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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang menjadi  anak 

jalanan di kota Surakarta, karakteristik anak jalanan, bentuk-bentuk 
kriminalitas yang dilakukan anak jalanan serta kebijakan pemerintah kota 
Surakarta dalam menangani tindak kriminalitas anak jalanan. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Prosedur dalam penelitian ini terdapat lima tahap yaitu tahap pra 
lapangan, penelitian lapangan, observasi, analisis data dan analisis 
dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi yaitu 
triangulasi data dan triangulasi metode. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif. Lokasi penelitian di 
Terminal Tirtonadi. 

Hasil Penelitian ini menggambarkan latar belakang menjadi anak jalanan 
dan karakteristik anak jalanan di kota surakarta. Tindak kriminal yang 
dilakukan anak jalanan berbeda-beda, dari mencuri, mencopet sampai minum-
minuman keras. Peran pemerintah untuk menangani masalah anak jalanan 
belum terlaksana dengan maksimal, hal tersebut terkendala oleh sarana dan 
prasarana serta kurangnya personil lapangan.  

Kesimpulan dari  penelitian ini yaitu: (1) anak jalanan yaitu anak yang 
usianya berkisar 7 sampai 15 tahun yang sebagian besar menghabiskan 
waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat 
umum lainnya ; (2) kriminalitas yaitu perbuatan yang dapat mengakibatkan 
masalah dan keresahan dalam masyarakat; (3) faktor-faktor yang 
mempengaruhi anak turun kejalanan yaitu: kemiskinan, pengangguran, 
meningkatnya angka anak putus sekolah; (4) Adapun perbuatan kriminal yang 
sering sering dilakukan anak-anak jalanan yaitu: mabuk-mabukan, mencuri, 
mencopet, dan menjambret; (5) Kebijakan pemerintah untuk menangani 
masalah anak jalanan yaitu dengan melak ukan razia pada anak-anak jalanan, 
memberikan penyuluhan dan pengarahan kepada anak jalanan, dan 
pemberdayaan anak jalanan dan keluarga melalui lembaga-lembaga sosial. 

 
   Kata kunci: Anak Jalanan, Kriminalitas, Kebijakan Pemerintah  

 
 
 
 
 
 



Pendahuluan 
 

Persaingan kehidupan di perkotaan semakin ketat, individu yang tidak 

dibekali dengan keahlian dan keterampilan tertentu akan menjadi komunitas yang 

terpinggirkan. Keberadaan anak jalanan sering terlihat pada kota -kota besar di 

Indonesia, anak jalanan berada diperkotaan harus memperjuangkan hidupnya 

sendiri untuk bertahan, kadang sebagian juga terbebani menangggung kebutuhan 

keluarga. Penelitian Siswanto (2007) menyebutkan ada beberapa hal yang 

mempengaruhi kondisi pertumbuhan dan perkembangan  anak jalanan yang 

mengamen, yaitu: faktor kondisi fisik, faktor keluarga, faktor pendidikan, dan 

faktor lingkungan.  Faktor-faktor tersebut sebagaimana uraian berikut. 

1.  Faktor Kondisi Fisik 

Sebagian besar kondisi anak jalanan sangat memprihatinkan, kebanyakan 

kurus dan kurang terawat. Selain itu kulit mereka pucat dan hitam yang 

disebabkan terkena sinar matahari. Pakaian mereka pun sudah tidak layak lagi.  

2.  Faktor Keluarga 

Keluarga merupakan tempat untuk tumbuh dan berkembang serta tempat 

perlindungan dan mendapatkan kasih sayang orang tua. Pada kenyataanya anak-

anak jalanan tidak mendapatkan sebagaimana yang didapat anak-anak lain dari 

orang tuanya. Mereka tidak memperoleh perhatian dan kasih sayang dari orang 

tua mereka. Bahkan mereka dipukuli oleh orang tua mereka jika tidak mengamen 

dan membawa hasil yang banyak. Hal ini membuktikan sebagian besar  kondisi 

keluarga mereka berada di bawah garis kemiskinan.  

 



3.  Faktor Pendidikan 

Kondisi anak jalanan pada umumnya tidak bersekolah, sehingga pendidikan 

yang mereka peroleh sangatlah kurang. Ada juga dari mereka pernah 

mendapatkan pendidikan, tetapi biasanya hanya sampai pendidikan Sekolah 

Dasar. Mereka putus sekolah karena orang tua mereka tidak mampu membiayai 

sekolah anaknya yang terasa mahal. 

