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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

3.1. GEPENG dan Anak Jalanan di  Wilayah DKI Jakarta  

Gelandangan dan pengemis (GEPENG) adalah adalah lapisan terbawah dalam 

pelapisan sosial mayarakat. Penyebab fenomena ini bervariasi, tetapi dapat 

berhubungan dengan negeri, gangguan ekonomi, atau sosial, termasuk (namun 

tidak terbatas pada) kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya 

keterampilan kerja, kehancuran keluarga, kerusuhan politik, atau akulturasi. 

Untuk dapat bertahan hidup, segala cara akan dilakukan. Anak-anaknya 

disuruh untuk turun ke jalan mencari rezeki. Anak-anak inilah yang kita sebut 

sebagai anak jalanan.  

Anak –anak yang ada di jalanan merupakan kelompok anak-anak rentan 

yang butuh perlindungan khusus. Anak-anak ini tetap berada di jalan karena 

mereka hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai anak. Selain itu, 

mereka merasa betah di jalan karena ada “pasar” yaitu masyarakat yang 

memberikan uang. 

Yang menjadi target kampanye ini adalah masyarakat yang produktif (usia 

25-35 tahun) dalam kalangan masyarakat menegah sebagai pengguna jalan yang 

memberi uang kepada anak jalanan.  

Kampanye sosial peduli anak jalanan “stop beri uang! Mari Jadi Sahabat” 

ini ingin mengajak masyarakat  untuk peduli dengan issue ini melalui kampanye 
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dan menawarkan solusi untuk tidak memberi uang kepada anak-anak di jalanan. 

Namun, dengan menjadi sahabat anak-anak itu, kita dapat memberikan lebih dari 

sekedar uang yaitu dengan apa yang mereka butuhkan.  

 

3.1.1. Penelitian pada Yayasan Sahabat Anak 

Yayasan Sahabat Anak adalah sebuah yayasan nirlaba yang bergerak di bidang 

pendidikan untuk anak marjinal khususnya anak-anak jalanan di Jakarta. 

Penelitian yang penulis lakukan dengan melakukan wawancara dengan Walter 

Simbolon (Koordinator Humas Yayasan Sahabat Anak) pada tanggal 24 

September 2012. Data yang didapat melalui wawancara sebagai berikut: 

1. Memberi uang kepada anak jalanan sama dengan membuat mereka betah 

dijalan. Hal ini dikarenakan ada yang memelihara anak-anak tersebut yaitu 

para pengguna jalan. 

2. Sanksi dari Peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta No.8 Tahun 2007 tentang 

Ketertiban Umum pada pasal 40 ayat 1, bukan solusi yang baik. Pengguna 

jalan harus diberi edukasi untuk stop beri uang. 

3. Stop beri uang dan menjadi sahabat anak jalanan adalah sebuah gerakan. 

4. Stop beri uang, bukan berarti tidak memberi sesuatu yang lain. Uang 

bukanlah jawaban, beri yang berguna bagi anak-anak sesuai haknya. 

5. Memberi uang adalah sama dengan menjebak anak-anak itu kepada 

“lingkaran setan” yaitu siklus hidup yang akan turun temurun dalam masalah 

tersebut. 
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6. Penghasilan anak jalanan berkisar Rp 30.000,- s/d Rp 150.000,-/hari bahkan 

lebih bila 24 jam di jalanan. 

7. Pendapatan  mereka tidak digunakan untuk kesejahteraan mereka, namun 

digunakan untuk bernain permainan elektronik, membeli rokok dan lem, beli 

pulsa telepon genggam, dan disetorkan  kepada orang tua. 

8. Jalanan bukanlah tempat yang tepat untuk menyalurkan  bakat anak-anak 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kampanye yang dilakukan melalui media poster, tulisan-tulisan di media atau 

surat kabar (online maupun cetak), website, blog, dan jejaring sosial. 

 

 

Gambar 3.1. Kampanye Sahabat Anak Melalui Media Website  

(Sumber: www.sahabatanak.org) 
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Sahabat Anak menyuarakan kampanye Stop Beri Uang ini melalui tulisan-

tulisan di media online seperti Kompasiana yang berjudul Stop Beri Uang 

Gambar 3.2. Kampanye Sahabat Anak Melalui Kompasiana  

Gambar 3.3. Kampanye Sahabat Anak Melalui Media The Jakarta Globe 
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dan Mari Jadi Sahabat Anak (http://unik.kompasiana.com/2012/02/19/stop-

beri-uang-dan-jadilah-sahabat-anak/). Adapun melalui media The Jakarta 

Globe yang berjudul Giving Street Children Money Won’t Help Them. 

