk-bentuk strategi pengentasan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam kluster anak jalanan. 

Terdapat tiga kategori anak jalanan yaitu: 

http://www.diklatlampungprov.go.id/anjal-dan-realitas-masalah-sosial.html
http://www.diklatlampungprov.go.id/anjal-dan-realitas-masalah-sosial.html
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1. Anak jalanan yang hidup di jalanan dan mencari nafkah di jalan ( children 

of the street), 

2. Anak jalanan yang bekerja di jalanan tetapi masih tinggal atau hidup 

bersama orang tua atau keluarganya (children on the street), 

3. Anak rentan menjadi anak jalanan.   

Pertama, anak jalanan yang hidup di jalanan (chidren of the street), yaitu anak 

jalanan dengan kriteria intensitas hubungan yang sangan rendah bahkan putus 

hubungan dengan keluarga atau orang tuanya. Dari segi waktu, 8 sampai 16 jam 

dalam sehari mereka menghabiskan waktunya di jalanan untuk bekerja mencari 

nafkah dengan mengamen, mengemis, maupun menggelandang dari satu tempat 

ke tempat yang lain.   

Kedua, anak jalanan yang bekerja di jalanan (children in the street), yang 

termasuk kedalam kelompok ini memiliki karakteristik; intensitas hubungan 

dengan orang tua tidak teratur, waktu yang dihabiskan di jalanan dalam satu hari 

mencapai enam sampai delapan jam setiap hari, hidup di daerah kumuh (slum) 

dengan cara mengontrak bersama dengan anak jalanan lainnya, putus hubungan 

dengan sekolah dan mencari nafkah untu mendapatkan uang dengan cara menjual 

koran, makanan dan minuman, mencuci kendaraan, memungut barang bekas dan 

menyemir sepatu.   

Ketiga, adalah anak rentan menjadi anak jalanan. Klasifikasi ini mengacu pada 

anak yang memiliki kriteria; intensitas pertemuan dengan orang tua teratur karena 

mereka masih tinggal dengan orang tua atau keluarganya, empat sampai enam jam 

waktunya digunakan untuk bekerja di jalan, rata-rata masih bersekolah dan 
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melakukan berbagai aktivitas untuk mendapatkan uang dengan mengamen, 

berjualan koran, dan menyemir sepatu.   

Menurut Departemen Sosial RI dalam Bajari (2012: 19) menyatakan klasifikasi 

yang digunakan dalam mengelompokkan masalah maraknya anak jalanan yakni:  

a. Memandang anak-anak jalanan sebagai gejala bagian dari bidang 

ketenagakerjaan. Dalam bidang ini, gejala anak jalanan sering dikaitkan 

dengan alasan ekonomi keluarga dan kesempatan untuk mendapatkan 

pendidikan. Kecilnya pendapatan orang tua sehingga tidak mampu 

mencukupi kebutuhan keluarga memaksa terjadinya pengerahan anak-anak 

untuk menambah penghasilan keluarga. 

b. Memandang anak jalanan mengandung masalah sosial.  Anak-anak jalanan 

dipandang sebagai bukti dari para menyimpang yang mengancam 

ketentraman para penghuni kota lainnya.  Anak jalanan dianggap sebagai efek 

dari ketidakharmonisan struktur keluarga yang mendorong mereka untuk 

mencari komunitas yang memberikan kenyamanan bagi mereka. 

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembinaan anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis pada pasal 1 disebutkan bahwa anak jalanan adalah 

anak yang berusia 0 s/d 18 tahun yang beraktivitas di jalanan antara 4-8 jam per 

hari. Kemudian anak yang mempunyai masalah di jalanan adalah anak yang tidak 

mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak 

yang dieksploitasi dan anak yang berkeliaran ditempat umum. Sedangkan menurut 

pendapat Nurharjadmo dalam Bajari (2012: 18) bahwa anak jalanan adalah anak-

anak yang berusia 7-18 tahun, laki-laki dan perempuan yang bekerja di jalan raya 
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atau tempat-tempat umum setiap hari. Mereka mungkin dari anak yang sudah 

terpisah dengan keluarganya, masih mempunyai rumah, tetapi lebih banyak 

menghabiskan waktunya di jalan dan dari keluarga yang hidup di jalan. 

 

Dalam buku Bajari Atwar (2012: 12) terdapat Penelitian yang dilakukan oleh tim 

Lembaga Manajemen Komunikasi UI di bawah Program Pascasarjana UI tentang 

penanganan kesejahteraan sosial anak jalanan di Jakarta. Hasil kajian tentang 

karakteristik individual disebutkan bahwa: 

1. Sebagian besar anak jalanan tinggal dengan orang tuanya. Dengan demikian, 

masih terdapat kesempatan anak jalanan untuk memelihara komunikasi dengan 

orang tua mereka.  