4.    Faktor Lingkungan 

Kondisi lingkungan anak jalanan berada di lingkungan yang kumuh. Sebagian 

besar dari anak pengamen jalanan tersebut bertempat tinggal di pinggiran kota 

yang kondisi lingkunganya sangat memprihatinkan. Mereka mendirikan bangunan 

secara ilegal atau tanpa ijin dari pemerintah 

Keadaan anak-anak jalanan di Surakarta sangat memprihatinkan, untuk itu 

perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah maupun masyarakat. 

Permasalahannya bukan hanya kemiskinan, tetapi juga pendidikan yang kurang 

dan kesejahteraan yang tidak merata. 

Berdasarkan latar belakang maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang menjadi  anak jalanan di Terminal 

Tirtonadi.  

2. Untuk menggambarkan  karakteristik anak jalanan di Terminal Tirtonadi.  

3. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kriminalitas yang dilakukan anak 

jalanan di Terminal Tirtonadi. 

4. Untuk menggambarkan kebijakan pemerintah kota Surakarta dalam menangani 

tindak kriminalitas anak jalanan.  



Landasan Teori 

1. Anak Jalanan 

a. Pengertian Anak Jalanan. Departemen Sosial RI mendefinisikan anak 

jalanan adalah “anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk 

mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya 

(http://sobatbaru.blogspot.com)”. 

b. Karakteristik Anak Jalanan. Menurut Departemen sosial “Karakteristik 

anak jalanan meliputi ciri-ciri fisik dan psikis”. Ciri-ciri fisik antara lain 

meliputi: warna kulit kusam, rambut kemerah-merahan, berbadan kurus, dan 

pakaian tidak terurus. Sedangkan ciri-ciri psikis meliputi : mobilitas tinggi, 

acuh tak acuh,  penuh curiga, sangat sensitif, berwatak keras, kreatif, semangat 

hidup tinggi, berani menanggung resiko, dan mandiri. 

c. Kegiatan Anak Jalan.  Kegiatan anak jalanan erat kaitannya dengan tempat 

mereka mangkal sehari-hari, seperti di alun-alun, bioskop, jalan raya, simpang 

jalan, stasiun kereta api, terminal, pasar, dan pertokoan (Error! Hyperlink 

reference not valid.). 

d. Hubungan Anak Jalanan dengan Keluarga. Sebagian anak jalanan masih 

memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, tapi tidak jarang dari mereka 

yang sama sekali tidak berhubungan dengan keluarga dan hidup sendiri. 

Berdasarkan hubungan dengan orang tuanya anak jalanan dikelompokan 

menjadi tiga, yaitu :  

1) Anak yang putus hubungan dengan orang tuanya, tidak sekolah dan tinggal 
di jalanan/ anak yang hidup dijalanan (children the street). 

2)  Anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, tidak sekolah, 
kembali ke orang tuanya seminggu sekali, dua minggu sekali, dua bulan 



atau tiga bulan sekali biasa disebut anak yang bekerja di jalanan 
(Children on the street).  

3)  Anak yang masih sekolah atau sudah putus sekolah, kelompok ini masuk 
kategori anak yang rentan menjadi anak jalanan (vulnerable to be street 
children). (http://manshurzidkri.wordpress.com). 

 
e. Faktor Pendorong Munculnya Anak Jalanan.  Munculnya anak jalanan 

bukan merupakan kejadian yang baru lagi dan dianggap biasa, tetapi ada 

faktor-faktor yang menjadi pendorong bagi anak sehingga lebih memilih hidup 

dan turun kejalanan. Faktor yang mempengaruhi anak turun ke  jalanan menjadi 

anak jalanan adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkanya gejala atau masalah keluarga, seperti: kemiskinan, 
pengangguran, perceraian, kamin muda, kekerasan dalam keluarga dan 
lain- lain. 

2) Penggusuran dan pengusiran keluarga miskin dari ta nah/rumah mereka 
dengan alasan demi pembangunan, menempati tanah bukan miliknya, 
menempati tanah milik negara, mereka semakin tidak berdaya dengan 
kebijakan ekonomi pemerintah yang lebih menguntungkan segelintir 
orang. 