Volunteering Will. (http://www.thejakartaglobe.com/talkback/giving-street-

children-money-wont-help-them-volunteering will/503335). 

10. Solusi untuk membantu tanpa memberikan uang kepada anak jalanan dengan 

menyiapkan biskuit, permen, susu kotak, nutrisi bergizi atau barang layak 

pakai sebagai ganti uang. 

 

3.1.2. Penelitian pada Dinas Sosial DKI Jakarta 

Penelitian yang penulis lakukan dengan melakukan dengan Vivi Kafilatul J. 

(Kepala Sie Pelayanan Sosial Anak, Dinas Sosial DKI Jakarta) pada tanggal 8 

Oktober 2012. Data yang didapat melalui wawancara sebagai berikut: 

1. Wawancara 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 

(Depsos RI, 1995). 

2. Batasan umur anak jalanan adalah 0-18 tahun, sebagaimana pengertian anak 

menurut UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak. 

3. Secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam dua kelompok yaitu 

Children on the street dan Children of the street  

4. Faktor urbanisasi sebagai faktor utama. Sebagian besar Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) berasal dari luar Jakarta. 
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5. Peraturan Daerah dibuat karena adanya PMKS. Peraturan Daerah dalam 

praktiknya berjalan kurang efektif dalam menangani masalah PMKS. 

6. Memberi uang akan membuat betah di jalan dan lama kelamaan menjadi 

profesi yang dilakukan terus-menerus karena merasa gampang untuk 

mendapat uang. 

7. Jalan bukan tempat yang tepat untuk memberi uang atau sedekah  kepada 

PMKS dan anak jalanan. Sedekan diberikan ke tempat atau lembaga sosial 

yang menagani masalah PMKS. 

8. Jumlah anak jalanan pada tahun 2009 sebanyak 2.213 orang, tahun 2010 

meningkat menjadi 3.724 orang, tahun 2011 ini juga meningkat menjadi 

5.650 orang, dan pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 7.315 orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Sosial DKI Jakarta 

Tabel 3.1. Data Penanganan Anak Jalanan di DKI Jakarta 
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9. Kampanye yang dilakukan melalui Billboard, media elektronik TV dan 

Radio, serta ceramah yang melibatkan tokoh agama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Kegiatan Dinas Sosial berupa pelayanan kelembagaan dimana anak terlantar 

dan anak jalanan ditampung di Panti dalam jangka waktu tertentu. Anak 

mendapatkan bimbingan dan  pembinaan berupa bimbingan fisik, pembinaan 

mental spiritual, bimbingan psiko sosial, pemberian latihan dan keterampilan, 

serta pendidikan. 

 

Gambar 3.4. Kampanye Dinas Sosial Melalui Media Billboard 

(Sumber: http://belajar-cracking.blogspot.com) 
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3.1.3. Penelitian pada Sekolah Otonom Sanggar Anak Akar 

Sanggar Anak Akar sebagai sekolah Otonom untuk anak-anak setara sekolah 

menengah untuk anak-anak pinggiran yang dimaksud anak jalanan, anak 

pemulung sampah, anak urban pekerja kota, dan anak pengasong yang tinggal di 

pemukiman yang tidak kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.   

Penelitian yang penulis lakukan dengan melakukan dengan Doge Abdurrahman 

(Sie Akademik dan Pamong Sanggar Anak Akar) pada tanggal 13 Oktober 2012. 

Data yang didapat melalui wawancara sebagai berikut: 

1. Sanggar Anak Akar didirikan tahun 1994 untuk menangani anak-anak 

pinggiran yang dimaksud anak jalanan, anak pemulung sampah, anak urban 

pekerja kota, dan anak pengasong yang tinggal di pemukiman yang tidak 

kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. 

2. Sanggar Anak Akar sedang berusaha menghilangkan image “Anak Jalanan”, 

karena anak-anak itu tetaplah seorang anak yang memiliki hak-haknya 

sebagai anak. 

3. Anak-anak ini memilih hidup dijalan karena dipengaruhi kondisi keluarga 

yang tidak harmonis sehingga membuat tidak nyaman di rumah. Selain itu, 

ada faktor “coba-coba”jadi anak jalanan. 

4. Anak-anak yang tidak mau di bina karena belum memiliki kesadaran akan 

memperbaiki masa depannya dan masih mengutamakan uang (money 

oriented). 

5. Hal memberi uang kepada anak-anak tersebut adalah sebuah “Dilema” 

dengan berbagai akibat yang akan timbul. 
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6. Sanggar Anak Akar merupakan sekolah otomom yang punya kemandirian, 

tidak terikat pada organisasi apapun, dan seperti sekolah formal yang 

mendukung adanya sertifikasi dan kesetaraan pendidikan anak. 

