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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab II Tinjauan Pustaka ini akan dibahas hal-hal, sebagai berikut : 

1) Kajian teoritis, 2) Kajian empiris 

2.1 Kajian Teoritis 

2.1.1 Model Pembinaan 

 “Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, 

uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-

besarnya”. (Musanef,1991:11).  

 Dalam hal suatu pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan 

peningkatan, atas berbagai kemungkiinan peningkatan, unsur dari pengertian 

pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu 

tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu istilah 

pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu 

pembinaan haruslah mampu menekan dan dalam hal-hal persoalan manusia. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul 

“Pembinaan Organisasi” mendefinisikan, pengertian pembinaan bahwa : 

1. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih 

baik. 

2. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem 

pambaharuan dan perubahan (change). 
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3. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan 

bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta 

pelaksanaannya. 

4. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu 

perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti. 

(Miftah,1997:16-17).  

  Dalam buku Tri Ubaya Sakti yang dikutip oleh Musanef dalam bukunya 

yang berjudul Manajemen Kepegawaian di Indonesia disebutkan bahwa, yang 

dimaksud dengan pengertian pembinaan adalah : 

“Segala suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, 

penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta 

pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna”. 

(Musanef,1991:11). 

 Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan 

keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-intruksi, 

dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-

usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan 

mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan. 

  Model pembinaan anak jalanan yang saya jadikan acuan adalah hasil 

penelitian skripsi oleh Hasmaniati  dari Jurusan Pendidikan Luar Sekolah 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana model pembinaan anak jalanan yang 

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa model pembinaan anak jalanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial 
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terdiri atas: (1) Membuat kelompok penertiban yang terdiri dari petugas Dinas 

Sosial, Satpol PP/Polisi dan LSM, yang dimana kelompok tersebut masing-

masing menjaga 3 titik lampu merah; (2) Kampanye melalui baliho pelarangan 

memberikan uang kepada anak jalanan. Kampanye ini kemudian dilanjutkan 

sosialisasi dengan cara mendatangi rumah orang tua dari anak jalanan dan (3) 

Pembinaan rehabilitasi yang terdiri dari pemberian bimbingan dan pemberian 

keterampilan berupa perbengkelan, pertukangan, dan tata rias yang 

dilaksanakan di panti rehabilitasi. 

2.1.2 Anak Jalanan 

Menurut pandangan Suyanto dalam Nugroho (2010: 5), “anak jalanan 

adalah anak-anak yang tersisih,marjinal, dan teralienasi dari perlakuan kasih 

sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan 

denganlingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak bersahabat. 

Menurut Meijers (dalam Marzuki Peter, 2008:148), Hak merupakan sesuatu 

yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek 

eksestensialnya. 

Anak jalanan menurut Departemen Sosial RI (2005:5) anak jalanan adalah 

anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan 

hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di 

jalan dan tempat-tempat umum lainnya. 

Menurut Lopa Bahrudin (dalam Ali Zainuddin, 2011:148) hak asasi 

manusia (HAM) adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang 

Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati).  
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Menurut saya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara anak normal 

dengan anak jalanan. Mereka memiliki hak yang sama. Yang membedakan 

adalah, anak jalanan lebih membutuhkan pengawasan karena kehidupan 

yang mereka jalani adalah kehidupan bebas dijalanan. 

2.1.3 Pondok Pesantren 

Sejak Jaman penjajahan, Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan 

yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Eksistensi 

lembaga tersebut telah lama mendapat pengakuan masyarakat. Lembaga 

tersebut terlibat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak hanya 

dari segi dan moril, namun telah pula ikut serta memberikan sumbangsih yang 

cukup signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Lembaga keagamaan 

tersebutdapat berbentuk jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar 

sekolah. 

Menurut Departemen Agama RI, pesantren adalah lembaga pendidikan 

keagamaan yang mempunyai kekhasan tersendiri dan berbeda dengan lembaga 

pendidikan lainnya. Pendidikan di pesantren meliputi pendidikan Islam, 

dakwah, pengembangan kemasyarakatan dan pendidikan lainnya yang sejenis. 