3) Perpindahan desa kota dalam mencari kerja, yang diakibatkan 
kesenjangan pembangunan desa kota, kemudian transportasi dan ajakan 
kerabat membuat banyak keluarga dari desa ke kota dan sebagian dari 
mereka terlantar, hal ini mengakibatkan anak-anak mereka terlempar ke 
jalan. 

4) Melemahnya kemampuan keluarga besar untuk membantu keluarga inti, 
akibat pergeseran nilai, kondisi ekonomi, dan kebijakan pembangunan 
pemerintah.  

5) Adanya kesejahteraan jaringan perlindungan sosial sehingga kebutuhan 
tidak tersedia ketika keluarga dan anak menghadapi kesulitan.  

6) Pembangunan telah mengorbankan ruang bermain bagi anak (lapangan, 
taman, dan lahan-lahan kosong). Dampaknya sangat terasa pada daerah-
daerah kumuh, perkotaan dimana anak-anak menjadikan jalanan sebagai 
ajang bermain dan bekerja. 

7) Meningkatnya angka anak putus sekolah karena alasan ekonomi, telah 
mendorong sebagian anak menjadi pencari kerja dan jalanan mereka 
menjadikan salah satu tempat bagi anak untuk mendapat uang. 

8) Kesenjangan komunikasi antara orang tua dan anak, disebabkan orang tua 
sudah tidak mampu la gi memahami kondisi serta harapan anak-anak 
sehingga menyebabkan anak mencari kebebas an  
(http://www.scribd.com/an ak-jalanan). 
 



2. Kriminalitas Anak 

a. Pengertian Kriminalitas. “Kriminalitas adalah suatu perbuatan yang dapat 

mengakibatkan timbulnya masalah- masalah dan keresahan dalam 

masyarakat”. (Abdulsyani 1987:14). 

b. Pengertian Anak.  Menurut UU NO.23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1, 

menyatakan bahwa anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun 

termasuk yang masih dalam kandungan 

c. Pertumbuhan dan Perkembangan Anak . Pertumbuhan adalah perubahan 

secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi- fungsi fisik 

yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam peredaran 

waktu tertentu” (Kartono, 1990:18). 

d. Hak Anak.  Berikut ini adalah merupakan kebutuhan yang sekaligus 

merupakan hak-hak anak antara lain sebagai berikut: 

1) 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. 

2) Setiap anak berhak atas satu nama sebagai identitas dan sta tus kawin. 
3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan 

berekspresi seuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dengan bimbingan 
orang tua. 

4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh 
oleh orang tuanya sendiri. 

5) Dalam hal ini karena satu sebab orang tuanya tidak bisa menjamin tumbuh 
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 perundang-undangan anak yang berlaku.  

6) Setiap anak berhak memperolah pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 
sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. 

7) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalm rangka 
perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan 
bakatnya. 



8) Khusus bagi anak yang menyandang cacat memiliki keunggulan juga berhak 
mendapatkan pendidikan khusus 

9) Sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan 
pendidikan khusus. 

10) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima 
mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 
usianya demi perkembangan dirinya sesuai dengan nilai dan kepatuhan. 

11) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul 
dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi dengan minat bakat 
dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. 

12) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi bantuan 
sosial dan pemeliharaan taraf kecerdasan sosial. 

13) Setiap anak selama pengasuhan orang tua atau wali atau pihak lain manapun 
yang bertangguna jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari 
perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun sosial, 
penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan ketidak adilan dan 
perlakuan salah lainnya. 

14) Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan 
dan atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah 
demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. 

15) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan 
dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam 
kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur 
kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.  

16) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran 
penganiayaan, penyingkiran, atau penjatuhan hukuman yang tidak 
manusiawi. 

17) 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. 

18) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan 
secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, 
memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara afektif dalam setiap 
tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan memperoleh keadilan 
di dalam pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang 
tertutup untuk umum (Kartono, 1990:148). 
 

e. Pengertian Kriminalitas Anak. “Kriminalitas adalah suatu perbuatan yang 

dapat mengakibatkan timbulnya masalah- masalah dan keresahan dalam 

masyarakat” (Abdulsyani 1987:14). 



f. Bentuk -bentuk Kriminalitas Anak. Menurut Abdulsyani (1987: 85-86) 

bentuk-bentuk kriminalitas terdiri dari: 

1) Kenakalan remaja “suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum 
dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-
anak dan dewasa”. 