7. Kegiatan ekstra  yang dilakuan seperti, Produksi Tahunan (Teater dan musik), 

Pameran Karya anak sanggar, MAKARO (Malam Apresiasi karya Anak 

Otonom), BARBEQUE (Barang Bekas Berkualitas) 

8. Media kampanye berupa poster, jejaring sosial, email, dan event seperti, 

Produksi Tahunan dan Pameran Karya anak sanggar, MAKARO. 

 

3.2. Studi Eksisting Kampanye Sosial 

Kampenye Stop Beri Uang kepada anak jalanan telah lama disuarakan oleh 

Lembaga Sosial Masyarakat dan Pemerintahaan DKI Jakarta. Diharapkan tidak 

hanya berhenti memberi uang tetapi ada tindakan yang berguna bagi kesejahteraan 

anak-anak ini. Pada tahun 2004, munculah kegiatan International Volunteers Day 

2004 yang menyuarakan kampanye untuk anak jalanan “ Stop Beri Uang, Beri 

Kami Kesempatan”.  

Gerakan ini sampai saat ini masih disuarakan, namun hanya secara lisan 

dan tulisan serta sangat minim media visualnya. Berikut adalah visual dari 

Interface Website kampanye yang sudah tidak difungsikan lagi. 
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3.3. Target Kampanye 

Penelitian target kampanye penulis lakukan dengan mewawancarai beberapa 

masyarakat yang penulis temui di lingkungan sekitar penulis seperti di  jalan, 

sekitar rumah, dan   kampus. Pertanyaan yang diajukan melalui proses wawancara 

secara langsung, dengan pertanyaan: Apa alasan anda memberi/tidak memberi 

Gambar 3.5. Interface Website - Kampanye Stop Beri Uang, Beri Kami Kesempatan tahun 2004 

(Sumber: http://sibowo.blogspot.com/) 
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uang kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis? Penulis mendapat hasil 

sebagai berikut: 

1. Alasan memberi uang, karena: 

a.  rasa kasihan (kepada orang yang sudah tua dan orang cacat) 

b.  ada uang kecil 

c.  pantas untuk diberi (pengamen yang suaranya bagus) 

d. suasana hati sedang baik (mood) 

e. rasa takut (takut di todong, di jambret, di baret mobilnya) 

f. tergantung situasi 

g. merasa terganggu dengan keberadaan pengemis, pengamen 

2. Alasan tidak memberi, karena: 

 a.  membuat anak-anak yang ada di jalan menjadi malas 

 b. pengemis yang masih muda dan kuat, lebih baik kerja 

 c. pengemis atau pengamen yang bawa-bawa anak 

 d. suasana hati sedang buruk 

 e. tidak ada uang kecil 

Dari hasil wawancara, observasi, dan  studi pustaka online, yang menjadi target 

kampanye ini adalah sebagai berikut: 

1. Masyarakat  produktif  yaitu pengusaha, pekerja atau karyawan. 

Masyarakat produktif sudah mampu menghasilkan uang, sehingga memiliki 

keputusan dalam hal memberi. 

2. Masyarakat menegah atas 
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Menurut Nachrowi Ramli pada AntaraNews.com, Sabtu 14 Juli 2012. Target 

kampanye kalangan menengah dan atas dinilai lebih kritis dan 

berpengalaman. Warga di kelompok ini mampu mengkritisi, mencermati dan 

menganalisa visi, misi, dan program yang disampaikan.  

 Selain itu, Detik Finance Rabu 26 September 2012, mengungkapkan 

masyarakat kelas menengah ke atas daya belinya tinggi di Indonesia. 

3. Penghasilan kelas menengah atas  

Menurut sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar (2010), dalam 

studinya Bank Dunia mengklasifikasikan kelas menengah berdasarkan 

pengeluaran perkapita yang direkam dari survei sosial ekonomi 

nasional/Susenas yang dilakukan Badan Pusat Statistik. 

a. kelas menengah bawah Rp 1 juta sampai Rp 2,6 juta perbulan. 

b. kelas menengah tengah Rp 2,6 juta sampai 5,2 juta perbulan 

c. kelas menengah atas Rp 5,2 juta hingga Rp 6 juta perbulan  

4. Tingkat pendidikan : S1 

5. Usia : 25-35 tahun 

6. Aktif sebagai pengguna jalan 

Penyebaran dan pelaksanan kampanye ini ialah dengan mengambil bagian 

dalam acara/event Lembaga Sosial Masyarakat. Sesuai hasil penelitian, dalam hal 

memberi uang kepada anak jalanan adalah hal yang dilematis. Maka dari itu untuk 

tidak menimbulkan perselisihan antara anak jalanan dan masyarakat yang 
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memberi mereka uang, kampanye ini diadakan dalan suatu acara yang berkaitan 

dengan kepedulian dan penanggulangan anak jalanan. 