2. Aktivitas anak jalanan menyangkut mobilitas sehari-hari sebagian besar 

dilakukan dijalan raya dan lampu merah, kemudian sebagian lainnya lebih 

banyak di plaza, mall dan pasar tradisional.  

3. Kegiatan anak jalanan dalam mencari nafkah sebagian besar dilakukan dengan 

mengamen, mengasong, ojek payung, dan penyemir sepatu.  

4. Dilihat dari intensitas waktu yang dilakukan anak jalanan untuk mendapatkan 

uang yaitu dilakukan setiap hari dengan waktu dari 1 sampai 8 jam perhari.   

 

Dari beberapa definisi tentang anak jalan di atas maka peneliti menyimpulkan 

bahwa anak jalanan adalah anak laki-laki dan perempuan yang berusia 0-18 tahun 

bekerja dan berkegiatan di jalan raya atau tempat umum dalam kurun waktu 

tertentu, masih memiliki orang tua ataupun sudah tidak memiliki orang tua dan 

tempat tinggal .Kemudian dari beberapa pendapat diatas peneliti mengambil 
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kesimpulan bahwa anak jalanan memiliki kriteria yang menyebabkan mereka 

turun kejalan yaitu: 

1. Anak yang menjadi anak jalanan dengan alasan ekonomi keluarga dan 

kesempatan mendapatkan pendidikan. Kecilnya pendapatan keluarga memaksa 

terjadinya pengerahan anak-anak untuk menambah penghasilan keluarga. 

2. Anak jalanan dianggap sebagai efek dari keridakharmonisan keluarga yang 

mendorong mereka untuk pergi mencari kehidupan yang memberikan 

kenyamanan bagi mereka. 

 

3. Pengertian Kebijakan Terhadap Anak Jalanan 

Setiap negara memiliki hak dan kewajiban yang ditentukan dalam hukum 

internasional. Hak atas kemerdekaan dan persamaan, hak untuk membela diri. 

Sebagai suatu negara maka memiliki suatu wilayah dan mempunyai kekuasaan 

yang tertinggi dan sah dan ditaati rakyatnya. Keberadaan sebagai suatu negara 

dalam rangka untuk memudahkan rakyat mencapai tujuan bersama dan cita-

citanya, yang itu semua diberikan demi kesejahteraan warganya. Maka sebagai 

fungsi negara adalah mengatur dan menciptakan kesejahteraan rakyatnya. 

Menurut Charles E. Merriam negara berfungsi sebagai keamanan ekstern, 

ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum dan kebebasan 

(sumber:http://julee.blogspot.com diakses tanggal 31 Oktober 2015).  

 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan rakyat menjadi indikator 

terhadap fungsi dan tujuan didirikannya suatu negara. Sejalan dengan hal tersebut, 

Prof. M. R. Kranenburgh menyatakan bahwa “Negara harus secara aktif 
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mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh 

masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan 

tertentu tetapi seluruh rakyat. Maka kesejahetraan rakyat adalah indikator yang 

sesungguhnya “ (sumber:http//insaniakademis.blogspot.com diakses tanggal, 30 

Oktober 2015). 

Ditambahkan juga oleh Dr. Goran Adamson ada empat hal yang harus disediakan 

oleh negara kesejahteraan, yakni : 

1. Menciptakan keamanan,  

2. Mensuplai pelayanan sosial, 

3. Mengurangi biaya sosial masyarakat, dan  

4. Mengontrol angka reproduksi  

(sumber: www.map.ugm.ac.id/index,php/analisis diakses tanggal, 30 Oktober 

2015). 

 

Selanjutnya ditegaskan oleh Goran untuk menjadi negara kesejahteraan harus 

memiliki social trust. Peran Negara menjadi begitu besar terhadap warganya. 