2) Penyalahgunaan obat-obat terlarang  “ tindakan yang melanggar hukum yang 
dilakukan remaja dengan mengkonsumsi obat-obatan yang dianggap dapat 
menghilangkan stres, seperti mengkonsumsi narkoba dll”. 

3) Pemerkosaan  “perbuatan asusila yang dilakukan remaja terhadap lawan 
jenisnya”. 

4) Pembunuhan  “semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu 
yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang”. 

5) Penipuan “tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh suatu kelompok 
untuk mewujudkan suatu keinginan tertentu”. 

6) Penodongan “perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan hilangnya 
harta benda seseorang yang dilakukan oleh kelompok tertentu bahkan kadang 
hingga menghilangkan nyawa korbannya”. 
 

3. Kriminalitas Anak Jalanan 

a. Cakupan Pengertian Kriminalitas Anak Jalanan.  Anak jalanan adalah istilah 

umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di 

jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya  

b. Macam-macam Kriminalitas Anak Jalanan. Menurut Soedarsono (1990: 31-

32) diskripsi kualitatif tentang  kenakalan remaja norma-norma hukum yang 

sering dilanggar oleh anak remaja pada umumnya antara lain: 

1) Kejahatan –kejahatan kekerasan 
a) Pembunuhan ”semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok 

tertentu yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang”. 
b) Penganiayaan ”perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan 

seseorang dengan menyakiti lawannya”.  
2) Pencurian 

a) Pencurian biasa 
b) Pencurian dengan pemberatan   

3) Penggelapan ”menyembunyikan atau menyelundupkan barang tertentu 
untuk mendapatkan keuntungan”. 



4) Penipuan “membohongi seseorang dengan motif tertentu”. 
5) Pemerasan “mengancam dan meneror seseorang dengan tujuan 

mendapatkan sesuatu dengan cara pemaksaan”. 
6) Gelandangan ”seseorang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan 

hidup berpindah-pindah”. 

c. Faktor –faktor yang dapat Menimbulkan Kriminalitas. Faktor-faktor penyebab 

timbulnya kriminalitas antara lain: 

1) Faktor-faktor intern yang terdiri dari:  

a) Faktor intern yang bersifat khusus (keadaan psikologis dalam diri 

individu), orang yang tertekan perasaannya cenderung melakukan 

penyimpangan yang menimbulkan kejahatan.  

b) Faktor intern yang bersifat umum,  terdiri dari umur, seks, kedudukan 

dalam masyarakat, pendidikan, hiburan (Hari Saherodji dalam Abdulsyani 

1987:46). 

2) Faktor-faktor ekstern yaitu faktor-faktor yang berpangkal pada lingkungan, 

antara lain:  

a. Faktor ekonomi ”kemiskinan menjadi faktor utama timbulnya kejahatan”. 

b. Faktor agama ”tanpa adanya pondasi agama yang kuat, membuat pertahanan 

diri anak menjadi rapuh, sehingga anak akan mudah terpengaruh pergaulan 

yang tidak baik”. 

c. Faktor bacaan ”seringkali anak mengadopsi dan meniru perilaku tokoh 

dalam buku bacaan tanpa filtrasi, perilaku yang dilakukan akan menjadi 

acuan dalam bersikap dan berprilaku”. 



d. Faktor film ”acara televisi bisa membentuk karakter anak-anak, karena anak 

akan meniru perilaku tokoh idola, jika tanpa bimbingan orang tua kadang 

anak bisa menjadi salah persepsi” (Abdulsyani 1987:46-51). 

4. Tinjauan Kriminologi terhadap Anak Jalanan 

a. Pengertian Kriminologi. Definisi kriminologi adalah ilmu pengetahuan 

ilmiah tentang:  

1) Perumusan sosial pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, 
dan kejahatan. 

2) Pola-pola tingkah laku dan sebab musabab terjadinya pola tingkah laku 
yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggar hukum, 
kenakalan, dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa 
kejahatan, seta kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan 
masyarakat. 