3.4. Pengembangan Konsep 

3.4.1. Kerangka Berpikir 

Langkah awal dalam memulai penelitian, penulis melakukan brainstorming 

dengan membuat mindmap yang berkata kunci: masyarakat, peduli, anak jalanan, 

stop beri uang, mari jadi sahabat. Bermula dari masyarakat kelas bawah seperti 

Gelandangan, Pengemis, dan anak jalanan. Anak jalanan dengan segala 

permasalahannya mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya. Sayangnya, uang 

yang didapat tidak digunakan untuk kesejahteraannya. Oleh karena itu,  gerakan 

“Stop Beri Uang! Mari Jadi sahabat” diserukan dalam kampanye sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Mind Mapping 
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Fenomena munculnya permasalahan anak jalanan di Ibu kota yang menjadi latar 

belakang penulis dalam membuat kampanye sosial ini merupakan hasil penelitian 

yang penulis dapatkan dari pengumpulan data dilakukan melalui cara wawancara, 

studi pustaka, studi pustaka media online dan studi lapangan. Wawancara 

dilakukan dengan tatap muka untuk menanyakan hal-hal yang akan diteliti. Studi 

pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang lebih lengkap dan 

didukung dengan landasan teori dari buku, literatur, dan jurnal ilmiah, serta data-

data yang diperoleh dari media internet yang terpercaya sumbernya. Studi 

lapangan dilakukan dengan cara mengamati situasi anak-anak jalanan yang ada di 

jalan, berkunjung ke sanggar anak akar, dan yayasan sahabat anak sebagai 

lembaga-lembaga yang menaggulangi masalah sosial ini. 

3.4.2. Brainstorming Konsep Desain 

Penulis memutuskan untuk membuat perancangan kampanye sosial dengan  media 

promosi yang didapat dari hasil penelitian yang sudah  terlebih dahulu melakukan 

brainstorming.  

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.7. Mind Mapping Konsep Desain 
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Dari beberapa poin di mindmap, seperti ada kata kunci Jakarta, Betawi, tokoh, 

lucu, bersahabat muncullah konsep karakter BANG SOHIB. Berangkat dari kata-

kata kunci seperti ramah, lucu, bersahabat, sebagai landasan penyampaian pesan 

masalah sosial anak jalanan yang sebenarnya sangat kompleks dan serius, dengan 

pendekatan yang bersahabat dan ‘ringan’ agar lebih menarik dan mudah diterima 

oleh masyarakat. 

Untuk menghubungkan fenomena antara pemberi uang dan penerima uang 

(GEPENG dan anak  jalanan), dibutuhkan tokoh yang dekat dan dapat diterima 

sang pemberi uang dan GEPENG untuk menyuarakan: STOP BERI UANG! 

MARI JADI SAHABAT. 

3.4.3. Perancangan Karakter 

Kampanye yang berjudul Stop Beri Uang! Mari Jadi Sahabat, merupakan gerakan 

kepedulian masyarakat kepada anak-anak jalanan. Sebuah gerakan pastilah ada 

penggeraknya. Oleh karena itu, penulis merancang sebuah maskot dari kampanye 

ini. 

Perancangan karakter didapat berdasarkan target kampanye yaitu seorang 

yang mewakili warga Jakarta (dengan ciri khas Orang Betawi dan berbahasa 

Betawi) dari kalangan menengah atas, usia berkisar antara 25-35 tahun yang mau 

peduli sama anak-anak jalanan. Namanya “Bang Sohib”. “Bang” adalah Abang, 

yaitu panggilan untuk kakak laki-laki di Betawi. Sedangkan, “Sohib” artinya 

sahabat. Ciri-cirinya berwibawa, berkharisma, ramah, dan bersahabat 
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1. Referensi Karakter Orang Betawi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Rano Karno  

(Sumber: http://rilisindonesia.com/images/tokoh/rano_karno.jpg) 

Gambar 3.9. Keluarga Si Doel 

(Sumber: http://pensildimas.files.wordpress.com/) 
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2. Karakter Bang  Sohib 

Berikut adalah sketsa yang penulis buat untuk mencari karakter “Bang 

Sohib” : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Sketsa Pencarian Karakter Bang Sohib 