Memposisikan negara sebagi “teman“ bagi warganya. Maka teman menjadikan 

negara siap dalam memberikan bantuan jika warga mengalami kesulitan dan 

membutuhkan bantuan. Hal senada disampaikan juga oleh Dewi Amanatun bahwa 

negara kesejahteraan memberikan peran lebih besar kepada negara (pemerintah) 

dalam menjamin kesejahteraan sosial secara terencana, melembaga dan 

berkesinambungan. (sumber: www.  nasyiah.  or.  Id diakses pada 1 November 

2015) 
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Sedangkan menurut Suharto (2007) bahwa “Negara kesejahteraan memiliki 

tanggung jawab pemecahan masalah-masalah kemiskinan, pengangguran, 

ketimpangan, keterlantaran tidak dilakukan melalui proyek-proyek sosial persial 

yang berjangka pendek, melainkan secara terpadu oleh program jaminan sosial, 

seperti pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, tunjangan pendidikan, hari tua dan 

pengangguran Sedang menurut JM. Keynes bahwa “Negara kesejahteraan adalah 

menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan 

kesejahteraan rakyatnya haruslah didasarkan pada lima pilar kenegaraan yaitu : 

demokrasi, penegakan hukum (role of law), perlindungan hak azasi manusia, 

keadilan sosial (social justice) dan anti diskriminasi” (sumber: 

suinsaniakademisi.blogspot.com diakses tanggal, 30 Oktober 2015).  

 

Dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, maka didirikanya Negara 

Indoensia telah meneguhkan janji bersama rakyat untuk mewujudkan cita-cita 

bangsa yakni kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita tersebut 

dirumuskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945 dimana 

kewajiban Pemerintah adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa.  Lebih lanjut pada pasal 33 yang memberi kekuasaan bagi Pemerintah 

untuk mengelola sumber-sumber kekayaan alam yang penting untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat dan memberikan jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak 

terlantar (pasal 34). (sumber:www.wordpress.com diakses tanggal 30 Oktober 

2015).  
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Berdasarkan paparan di atas dan sejalan dengan tujuan dan fungsi negara, maka 

banyak kebijakan pemerintah yang tertuang melalui undang undang dan peraturan 

yang mengamanatkan pada upaya negara mensejahterakan rakyatnya. Terbitnya 

undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, adalah menjadi 

salah satu sinyal kuat pemerintah akan jaminan kesejahteraan sosial anak di 

Indoensia. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

adalah juga menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa melalui 

generasi muda sebagai penerus. Untuk itu usaha pembinaan, pemeliharaan dan 

peningkatan kesejahteraan anak harus senantiasa mendapat perhatian. Anak-anak 

harus dijamin dan diamankan kepentingannya. Bilamana memang tidak ada 

pihak-pihak yang dapat melaksanakan, maka hak dan kewajibannya menjadi 

tanggung jawab Negara. Jaminan tersebut adalah : 1) Jaminan anak tidak mampu, 

2).Anak- anak terlantar, 3).Anak-anak mengalami masalah kelakukan dan 

4).Anak-anak yang cacat rohani dan jasmani.   

 

4. Hak Anak dalam Negara Kesejahteraan 

 

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Setiap anak berhak atas suatu 

nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Setiap anak berhak untuk 

beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat 

kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Setiap anak berhak untuk 

mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. 

Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh 
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kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak 

diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap anak 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan 

kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.  

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 

bakatnya. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus bagi 

anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, 

sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan 

pendidikan khusus.  

 

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, 

dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi 

pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Setiap 

anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan 

anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat 

kecerdasannya demi pengembangan diri. Setiap anak yang menyandang cacat 

berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf 

kesejahteraan sosial. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau 

pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 

perlindungan dari perlakuan:  

a. diskriminasi; 

b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 
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c. penelantaran; 

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 

e. ketidakadilan; dan 

f. perlakuan salah lainnya.  

 

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak 

untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, 

atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum 

yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.   

 

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : 

a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan 

dari orang dewasa; 

b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam 

setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan 

c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang 

objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.  Setiap anak 

yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan 

dengan hukum berhak dirahasiakan.  Setiap anak yang menjadi korban atau 

pelaku tindak pidana berhak me,ndapatkan bantuan hukum danbantuan 

lainnya.  
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D.  Peran Pemerintah 

Landasan peran pemerintah dalam mewujudkan social welfare  di Indonesia 

terdapat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, baik yang dirumuskan di 

dalam pembbukaan maupun di dalam batang tubuhnya. Di dalam pembukaan 

UUD 1945 disebutkan: “untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia 

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangs”. 

Sedangkan di dalam UUD 1945 terdapat dalam bab XIV dengan judul 

kesejahteraan sosial yang mengandung dua pasal, yaitu pasal 33 dan 34. Kedua 

pasal tersebut bermakna peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan 

sosial masyarakat dengan menetapkan pengaturan dalam kehidupan 

perekonomian bangsa. Dalam pasal 33 terkandung peran negara dalam mengatur 

perekonomian bangsa. Sedangkan pada pasal 34 terdapat tugas perlindungan yang 

dilakukan pemerintah: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipeliharan oleh 

negara.  