Para peserta didik dalam pesantren disebut santri yang umumnya menetap di 

Pesantren. Tempat dimana santri menetap, di lingkungan Pesantren disebut 

dengan istilah Pondok. Dari sinilah timbul istilah Pondok Pesantren. 

Ditinjau dari segi historisnya, Pondok Pesantren adalah bentuk lembaga 

pendidikan pribumi tertua di Indonesia. Pondok Pesantren sudah dikenal jauh 

sebelum Indonesia merdeka, bahkan sejak Islam masuk ke Indonesia terus 
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tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan pada 

umumnya. 

Sebuah lembaga yang bernama pondok pesantren adalah suatu komunitas 

tersendiri, di dalamnya hidup bersama-sama sejumlah orang yang dengan 

komitmen hati atau kerelaan mengikat diri dengan Kiyai, tuan guru, buya, 

ajengan, abu atau nama lainnya untuk hidup bersama dengan standart moral 

tertentu, membentuk kultur atau budaya tersendiri. Sebuah komunitas disebut 

Pondok Pesantren minimal ada Kiyai (tuan guru, buya, ajengan, abu), masjid, 

asrama (pondok), pengajian kitab kuning atau naskh salaf tentang ilmu-ilmu 

keislaman. Dalam perkembangan selanjutnya, karena dipengaruhi 

olehperkembangan pendidikan dan tuntutan dinamika masyarakat tersebut, 

beberapa Pondok Pesantren menyelenggarakan pendidikan jalur 

sekolah(formal) 

2.1.4 Karakteristik Anak Jalanan 

  Menurut penelitian Departemen Sosial dan UNDP di Jakarta dan Surabaya 

(BKSN, 2002:2-4) anak jalanan dikelompokkan dalam empat kategori: 

1. Anak jalanan yang hidup dijalanan, dengan kriteria : 

• Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tua. 

• 8-10 jam berada dijalanan untuk bekerja (mengamen, memulumh, 

mengemis) dan sisanya menggelandang/tidur. 

• Tidak lagi sekolah. 

• Rata-rata berusia dibawah 14tahun. 

2. Anak jalanan yang bekerja, dengan kriteria : 
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• Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya. 

• 8-16 jam berada di jalanan. 

• Mengontrak kamar sendiri bersama teman, ikut orang tua atau saudara 

tinggal didaerah kumuh. 

• Tidak lagi sekolah. 

• Pekerjaan : menjual koran pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir 

sepatu. 

3. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria :  

• Bertemu teratur setiap hari atau tinggal dengan keluarganya. 

• 4-5 jam bekerja dijalanan. 

• Masih bersekolah. 

• Pekerjaan : penjual koran, penyemir sepatu, pengamen, dll. 

• Usia rat-rata dibawah 14 tahun. 

4. Anak jalanan berusia diatas 16 tahun, dengan kriteria : 

• Tidak lagi berhungan atau berhubungan tidak teratur dengan orang tua. 

• 8-24 jam bekerja dijalanan. 

• Tidur dijalanan atau dirumah orang tua. 

• Sudah tamat SD atau SLTP, tapi tidak bersekolah lagi. 

• Pekerjaan : calo, mencuci bis, menyemir, dll. 

2.1.5 Model Pembinaan Anak Jalanan 

Islamic Education memaparkan bahwa alternatif model penanganan 

(pembinaan) anak jalanan mengarah kepada 3 jenis model yaitu family base, 

institutional base dan multi-system base. 
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1) Family base, adalah model dengan memberdayaan keluarga anak jalanan 

melalui beberapa metode yaitu melalui pemberian modal usaha, 

memberikan tambahan makanan, dan memberikan penyuluhan berupa 

penyuluhan tentang keberfungsian keluarga. Dalam model ini diupayakan 

peran aktif keluarga dalam membina dan menumbuh kembangkan anak 

jalanan. 