3) Pola reaksi sosial formal, informal, dan non-formal terhadap penjahat, 
kejahatan, dan korban kejahatan. Dalam pengertian tersebut termasuk 
melakukan penelitian ilmiah terhadap pelanggaran hak-hak asasi 
manusia, serta usaha Negara dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia 
dan kesejahteraan sosial (Mustofa , 2007: 14). 

5. Tinjauan Hukum Terhadap Kriminalitas Anak Jalanan. Menurut pasal 45 

KUHP ditegaskan bahwa jika anak di bawah umur 16 tahun melakukan 

kejahatan, maka anak tersebut dituntut di muka hakim, jika hakim 

memperoleh keyakinan bahwa anak tersebut bersalah, maka hakim dapat 

memutuskan : 

1) Anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, kepada wali atau 
kepada orang yang mengurusnya, tanpa menjatuhkan suatu pidana 
apapun. 

2) Diserahkan kepada negara untuk dididik , dalam hal ini anak tersebut 
menjadi anak negara secara cuma-cuma, seperti: Lembaga 
pemasyarakatan anak negara. 

3) Hakim dapat menjatuhkan pidana pada yang bersalah dengan pidana atas 
dasar beberapa ketentuan, pidana pokok tertinggi bagi kejahatan itu 
dikurangi dengan sepertiganya, jika kejahatan tersebut diancam dengan 
pidana mati/ pidana seumur hidup, maka pidana yang dapat dijatuhkan 



paling lama 15 tahun dan bagi anak dibawah umur 16 tahun tidak boleh 
dijatuhkan pidana tambahan yang berupa: 
a) Pencabutan dari hak-hak tertentu, seperti: hak untuk menjadi pegawai 

negeri, hak untuk memilih dalam pemilu. 
b) Pengumuman dari putusan hakim ( Soedarsono 1990: 135). 

 

6. Status dan konsekuensi hukum terhadap anak jalanan, Profesi sebagai anak 

jalanan memang rentan dengan penyimpangan dan tindak kriminalitas, anggapan 

tersebut mempengaruhi mayoritas pandangan masyarakat tentang profil anak 

jalanan, bahkan sering kali pandangan hukum tertutup oleh anggapan tersebut 

 
7. Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Kriminalitas Anak Jalanan.  

Kebijakan pemerintah mengenai anak jalanan diatur dalam perda No.8 tahun 

2007, adapun cara atau usaha yang dapat dilakukan pemerintah maupun 

masyarakat untuk membantu para anak jalanan adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan pendidikan atau pengarahan kepada para anak pengamen jalanan 

dalam bentuk yang sederhana. Misalnya mengajak anak-anak pengamen 

jalanan berkumpul di suatu tempat, kemudian di sana kita memberikan suatu 

ilmu pengetahuan yang nantinya bisa berguna bagi mereka.  

b. Mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia 

saat ini yang sedang berkembang, yaitu pendidikan yang sesuai dengan 

perekonomian rakyat, tetapi tetap berkualitas dengan memberikan biaya 

pendidikan khusus bagi mereka yang kurang mampu. 

c. Memberi pengertian dan penyuluhan kepada anak-anak pengamen jalanan 

tentang arti pentingnya pendidikan. Para dasarnya anak-anak pengamen jalanan 



tersebut mempunyai cita -cita, oleh karena itu untuk mencapai cita-cita tersebut 

adalah dengan bersekolah. 

d. Memberikan suatu gagasan atau ide kepada pihak sekolah untuk membuka 

kelas khusus atau kelas terbuka untuk mereka yang kurang mampu tetapi 

berprestasi. Biaya sekolah cukup terjangkau untuk masyarakat miskin, bobot 

materi lebih sederhana dan ringkas, biaya buku-buku bacaan gratis. Hal ini 

sudah pernah diterapkan di beberapa sekolah dan hasilnya cukup memuaskan. 

e. Salah satu contoh bentuk nyata partisipasi sekolah dalam membantu anak-anak 

yang mengalami kesulitan biaya adalah memberikan beasiswa. Beasiswa 

diberikan kepada mereka yang berprestasi, kurang mampu, dan lain 

sebagainya. (http://www.RIO ROSIS.htm.com). 

8. Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam Menangani Kriminalitas Anak 

Jalanan 

Dari uraian di atas dapat  disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah untuk 

menangani masalah anak jalanan antara lain: 

a. Melakukan razia pada anak-anak jalanan yang biasa beroperasi, dengan tujuan 

agar dapat menjangkau dan melayani anak-anak tersebut 

b. Memberikan penyuluhan dan pengarahan kepada anak jalanan  

f. Pemberdayaan anak jalanan dan keluarga melalui lembaga-lembaga sosial. 

 

 

 



METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian ini adalah di kota Surakarta, yaitu dengan peneliti 

mengamati aktivitas dan kegiatan yang dilakukan anak jalanan. Subjek penelitian 

adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun 

orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin, 2008:76), Subjek dalam 

penelitian ini adalah anak-anak jalanan yang berada di wilayah terminal Tirtonadi. 

Objek penelitian kualitatif adalah menjelaskan objek penelitian yang fokus dan 

lokus penelitian, yaitu apa yang menjadi sasaran (Bungin, 2008:76) 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah mengenai 

kriminalitas anak jalanan dan penanganannya di wilayah terminal Tirtonadi. 

Berkaitan dengan teknik dan instrumen pengumpulan data, agar tidak terjadi 

kesalahpahaman pembaca terhadap isi dari penelitian ini, maka perlu uraian secara 

singkat namun memadai tentang teknik dan instrumen pengumpulan data dalam 

penelitian ini. Dalam penelitian ini akan dibahas uraian mengenai teknik 

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagaimana uraian berikut ini. 

1.  Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 

(Sugiyono, 2005:62). Untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian 

diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses 

penelitian dapat berjalan lancar.  

 Pengump ulan data merupakan prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan (Nazir, 1988:211). Dengan demikian dapat 



disimpulkan bahwa pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data yang akan diperlukan dengan menggunakan 

teknik tertentu sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini 

metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan 

dokumentasi sebagaimana uraian berikut. 

a. Wawancara (interview). Menurut Nawawi dan Martini (1992:98), 

pengertian wawancara sebagai berikut: 

Interview (wawancara) adalah alat yang dipergunakan dalam komunikasi 
tersebut yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh 
pengumpul data sebagai pencari informasi (interviewer atau information) 
yang dijawab secara lisan pula oleh responden (interview).   

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam. 
Wawancara jenis ini tidak dilakukan dengan struktur yang ketat, tetapi 
dengan pertanyaan yang semakin menjurus sehingga informasi yang 
dikumpulkan cukup mendalam dan jelas, sehingga akan terungkap 
permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 
para anak jalanan sebagai pihak yang terkait langsung yang menjadi objek 
dalam penelitian ini. 

b.  Metode Observasi. Observasi adalah “menatap kejadian, gerak atau 

proses” (Arikunto, 2006:230). Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), 

“observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-

unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian”. 

Pendapat lain  menyatakan bahwa observasi digunakan untuk menggali data dari 

sumber data yang berupa peristiwa , tempat dan lokasi, benda serta rekaman 

gambar (Sutopo, 2002:64). 



Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan 

data kriminalitas yang dilakukan anak jalanan di kota Surakarta. Peneliti datang 

langsung ke terminal Tirtonadi untuk melihat dan mencatat fenomena- fenomena 

yang ada hubungannya penelitian secara nyata, khususnya mengenai kegiatan atau 

aktivitas kriminal yang dilakukan  anak jalanan. Metode observasi digunakan 

untuk mengungkap data mengenai kriminalitas anak jalanan kota Surakarta. 

c.  Metode Dokumentasi. Metode dokumentasi adalah “mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya” (Arikunto, 

2006:231). Selanjutnya, Sugiyono (2006: 240) mengungkapkan bahwa: 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya -karya monumental dari 

seseorang.  

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah dokumen yang ada di 

lokasi atau tempat penelitian. Selain itu juga data yang diperoleh dari arsip Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta serta sumber-sumber 

tertulis seperti buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Dalam penelitian  kualitatif dimana datanya berupa kata-kata dan tindakan, 

maka dalam menganalisa data digunakan teknik non statistik. Analisis data adalah 

proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesisi kerja seperti yang disarankan oleh data (Mo leong, 2004:280). Menurut 



Hamidi (2004:75) “unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa 

individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya 

aktivitas individu atau kelompok sebagai subyek penelitian”. Langkah-langkah 

analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), yaitu sebagai 

berikut:  

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan me-

lakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi 

pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta 

pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. 