Peran pemerintah dalam pembangunan sosial tidak luput dari berbagai tantangan 

dan hambatan dari arus globalisai dan kapitalisme. Kebijakan publik yang pro 

pembangunan sosial diperlukan guna meluruskan dominasi globalisasi dan 

kapitalisme sehingga tidak menabrak keadilan dan kesejahteraan sosial. Kebijakan 

publik merupakan suatu keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk 

memecahkan masalah sosial.   
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Konstelasi dunia dan peradaban manusia dimana pembangunan ekonomi, sosial, 

politik dan kebudayaan beroperasi telah dan tengah berubah secara dramatis. 

Menurut Mayo dalam Suharto (2010: 45), perubahan-perubahan tersebut sangat 

dipengaruhi oleh proses globalisasi. Dalam negara kesejahteraan, pemecahan 

masalah kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan 

keterlantaran tidak dilakukan melalui proyek-proyek sosial parsial yang berjangka 

pendek. Melainkan diatasi secara terpadu oleh program-program jaminan sosial, 

pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, serta berbagai tunjangan pendidikan, 

kesehatan, dan pengangguran. Pembangunan sosial merupakan salah satu piranti 

keadilan sosial yang kongkret, terencana dan terarah, serta manifestasi pembelaan 

terhadap masyarakat kelas bawah. Tidak semua warga negara memiliki 

kemampuan dan kesempatan yang sama dalam memenuhi kebutuha hidupnnya.   

E.  Tindakan Dunia Usaha / Swasta dan Masyarakat.   

 

Penanganan anak jalanan tidaklah menjadi urusan Pemerintah semata, melainkan 

harus didukung partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Sehingga penanganan 

akan lebih terintegrasi, seperti dinyatakan Irwanto (2001: 9) bahwa: “pemahaman 

terhadap situasi anak jalanan saja tidak akan memberikan jalan keluar yang 

efektif. Agar sebuah intervesi efektif, maka diperlukan pemahaman yang 

menyeluruh mengenai masyarakat dan keluarga-keluarga anak jalanan. 

Pemahaman makro (struktural) dan mikro (dinamika keluarga) sangat 

dibutuhkan“.  

 

Selanjutnya Sudrajat (2006 : 10) membagi tiga model penanganan anak jalanan 

yaitu : 



30 

 

1. Community based adalah model penanganan yang berpusat di masyarakat 

dengan menitik beratkan pada fungsi-fungsi keluarga dan potensi seluruh 

masyarakat. Tujuan akhir adalah anak tidak menjadi anak jalanan atau 

sekalipun di jalan, mereka tetap berada di lingkungan keluarga. Kegiatan ini 

meliputi penyuluhan dan bimbingan, kesempatan anak untuk memperoleh 

pendidikan dan kegiatan waktu luang .  

2. Street based adalah kegiatan di jalan, tempat di mana anak–anak jalanan 

beroperasi. Pekerja Sosial/petugas datang mengunjungi, menciptakan 

perkawanan, mendampingi dan menjadi sahabat untuk keluh kesah mereka. 

Anak-anak yang sudah tidak teratur berhubungan dengan keluarga, 

memperoleh kakak atau orang tua pengganti dengan adanya pekerja 

sosial/petugas.   

3. Centre based adalah kegiatan di panti, untuk anak–anak yang sudah putus 

dengan keluarga. Panti menjadi lembaga pengganti keluarga untuk anak–anak 

dan memenuhi kebutuhan anak seperti kesehatan, pendidikan, keterampilan, 

waktu luang, makan, tempat tinggal, pekerhaan dan sebagainya.  

 

Dunia usaha dan masyarakat yang ikut peduli dalam penanganan anak jalanan 

yakni Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Pekerja Sosial. Kehadiran 

LSM/NGO dan pekerja sosial adalah memberikan warna tersendiri dan peran 

yang positif membantu Pemerintah sehingga penanganan anak jalanan dapat 

optimal. Oleh LUSK (2001: 10) bahwa intervensi Pekerja Sosial adalah sangat 

strategis karena mencakup 4 pendekatan seperti berlaku di Amerika Latin, 

meliputi :  

a. Pendekatan koreksional ( correctional ); 
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b. Pendekatan rehabilitasi (reabilitatif); 

c. Pendekatan yang dilakukan di jalan ( street education ); dan 

d. Pencegahan ( preventif ). 