2) Institutional base, adalah model pemberdayaan melalui pemberdayaan 

lembaga-lembaga sosial di masyarakat dengan menjalin networking melalui 

berbagai institusi baik lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial 

masyarakat. 

3) Multi-system base, adalah model pemberdayaan melalui jaringan sistem 

yang ada mulai dari anak jalanan itu sendiri, keluarga anak jalanan, 

masyarakat, para pemerhati anak ,akademisi, aparat penegak hukum serta 

instansi terkait lainnya. 

2.1.6 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang 

Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis 

 

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG 

NOMOR   9   TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN, 

GELANDANGAN DAN PENGEMIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG 

MAHA ESA 
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2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa 

Timur,  Jawa Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagaimana telah diu bah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551);  

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3143);  

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Tahu n 1999 Nomor 66 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);  

Menimbang  : a. bahwa  mengingat  keberadaan  anak 

jalanan,gelandangan dan pengemis cenderung 

membahayakan dirinya sendiri dan/ atau orang lain dan 

ketentraman ditempat umum serta memungkinkan mereka 

menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga 

perlu segera  dilakukan penanganan secara 

komprehensif, terpadu dan berkesinambungan; 

b. bahwa terhadap pengatu ran pembinaan anak jalanan, 

gelandangan, dan pengemis yang ada dipandang sudah 

tidak memadai lagi  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, huruf b dan  huruf c, perlu membentuk Peraturan 

Daerah Kota Malang tentang Penanganan Anak Jalanan, 

Gelandangan dan Pengemis; 

Mengingat  : 1.Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 

18 ayat (6); 
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5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4235);  

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahu n 2008 (Lembaran Negara 

Repu blik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);   

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2009Kesejahteraan 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4967);    

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentu kan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang  

Penanganan Gelandangan dan Pengemis(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 3177);  

12. Peratu ran Pemerintah Nomor 15 Tahu n 1987 tentang Peru 

bahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang 

dan Kabu paten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara 



18 

 

Repu blik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan 

Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3354);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Uru san Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737);  

14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanganan Kemiskinan;  

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 

tentang Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Provinsi dan 

Kabupaten/Kota;  

16. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan  yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 

2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Malang Nomor 57);  

17. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Ketertiban Umum dan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota 

Malang Tahun 2012 Nomor 2);    

18. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6); Dengan Persetujuan 

Bersama, 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG 

dan 

WALIKOTA MALANG  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN ANAK 

JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS. 

BAB I 
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KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Malang.  

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.  

3. Walikota adalah Walikota Malang.  

4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Malang  

5. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan 

penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang 

diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman 

lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara 

mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, 

rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, kelu arga dan 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi 

manusia serta tanggung jawab sosial.  

6. anak  jalanan adalah anak  yang  menghabiskan 

sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan 

hidupnya dijalanan, baik untuk mencari nafkah atau 

berkeliaran di jalan atau ditempat-tempat umum lainnya 

yang  mempunyai ciri-ciri : berusia antara 5-18 tahun 

melakukan kegiatan atau berkeliaran dijalan, 

penampilannya kebanyakan kusam, pakaian tidak terurus, 

mobilitasnya tinggi.   

7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 

dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat, kemanusiaan  serta mendapat 

perlindungan  dari kekerasan, diskriminasi dan ekploitasi 

yang mempunyai masalah di jalanan.  

8. Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaku 

kan oleh Pemerintah dan/ atau masyarakat untuk mengatasi 
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masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan 

keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah 

dengan tetap  mengutamakan Hak-hak dasar bagi 

kemanusiaan.  

9. Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperalat dan 

memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi 

atau lembaga baik material  maupun  non material.  

10. Pelaku eksploitasi adalah seseorang atau kelompok yang 

memperalat, memanfaatkan  atau  memeras seseorang 

untuk  memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau 

golongan orang yang memanfaatkan tenaga manusia secara 

tidak manusiawi.  

