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Anak jalanan tampakllya tela.~ memberikan wama tersendiri bagi kehidupan perkotaan terutama 

di kota-kota besar. Meskipun banyak yang menolak keberadaannya mereka telah dianggap sisi 

gelap kehidupan kota yang disembunyikan bahkan kalau perlu dihilangkan, tetapi pada 

kenyataannya mercka terus bertambah dan berkembang seiring bertambalmya waktu dan 

kemaju.:m zaman. Bahkan mereka bisa jadi contoh kehidupan metropolitan yang ironis. Pada 

saat ini anakjalanan mulai ditangani berbagai pihak terkait yaitu pihak pemerintah maupun 

swasta. 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota 'Malang dengan popu1asi semua unit .yang 

berkaitan dengan anak jalanan maupun dengan instasi terkait dibidang so sial dengan metode 

analisis kualitatif: metode pengumpulan data, observasi, dokumentasi dan interview serta analisa 

data. Fokus penelitian ini adalah bagaimanakah upaya Dinas Sosial Kota Malang dalam 

penanggulangan anak jalanan. 

Berdasarkan hasil pengUI!1pulan data daJl analisa pengumpulall data 

sebagai berikut : bahwa Di~as Sosial Kota Malang dalam penanggulangan 2nak 

jalanan berkerjasama dengan Rumah Singgah Flamboyan yang beralamatkan J1. Muharto Gang 

V Kota Asri Blok H-9 Kotalama Malang di bawah yayasan Paramitra Jawa Timur yang 

beralamat J1. Raya Junrejo Batu No. 10. 

Adapun progam-progam yang dilakukan di Rumah Singgah Flamboyan 

antara lain kegiatan untuk a.-lak jalanan dan kegiatan untuk orang tua anak jalanan. Peran dan 

fungsi Rumah Sillggah Flamboyan bagi anakjalanan ad"lah : 

1. Sebagai tempat pertcmuan ( meeting point ) pekeIja sosial dan anak 

jalanan. 

2. Pusat diagnosa rujukan. 

3. Fasilisator sebagro perantara anak jalanan dcngan keluarga, keluarga 

pengganti dan lembaga lainnya. 

4. Perlindungan 

5. Pusat infonnasi anakjalanan. 

6. Kuratif dan rehabilitatif yaitu fungsi mengembalikan dan menanarnkan 

fungsi sosial anak. 

7. Akses terhadap pelayanall. 

8. Resoalisasi. 

Sebagai rekomendasi bagi Dinas Sosia! Kota Malang, maka penulis menyarankan supaya badan 

~1ansi tersebut lebih berperan aktif dalam penanggulangan anak jalanan. Kepada Rumah 

Singgah Flamboyan jumlah personil di Rumah Singgah Flamboyan sangat minim. Jadi, perlu 

adanya tambahan I supaya dalam penanggulangan anak jalanan lebih terpantau dan mendetail. 

Untuk anak jalanan jangan selalu tergantung dengan Rumah Singgah Flamboyan, manfaatkan 

kegiatan dan progam-progam serta fasilitas di Rumah singgah tersebut untuk bekal di hari esok. 