 

Contoh konkrit adalah Lembaga Perlindungan Anak ( LPA) adalah wahana 

kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan perlindungan bagi anak, yang 

bersifat independen dan non pemerintah serta memfokuskan kegiatan semata mata 

untuk kepentingan dan kesejahteraan anak . 

 

F. Kerangka Fikir 

 

Permasalahan mengenai penanganan maraknya anak jalanan di Kota Bandar 

Lampung telah diatur dalam perda No 03 Tahun 2010. Perda tersebut diuraikan 

secara menyeluruh mengenai bagaimana penanganan dan pembinaan anak 

jalanan, gelandangan, dan pengamen yang terjaring razia. Didalamnya mengatur 

mengenai usaha pencegahan, penangggulangan dan rehabilitasi bagi anak jalanan, 

gelandangan dan pengamen. Beberapa permasalahan yang di timbulkan karena 

maraknya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengamen adalah mengganggu 

ketertiban dan kenyamanan masyarakat umum dalam berlalu lintas karena banyak 

dari anak jalanan, gelandangan dan pengamen yang melakukan aktivitasnya di 

jalanan atau di lampu-lampu merah hampir di seluruh kota. Permasalahan lainnya 

adalah banyaknya jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengamen dapat 

menimbulkan efek kumuhnya suatu kota, karena jumlah mereka yang cukup 

banyak berkeliaran di jalanan sehingga dapat dengan mudah di temukan.  
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Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas peneliti akan menganalisis 

bagaimana pelaksanaan kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Bandar 

Lampung dengan menggunakan parameter perda No 03 Tahun 2010 tentang 

penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengamen di Kota Bandar Lampung. 

Untuk menganalisis penyebab maraknya anak jalanan di Kota Bandar Lampung 

dan bagaimana kebijakan penanganan mengenai masalah-masalah anak jalanan di 

Kota Bandar Lampung peneliti menggunakan teori proses proses analisis 

kebijakan yang dikemukakan oleh Suharto dalam Suharto (2010:101). Ada tujuh 

poin utama yang di kemukakan oleh Suharto, yakni mendefinisikan masalah 

kebijakan, mengumpulkan bukti tentang masalah, mengkaji penyebab masalah, 

mengevaluasi kebijakan yang ada, mengembangkan alternatif kebijakan, 

menyeleksi alternatif kebijakan terbaik, dan mengidentifikasi manfaat kebijakan. 

Kemudian setelah dilakukan analisis akan muncul beberapa rekomendasi 

kebijakan yang nantinya dapat digunakan sebagai penyempurnaan dari perda No 

03 Tahun 2010. Setelah muncul rekomendasi kebijakan diharapkan pelaksanaan 

penanganan permasalahan anak jalanan, gelandangan dan pengamen di Kota 

Bandar Lampung dapat segera dituntaskan dengan baik. 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

Maraknya jumlah anak jalanan, gelandangan, dan 

pengemis di Kota Bandar Lampung 

Perda No 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, 

Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandar Lampung 

Analisis Kebijakan Penanganan Anak Jalanan di Kota Bandar 

Lampung Tahun 2014 

Penyebab maraknya anak jalanan 

di Kota Bandar Lampung 

1. Mendefinisikan penyebab 

masalah 

2. Mengumpulkan bukti 

tentang masalah 

3. Mengkaji penyebab 

masalah 

 

  (Suharto, 2010:101) 

Kebijakan penanganan anak jalanan di 

Kota Bandar Lampung 

1. Mengevaluasi kebijakan yang ada 

2. Mengembangkan alternatif 

kebijakan 

3. Menyeleksi alternatif kebijakan 

terbaik 

4. Mengidentifikasi manfaat 

kebijakan 

 

(Suharto, 2010:101) 

Evaluasi dan Rekomendasi alternatif 

kebijakan baru untuk perbaikan 

pelaksanaan kebijakan yang telah 

dilaksanakan 



 
 

 

   

 

 

 

 

 

BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menurut Bugdon dan 

Taylor dalam Moleong (2007: 4) berupaya menggambarkan kejadian atau 

fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang 

dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, 

gambar, catatan di lapangan, foto, dokumen pribadi. Dengan kata lain metode 

deskriptif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan 

data secara kata-kata, dan gambar. Maksud penulis menggunakan metode tersebut 

untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam 

tentang kebijakan penanganan anak jalanan di kota Bandar Lampung. 