11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam 

keadaan tidak sesu ai dengan norma kehidupan yang layak 

dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat 

tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan 

hidup mengembara di tempat-tempat umum.  

12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan 

penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan 

berbagai cara baik berupa mengamen dan alasan lainnya 

untuk mengharapkan  belas  kasihan  dari orang lain.  

13. Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir untuk 

mencegah timbu lnya gelandangan dan pengemis didalam 

masyarakat yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, 

dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta 

pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada 

hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan;  

14. Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik 

melalui lembaga maupun bukan dengan maksud 

menghilangkan pergelandangan dan pengemisan,   serta 

mencegah meluasnya di dalam masyarakat.   

15. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir 

meliputi  usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan  
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pendidikan, pemulihan  kemampuan dan  penyaluran  

kembali  baik  ke  daerah-daerah  pemukiman baru  melalui 

transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, 

pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan 

demikian para gelandangan dan pengemis, kembali 

memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai 

dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik 

Indonesia.   

 

BAB II 

AZAS DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilaku kan berdasarkan: 

a. Asas Pengayoman;   

b. Asas Kemanusiaan;  

c. Asas Kekeluargaan;  

d. Asas Keadilan;  

e. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum;   

Pasal 3 

Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, bertujuan: 

a. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya komunitas anak 

jalanan, gelandangan dan pengemis;  

b. mencegah penyalahgu naan komu nitas anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis dari eksploitasi pihak-pihak 

tertentu;  

c. mendidik komu nitas anak jalanan, gelandangan dan 

pengemis agar dapat  hidu p  secara  layak  dan  normal 

 sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya;  
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d. memberdayakan para anak jalanan, gelandangan  dan 

pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan 

sosial; dan  

e. meningkatkan peran serta dan kesadaran Pemerintah Daerah, 

dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk 

berpartisipasi dalam penanganan anak jalanan, gelandangan 

dan pengemis.    

BAB III 

PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS 

Pasal 4 

(1) Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis 

dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah 

dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat 

lainnya.  

(2) Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis 

sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) dilaku kan dengan 

mengacu pada azas dan tujuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, dan dilaksanakan secara terpadu melalui 

usaha preventif, represif  dan rehabilitatif.   

 

Pasal 5 

(1) Dalam rangka mencegah berkembangnya anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis, maka Pemerintah Daerah 

berperan aktif melakukan   tindakan  usaha  preventif, usaha 

represif dan usaha rehabilitative dimaksud pada Pasal 4 ayat 

(2).  

(2) Usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan  antara lain melalui :  

a. penyuluhan dan bimbingan sosial; 
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b. pembinaan sosial;  

c. bantuan sosial;  

d. perluasan kesempatan kerja;  

e. pemukiman lokal;  

f. peningkatan derajat kesehatan; dan/atau  

g. peningkatan pendidikan.  

(3) Pelaksanaan u saha preventif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.  

(4) Usaha represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi : 

a.razia;  

b. penampungan sementara untuk diseleksi;  

c. pelimpahan.   

Pasal 6 

(1) Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang terkena 

penertiban ditampung dalam penampungan sementara 

untuk diidentifikasi dan diseleksi.  

(2) Kegiatan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dimaksudkan untuk kualifikasi para anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis sebagai dasar dalam 

menetapkan tindakan selanjutnya  yang  terdiri  dari :  

a. dilepaskan dengan syarat;  

b. dimasukkan dalam panti sosial;  

c. dikembalikan kepada orang tua /  wali /  keluarga / 

kampung halamannya;  

d. dijadikan pekerja sosial sebagai penyapu jalanan dengan 

diberi imbalan;  

e. diberikan pelayanan kesehatan.   

Pasal   7 
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 Dalam hal seseorang  anak jalanan, gelandangan dan pengemis 

dikembalikan ke kelu arga dan masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c,diberikan bantu an 

sosial yang jenis dan jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan 

Walikota.   