2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, trans-

formasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu 

pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti mulai 

memfokuskan wilayah penelitian. 

3. Penyajian data, yaitu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan pene-

litian dilakukan. Dalam penyajian data diperoleh berbagai jenis matrik gambar, 

jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.  

4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti 

dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan 

menyusun pola -pola pengarahan dan sebab akibat. 

 

 

 

 

 

 



HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh data 

sebagai berikut, Adapun data anak jalanan hasil penjaringan di kota Surakarta 

pada Tahun 2011 seperti terlihat pada tabel 5 di bawah ini. 

Tabel 5. Data Dokumentasi Anak Jalanan Hasil Penjaringan di Kota 
Surakarta 

No Nama Alamat 

1. Poniman Sangkrah RT.04/13 Pasar Kliwon Surakarta 
2. Agung Santoso Kenteng RT.06/07 Semanggi, Pasar Kliwon 

Surakarta  
3. Dimas Anggit 

Ariyanto 
Kenteng RT.06/07 Semanggi, Pasar Kliwon 
Surakarta  

4. Sri Cahyo Untung Semanggi RT. 03/11 Pasar Kliwon Surakarta 
5. Feri Setyawan Kenteng RT 06/07 Semanggi, Pasar Kliwon, 

Surakarta  
6. Yusuf Jumaryanto  Kenteng RT 07/05 Semanggi, Pasar Kliwon, 

Surakarta  
7. Tiara Whapelia (LK) Banjaran RT 05/07 Salatiga  
8. Miftahudin (LK) Kertosari RT 05/06 Purworejo 
9. Slamet Irianjaya  Nayu RT 01/02 Nusukan, Banjar Sari, 

Surakarta  
10. Rian (LK) Gambiran RT 03/02 Grogol, Sukoharjo 
11. Agus Nugraha Kenteng RT 06/07 Pasar Kliwon, Surakarta 
12. Risan Priono Bibis Wetan RT 05/21 Gilingan, Banjar Sari, 

Surakarta  
13. Pokeh (LK) Banaran RT 01/02 Grogol, Sukoharjo 
14. Budi Saputra Brengosan RT 02/14 Purwosari, Laweyan, 

Surakarta  
15. Seto Pamungkas Kenteng RT 06/07 Semanggi, Pasar Kliwon, 

Surakarta  
16. Ade Suryana (LK) Bibis Wetan RT 05/21 Gilingan, Banjar Sari, 

Surakarta (kost) 
Asal : Tasik Malaya 

17. Ilham Sanjaya Guwosari RT 03/27 Jebres, Surakarta 
18. Dedi Hariyanto Semanggi RT 02/11 Pasar Kliwon, Surakarta 
19. Gendro Prasetyo  Jagalan RT 01/14 Kec. Jebres, Surakarta 
20. Faisal Nugraha Jagalan RT 04/15 Kec. Jebres, Surakarta 
21. Deva Prasetya Rejosari RT.03/07 Purwodiningratan, Jebres, 

Surakarta  
Bersambung  



22. Dika Putra Tempen RT.02/10 Kel.Semanggi,Pasar Kliwon 
23. Agung Hermawan 

(LK) 
Panunutan RT.07/06 Kel. Tugu Rejo, Cikide, 
Tasik Malaya, Jabar 

24. Sri Cahyo Semanggi RT. 3/11 Pasar Kliwon, Surakarta  
25. Angga Arifin  Semanggi RT. 01/01 Pasar Kliwon, Surakarta 
26. Ageng Prasetya  Jagalan RT.01/IV Jebres, Surakarta 
27. Fias Febika Kadipiro RT.03/21 Banjar Sari, Surakarta  
28. Bagus Setyawan Tempen RT.02/10 Kel. Semanggi, Pasar 

Kliwon 
29. Aris Maulana (LK) Panunutan RT.01/05 Kel. Tugu Rejo, Cikide, 

Tasik Malaya, Jabar 
30. Abdul Latif F. (LK) Panunutan RT.01/05 Kel. Tugu Rejo, Cikide, 