Pada dasarnya penelitian kualitatif dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah dan 

data yang dikurmpulkan umumnya besifat kualitatif.  Sedangkan yang dimaksud 

penelitian kualitatif menurut Sugiono dalam Pasolong (2013: 161) adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai 

lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. 
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B.  Fokus Penelitan 

Untuk mempertajam penelitian maka dalam penelitian kualitatif perlu menetapkan 

fokus. Spadley dalam Sugiyono (2010: 208) menyatakan bahwa A focused refer to 

a single cultural domain or a few related domains maksudnya adalah bahwa, 

fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari 

situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih 

didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial 

(lapangan). 

Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber dari 

pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui 

kepustakaan ilmuah ataupun kepustakaan lainnya.  Fokus penelitian sangat 

diperlukan dalam sebuah penelitian karena dapat memberikan batasan dalam studi 

dan pengumpulan data, sehingga peneliti dapat lebih fokus memahami masalah-

masalah yang menjadi tujuan penelitian dan data yang diperoleh akan lebih 

spesifik. Berdasarkan teori diatas, maka yang menjadi fokus peneliti dalam 

penelitian ini adalah menganalisis kebijakan Penanganan anak jalanan kota 

Bandar Lampung, yakni: 

a. Masalah-masalah yang berkaitan dengan maraknya Anak Jalanan di Kota 

Bandar Lampung. 

b. Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung tentang Anak Jalanan. 
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C.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana peneliti melakukan 

penelitian, dalam penelitian ini lokasi menjadi sumber informasi yang dapat 

mengungkap dan menggambarkan fenomena yang terjadi serta informasi yang 

diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai analisis kebijakan 

penanganan anak jalanan Kota bandar lampung dengan studi kasus peraturan 

daerah no. 03 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan 

pengemis di kota Bandar Lampung. Lokasi dalam penelitian ini adalah tempat 

tempat keramaian seperti lampu merah, pasar tradisional, terminal dan tempat 

umum lainnya. Gambaran kejadian tersebut sering peneliti perhatikan sehari-hari 

banyak di protokol Jl. Pramuka, Pasar Way Halim, Jl.  ZA.Pagar Alam, pasar 

Tengah. Penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive), alasan peneliti 

mengambil sampel lokasi tersebut karena wilayah tersebut sangat strategis bagi 

anak jalanan yang berprofesi sebagai pengamen, penjual koran, asongan dalam 

melakukan aktivitas kesehariannya. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono (2009: 224) mengatakan pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, 

data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural alamiah), pada laboratorium 

dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai informan, pada suatu 

seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain.  Bila dilihat dari segi cara atau teknik 

pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan 
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observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.  Dalam 

penelitian ini, teknik analisis data yang telah diaplikasikan meliputi:  

1. Pengamatan (Observasi)  

Pengamatan digunakan untuk mendapatkan data-data primer yang berupa 

deskripsi faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan 

manusia dan situasi sosial, serta konteks dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi 

dan berhubungan dengan fokus penelitian.  Adapun observasi yang peneliti 

lakukan yaitu mengamati secara langsung kegiatan anak jalanan, jam aktivitas 

anak jalanan dan penanganan serta pembinaan anak jalanan di Kota Bandar 

Lampung oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. 

2. Wawancara 

Teknik ini digunakan untuk menjaring data-data primer yang berkaitan dengan 

fokus penelitian.  Wawancara dilakukan baik secara terstruktur dengan 

menggunakan panduan wawancara (interview guide), maupun wawancara 

bebas (tidak terstruktur) bersamaan dengan observasi.  Instrumen yang 

digunakan untuk melakukan wawancara ini adalah tape recorder, dimana 

dilengkapi juga dengan catatan-catatan kecil peneliti. 

Pada proses ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan 

dengan kebijakan penanganan anak jalanan Kota Bandar Lampung.  

Pertanyaan yang diajukan tersebut diharapkan dapat membantu peneliti 

menemukan jawaban dari rumusan penelitian yang mengacu pada fokus 

penelitian yang telah di tetapkan sebelumnya. 
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Tabel 2.  Daftar Informan 

No Nama Keterangan 

1.  Nandang Hendrawan.,S.E Ketua Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung 

2.  Bpk.  MuzairinDaud Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas 

Sosial Kota Bandar Lampung 

3.  Hariansyah.,S.H KASI Penyidikan dan Penyelidikan Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Bandar Lampung 

4.  A. Faizzudin.,S.Pd Koordinator Masalah Kesejahteraan Anak 

Yayasan Sinar Jati Bandar Lampung 

5.  Dewan Anak jalanan 

6.  Dedi Anak Jalanan 

7.  Putra Anak Jalanan 

8.  Adi Masyarakat sekaligus pengusaha 

9.  Faisal Ramadhan Masyarakat pengguna jalan raya 

10.  Anjas Roni Masyarakat pengguna jalan raya 

(SumberInforman :informan ditetntukan peneliti berdasarkan keterkaitan dengan 

analisis kebijakan Peraturan  Daerah No.03 Tahun 2010). 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah arsip- arsip yang 

dimiliki Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dari surat kabar, foto, maupun 

buku- buku atau literatur yang sesuai dengan bahasan penelitian. 