 

Pasal   8 

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan usaha 

rehabilitasi terhadap para anak jalanan, gelandangan dan 

pengemis.  

(2) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), 

meliputi :  

a. usaha penampungan;  

b. usaha seleksi;  

c. usaha penyantunan;  

d. usaha penyaluran; dan  

e. usaha tindak lanjut.   

Pasal   9 

Usaha penampu ngan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 

(2) huruf a, bertujuan untuk identifikasi anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis yang dimasukkan dalam Panti Sosial.   

Pasal 10 

Usaha seleksi sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 12 ayat (2) 

huruf b, bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial 

yang akan diberikan.  

 

Pasal 11 

(1) Usaha penyantu nan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

ayat (2) huruf c, ditujukan untuk mengubah sikap mental 
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anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari keadaan yang 

non produktif  menjadi  keadaan yang produktif melalui :  

a. bimbingan fisik;  

b. bimbingan mental;  

c. bimbingan sosial;  

d. bimbingan keterampilan.  

(2) Tata cara penyantu nan sebagaimana dimaksu d pada ayat 

(1), diatu r  

lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.   

Pasal 12  

(1) Usaha penyalu ran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (2)  huruf d, terutama terhadap anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis yang  telah  mendapat 

bimbingan,  pendidikan, pelatihan  dan keterampilan kerja 

diarahkan agar dapat berperan kembali sebagai warga 

masyarakat.  

(2) Tata cara pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Walikota.   

 

Pasal   13 

(1) Usaha tindak lanjut terhadap anak jalanan, gelandangan dan 

pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) 

huruf e, dilakukan dengan :   

a. meningkatkan kesadaran berswadaya;  

b. meningkatkan kemampuan sosial ekonomi; dan  

c. menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.  

(2) Tata cara pelaksanaan usaha tindak lanjut sebagaimana 

dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Walikota.         
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BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 14 

Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Daerah berkewajiban 

melaku kan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan 

penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.   

 

Pasal 15 

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 dalam rangka mencegah dan menanggu langi meluasnya 

aktifitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis di  wilayah 

Kota Malang.   

BAB V 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 16 

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penanganan anak 

jalanan, gelandangan dan pengemis dengan cara tidak 

memberi sesu atu baik  

berupa uang maupun barang dijalanan.  

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dapat dilakukan oleh perorangan atau organisasi.  

(3) Tata cara penyampaian peran serta sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.    

BAB VI 

SUMBER DANA 

Pasal 17 
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Beban biaya untuk penanganan anak jalanan, gelandangan dan 

pengemis, bersumber dari :  

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;   

b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

 ketentu an peraturan perundang-undangan.       

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kota Malang.  

2.2 Kajian Empiris 

2.2.1 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang membahas tentang anak jalanan dilakukan oleh 

Yudit Oktaria Kristiani Pardede dengan judul “Konsep Diri Anak Jalanan Usia 

Remaja” Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. Dalam hasil penelitian 

tersebut ada beberapa faktor utama, yang diakui oleh masyarakat dan beberapa 

tokoh, yang menyebabkan timbulnya anak jalanan, antara lain kemiskinan, 

disfungsi keluarga, dan kekerasan dalam keluarga. Berdasarkan uraian di atas, 

maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana gambaran konsep diri anak 

jalanan usia remaja dan mengapa konsep diri tersebut dapat terbentuk. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi gambaran konsep diri pada 

anak jalanan usia remaja serta bagaimana konsep diri tersebut terbentuk. 