Tasik Malaya, Jabar 

Sumber : Dokumen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta 

Tabel di atas menunjukan bahwa dari tahun 2007 sampai tahun 2009, 

jumlah anak jalanan semakin meningkat di wilayah Surakarta. Tapi pada tahun 

2011 dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi telah melakukan penjaringan 

terhadap anak-anak jalanan tersebut, langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui 

identitas dan daerah asal mereka dengan jelas. Masalah tmeningkatnya jumlah 

anak jalanan dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama masalah faktor ekonomi 

yang semakin sulit bagi anak jalanan dan keluarganya. Adapu Anak-anak jalanan 

yang berada di Terminal Tirtonadi yaitu: 

Tabel 6. Anak jalanan yang berada di Terminal Tirtonadi 

No Nama Usia Jenis Kelamin       Asal 
1 BB 19 Laki- laki Gilingan   
2 DN 12 Laki- laki Gilingan  
3 AM 16 Laki- laki Nusukan  
4 IT 12 Perempuan Semanggi  
5 AN 11 Perempuan  Gilingan 
6 DH 14 Laki- laki Nusukkan  

Sumber: observasi di lapangan 

Lanjutan tabel 5 



SARAN DAN KESIMPULAN 

Jumlah anak jalanan di Kota Surakarta dari tahun ke tahun semakin 

bertambah, sebagian dari mereka sudah putus sekolah karena berbagai hambatan 

dan kendala terutama masalah ekonomi. Keseharian berada dijalanan adalah 

mengamen dan mengemis, karena kebutuhan yang mendesak banyak dari anak 

jalanan yang sering melakukan tindak kriminal  seperti menjambret dan mencopet. 

Anak jalanan tidak seharusnya dipandang dari sisi negatifnya saja. Setiap individu 

mempunyai sisi baik dan sisi buruk, selama ini anak jalanan hanya dipandang 

masyarakat sebagai anak yang banyak membuat onar dan membuat 

ketidaknyamanan di daerah tertentu yang sering melakukan tindak kriminal.  

 

SARAN 

1. Kepada orang tua hendaknya agar lebih memperhatikan anak-anaknya karena 

sebagai seorang anak keluarga merupakan tempat untuk berkembang dan 

sebagai tempat perlindungan dan tempat curahan hati anak kepada orang 

tuanya. Anak jalanan juga membutuhkan kasih sayang seperti layaknya anak-

anak lain pada umumnya, untuk itu orang tua harus selalu memperhatikan 

anak-anaknya walaupun itu seorang anak jalanan terutama masa depan mereka 

sebagi generasi penerus bangsa. 

2. Bagi pihak sekolah dan lembaga pendidikan terkait agar memperhatikan 

masalah pendidikan bagi anak-anak jalanan khususnya, karena pendidikan 

yang mereka peroleh sangatlah kurang, walaupun ada yang pernah sekolah 

rata-rata hanya sampai bangku sekolah dasar. Untuk itu perlu adanya 

sosialisasi mengenai masalah-masalah sosial dalam masyarakat terutama 



masalah anak jalanan yang membutuhkan banyak perhatian khususnya masalah 

pendidikan yang berguna untuk memberikan bekal dan mengembangkan 

potensi yang ada agar mereka bisa merasakan pendidikan layaknya anak-anak 

pada umumnya. 

3. Untuk masyarakat sekitarnya agar tidak memandang sebelah mata kepada anak 

jalanan, karena mereka juga sama seperti anak-anak lainya yang membutuhkan 

perhatian sehingga anak jalanan tersebut merasa terlindungi dan dianggap 

keberadaannya. Selain itu kepada masyarakat hendaknya membantu 

pemerintah dan berperan aktif dalam memecahkan permasalahan anak jalanan 

di kota Surakarta.  

4. Kepada Pemerintah Kota Surakarta untuk membuat Peraturan Daerah terutama 

mengenai perlindungan dan pemberdayaan terhadap anak jalanan. Karena 

masih banyak jumlah anak jalanan yang belum ditangani. Dalam kenyataannya 

penanganan yang sering dilakukan hanya dengan merazia mereka di jalanan, 

karena cara itu dianggap tidak efektif untuk mencegah mereka kembali ke 

jalanan tanpa memberikan pengarahan dan bekal yang cukup. 
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