 

Tabel 3.Dokumen-dokumen Pendukung Penelitian 

No. Nama Dokumen 

1. Profil Kota Bandar Lampung 

2. PeraturanDaerah Bandar Lampung No.  03Tahun 2010TentangPembinaan 

Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung 

3. Data Jumlah Anak jalanan Kota Bandar Lampung tahun 2010-2014 

(Sumber:diolah oleh peneliti) 
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E.  Teknik Analisis Data 

 

Menurut Bodgan & Biklen dalam Moleong (2007: 248) analisis data kualitatif 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.  Miles 

and Huberman dalam Sugiyono (2014:246) mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.  Aktivitas dalam analisis 

data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi Data (reduction data). 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dilapangan.  Data yang diperoleh di lokasi penelitian 

kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci.  

Laporan lapangan selanjutnya direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, 

difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.  

Pada penelitian ini data yang diperoleh dipilih dan di rangkum untuk 

disesuaikan kembali dengan fokus penelitian tentang analisis kebijakan 

penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna 

untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau 
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bagian tertentu dari penelitian.   Dengan menyajikan data maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.   Batasan yang 

diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun 

dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.  Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk 

uraian dengan teks naratif, bagan, foto atau gambar dan sejenisnya.   

3. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi 

penelitian dan selama proses pengumpulan data.  Peneliti berusaha untuk 

menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang 

sering timbul, yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan.  Penarikan 

kesimpulan juga dapat diartikan sebagai proses perumusan makna dari hasil 

penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, dan mudah 

dipahami, serta dilakukan dengan cara berulangkali melakukan peninjauan 

mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan 

relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah 

yang ada. 
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   Periode Pengumpulan   

 

Reduksi Data 

   Antisipasi  Selama    Setelah 

 

  Display Data             

ANALISIS Selama    Setelah 

 

 

  Kesimpulan/Verivikasi 

  Selama    Setelah 

 

 

Gambar 2. Komponen dalam Analisis Data menurut Miles and 

Huberman 

 

 

F.  Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh.   Menurut 

Moleong (2007: 324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam 

pemeriksaan data dan menggunakan kriteria: 

1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data                              . 

Kriteria ini berfungsi : pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehigga 

tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai.  Kedua, mempertunjukkan 

derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh 

peneliti pada kenyataanya ganda yang sedang diteliti.  Kriteria derajat 

kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu: 
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a. Triangulasi 

Menurut Moeleong (2007: 330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.  Triangulasi 

berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data 

yang diperoleh dengan sumber lainya. Menurut Denzin dalam Moleong 

(2007: 330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan yaitu, triangulasi sumber, 

metode, penyidik dan teori. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan 

beberapa tekhnik pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang 

sama. Triangulasi penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau 

pengamat lain.  

Tabel 4. Contoh tabel triangulasi 

No. Informan Wawancara Observasi Dokumen 

1. 

 

 

 

 Nandang 

Hendrawan 

(ketua 

komisi D 

DPRD 

Kota 

Bandar 

Lampung) 

semakin banyak jumlah anak 

jalanan, gembel, pengemis, 

pedagang asongan dan 

pengamen di suatu kota 

termasuk kota kita ini Bandar 

Lampung berarti itu 

menunjukkan rendahnya tingkat 

kemapanan ekonomi kota 

tersebut. Kalau kehidupannya 

sejahtera nggak mungkin 

ngamen dan ngemis. Makanya 

mereka ini harus segera 

ditangani setidaknya dengan 

memberikan pembinaan dan 

pelatihan khusus kemereka, 

supaya mereka bisa berkembang 

sendiri dan nggak ngamen lagi 

.      
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b. Kecukupan referensial                                                                     . 

Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan, 

catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai 

referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan 

penafsiran data. 

2.  Teknik Pemeriksaan Keteralihan Data  

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan 

melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang 

menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat 

keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam 

serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. 