Pada penelitian ini , penulis lebih memfokuskan tentang faktor-faktor 

timbulnya anak jalanan di usia remaja. 
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Penelitian terdahulu yang membahas tentang pendidikan untuk anak jalanan 

dilakukan oleh Moh. Mul Akbar Eta Parera dengan judul “Implementasi 

Pendidikan Karakter Bagi Anak Jalanan di Griya Baca Kota Malang” jurusan 

Civic Hukum Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Malang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat 

disimpulkan bahwa hasil penelitian sebagai berikut: 

a. Griya Baca sudah menerapkan pendidikan karakter terhadap remaja 

khususnya anak jalanan. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan 

oleh Griya Baca. Kegiatannya adalah sebagai berikut: 

1) Menanamkan nilai-nilai keagamaan terutama masalah akhlak, dan 

pembelajaran membaca Al-Qur’an serta materi ke agamaan. 

2) Memberikan pelatihan yang berkaitan dengan bakat minat dan 

kerajinan tangan supaya mereka gak lagi turun ke jalanan.  

3) Mengikutkan peserta untuk mengikuti kegiatan yanglakukan oleh 

pihak luar kita dengan acara semacam TOT, ada PCC (Positif 

Caracter Camp), ada Fun Camp 

b. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Griya Baca dalam menerapkan 

pendidikan karakter terhadap anak jalanan terbagi dalam beberapa 

hambatan, antara lain sebagai berikut: pertama, berkaitan dengan lokasi 

tempat tinggal dengan tempat pembinaan sangat jauh kedua, kurangnya staf 

pembinanya ketiga, tempat kegiatannya terbuka jadi  kadang kala hujan 

terpaksa diliburkan. 
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c. Solusi Griya Baca untuk menanggulangi hambat yang ada adalah bahwa 

dalam mengatasi hambatan yang ada di Griya Baca dengan melakuka 

beberapa hal antara lain dengan memberikan mereka uang transportasi, 

mengganti jadwal bimbingan dihari minggu dan juga meberikan bimbingan 

terumtama terhadap anak-anak yang bandel dan mengakader peserta anak 

jalanan. 

Pada penelitian ini, penulis lebih memfokuskan tentang implementasi 

pendidikan karakter untuk anak jalanan. 
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Tabel.1 :  Penelitian terdahulu yang relevan 

 

No Judul Hasil penelitian Perbedaan Persamaan 

1 Konsep Anak 

Jalanan Usia 

Remaja 

Dalam hasil penelitian 

tersebut ada beberapa 

faktor utama, yang diakui 

oleh masyarakat dan 

beberapa tokoh, yang 

menyebabkan timbulnya 

anak jalanan, antara lain 

kemiskinan, disfungsi 

keluarga, dan kekerasan 

dalam keluarga. 

Berdasarkan uraian di 

atas, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti 

bagaimana gambaran 

konsep diri anak jalanan 

usia remaja dan mengapa 

konsep diri tersebut dapat 

terbentuk. Adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah 

untuk memberi gambaran 

konsep diri pada anak 

Pada 

penelitian ini , 

penulis lebih 

memfokuskan 

tentang faktor-

faktor 

timbulnya 

anak jalanan 

di usia remaja. 

 

Dalam 

penelitian ini 

penelitian 

yang diambil 

sama-sama 

meneliti 

terkait anak 

jalanan. 
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jalanan usia remaja serta 

bagaimana konsep diri 

tersebut terbentuk. 

2 Implementasi 

Pendidikan 

Karakter 

Bagi Anak 

Jalanan di 

Griya Baca 

Kota Malang 

a. Griya Baca sudah 

menerapkan 

pendidikan karakter 

terhadap remaja 

khususnya anak 

jalanan.  

b. Terdapat beberapa 

hambatan-hambatan 

yang dialami oleh 

Griya Baca dalam 

menerapkan 

pendidikan karakter 

terhadap anak jalanan. 

c. Solusi Griya Baca 

untuk menanggulangi 

hambatan yang ada  

Pada 

penelitian ini, 

penulis lebih 

memfokuskan 

tentang 

implementasi 

pendidikan 

karakter untuk 

anak jalanan. 

 

Dalam 

penelitian ini 

penelitian 

yang diambil 

sama-sama 

meneliti 

terkait anak 

jalanan. 

 

 

 

 