 

3.  Kepastian data 

Menguji kepastian (comfirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan 

dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi 

hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui pemeriksaan yang cermat 

terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitian. Dalam 

hal ini yang melakukan pengujian hasil penelitian adalah pembimbing skripsi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Kebijakan 

Penanganan Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung, peneliti menyimpulkan 

bahwa permasalahan anak jalanan di kota Bandar Lampung meliputi : 

 

1. Menjadi anak jalanan karena masalah ekonomi, mereka terpaksa menjadi anak 

jalanan karena kemiskinan yang mereka alami sehingga memaksa mereka 

bertahan hidup dengan mencari uang di jalanan. Uang yang mereka peroleh 

digunakan untuk membantu orang tua, biaya sekolah, dan menghidupi diri 

sendiri; 

2. Adanya gelandangan kiriman yang berasal dari luar kota Bandar Lampung 

sehingga membuat jumlah gelandangan di Kota Bandar Lampung semakin 

bertambah setiap tahunnya. 

3. Ketidakseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan anak jalanan 

terlihat dari kurangnya sosialisasi mengenai perda no 03 tahun 2010 yang 

didalamnya mengatur tentang pelarangan pemberian santunan berupa uang atau 

barang kepada gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kota Bandar 

Lampung. 
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Dalam hal penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial kota Bandar Lampung 

belum optimal disebabkan oleh: 

 

1. Belum adanya program pelatihan yang berfokus pada pemberian pendidikan 

keahlian berupa membuat kerajinan tangan dari barang-barang bekas atau bagi 

laki-laki dapat diberikan ilmu berupa keahlian dalam membengkel. 

2. Penanganan terhadap anak jalanan tidak disesuaikan dengan karakteristik 

permasalahan yang dihadapi oleh anak jalanan sehingga program yang ada 

tidak tepat sasaran. 

3. Masih kurangnya fasilitas, menyebabkan tidak berjalannya program sesuai 

tujuan, dinas sosial tidak memiliki tenaga ahli dan fasilitas yang memadai 

seperti tempat pembinaan. 

4. Dinas sosial tidak menangani secara langsung pembinaan anak jalanan, namun 

diserahkan kepada panti asuhan atau yayasan, hal ini menyebabkan 

ketidakseriusan Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan; 

5. Tidak ada pemantauan terhadap anak jalanan yang sudah dibina, sehingga anak 

jalanan turun kembali ke jalan. 

 

B. Saran  

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang bisa disampaikan oleh 

peneliti adalah berupa suatu agenda kebijakan yang bisa digunakan menjadi 

alternatif kebijakan sebagai berikut: 

1. Perlu penanganan yang serius mengatasi masalah anak jalanan. Hal ini harus 

dibentuk program pembekalan keahlian untuk pemberdayaan anak jalanan 

selepas masa pembinaan. Program pembekalan keahlian dapat berupa ilmu 
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menjahit, merajut tali kur menjadi tas, membuat manik-manik menjadi sebuah 

bunga atau tas, membuat lukisan dari kertas koran bekas sampai dengan ilmu 

perbengkelan.  

2. Program pembekalan keahlian untuk menangani masalah tersebut harus 

disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh anak 

jalanan, gelandangan dan pengamen yang dibina.  

3. Bagi anak jalanan yang masih termasuk usia sekolah harus dikembalikan ke 

sekolah dengan pembebasan biaya sekolah, namun mereka juga tetap diberi 

pembinaan agar memiliki keahlian berwiraswasta. 

4. Perlu peningkatan sarana dan prasarana uang memadai untuk menunjang 

kebijakan penanganan masalah anak jalanan. Diantaranya adalah penambahan 

jumlah kendaraan dinas milik satpolpp agar dapat digunakan secara rutin untuk 

melakukan pengawasan di jalanan. 

5. Perlu peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar seluruh 

warga kota Bandar Lampung mengetahui tentang Peraturan Daerah Nomor 03 

Tahun 2010 ini, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar. Hal tersebut 

dapat dilakukan melalui media seperti baner atau spandu, dan media sosial. 

6. Dilakukan kerjasama dengan industri padat karya dan UMKM agar bisa 

menampung anak jalanan yang sudah terampil. 

7. Harus ada pengawasan atau follow up dan pemantauan apakah anak jalanan 

tersebut sudah bisa hidup mandiri dan memastikan apakah mereka turun 

kejalanan lagi. 

8. Pembinaan secara mental juga perlu dilakukan terhadap anak jalanan, 

gelandangan dan pengamen yang terjaring razia. 
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