Gambar 3.11. Sketsa Alternatif Karakter Bang Sohib 
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Karakter “Bang Sohib” dibuat semi karikatur dengan gaya orang Betawi yang 

dibuat lucu dan menarik. Setelah ditemukan beberapa alternatif karakter, penulis 

mencoba membuatnya dalam bentuk vektor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Terpilihlah karakter yang paling kiri untuk mewakili Bang Sohib, Yang 

dibuat dengan kepala yang lebih besar dari badannya sehingga dapat menarik 

perhatian dikarenakan terkesan lucu seperti gambar-gambar komik pada 

umumnya. Bang Sohib tersenyum ramah dengan memakai kopiah, berambut 

Gambar 3.13. Alternatif Karakter Bang Sohib 

Gambar 3.12. Sketsa Karakter Bang Sohib 
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tebal, memiliki mata yang bulat, dan berkumis cukup tebal. Kumis bagi orang 

Betawi melambangkan kelelakian, lalu mewujud simbol keperkasaan, 

ketampanan, tegas, macho, sexy, maskulin, bahkan sebaliknya, eksentrik, seram 

dan menakutkan. Kumis Bang Sohib pun memiliki beberapa alternatif sebagai 

berikut dan kumis yang khas dengan orang Betawi adalah nomor urut ke-4 dari 

kiri. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4. Perancangan Konsep Visual 

Dari beberapa poin di mindmap, ada kata kunci Jakarta sebagai kota yang besar, 

penuh dengan gedung pencakar langit, ramai, dan jalanannya yang riuh. Pada 

beberapa tempat di Jakarta, ada jalanan yang dibatasi oleh tembok atau dinding 

jalan. Dinding jalan ini sering kali menjadi media komunikasi beberapa komunitas 

seni jalan atau street art dengan cara membuat ilustrasi atau grafiti. Visual kota 

Jakarta ini yang ingin penulis jadikan dasar dari konsep visual proyek Tugas 

Akhir ini. 

 

1         2                3             4                5                 6 

Gambar 3.14. Alternatif Kumis Bang Sohib 
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1. Referensi Kota Jakarta 

Dari konsep tersebut, penulis mencari beberapa referensi gamabaran kota 

Jakarta yang penuh dengan gedung bertingkat. Serta beberapa gedung 

yang menjadi ciri khas Jakarta seperti, Monas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15. Kota jakarta 

(Sumber: http://3.bp.blogspot.com/) 

Gambar 3.16. Kota jakarta 

(Sumber: http://wpcontent.answcdn.com/) 
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2. Tembok dan Jalan Kota Jakarta 

Dinding jalan sering kali menjadi media komunikasi beberapa komunitas 

seni jalan atau street art dengan cara membuat ilustrasi atau grafiti. 

Referensi inilah yang penulis gunakan dalam konsep visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17. Tembok dan Jalan Kota Jakarta 

 (Sumber: http://data.tribunnews.com/) 

Gambar 3.18. Tembok dan Jalan Kota jakarta 

(Sumber: http://media.viva.co.id/) 
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Dari brainstorming dan beberapa referensi visual, penulis membuat sketsa sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5. Konsep Media Desain 

Penulis mempertimbangkan media yang akan penulis gunakan dalam kampanye 

yaitu booklet dan merchandise berupa pin, stiker, gantungan kunci, selipan buku, 

dan T-shirt. Strategi dari kampanye ini yaitu memberi edukasi kepada masyarakat 

mengenai stop beri uang melalui booklet. Booklet ini berisi hal-hal mengenai 

munculnya anak jalanan, masalah yang ditimbulkan, penyebab permasalahan, dan 

Gambar 3.19. Sketsa Perancangan Konsep Visual 
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solusi apa yang dapat digunakan untuk dapat meringankan masalah sosial ini. 

Selain booklet, ada merchandise berupa pin, gantungan kunci, stiker, pembatas 

buku sebagai tanda dan pengingat untuk stop beri uang dan mari jadi sahabat.  

Strategi penyampaian media kampanye ini yaitu diturutsertakan dalam 

event atau kegiatan Lembaga Sosial Masyarakat seperti seminar, talkshow, 

ceramah agama, dan kampanye sosial kesejahteraan anak. Masyarakat yang turut 

hadir dalam kegiatan akan mendapat semua media kampanye inidan bagi yang 

turut membantu dalam menyumbang LSM akan diberi ucapan terima kasih berupa 

merchandise ini. 

3.4.6. Isi Booklet 

Booklet merupakan media utama dari kampanye karena berisi hal-hal mengenai 

munculnya anak jalanan, masalah yang ditimbulkan, penyebab permasalahan, dan 

solusi apa yang dapat digunakan untuk dapat meringankan masalah sosial ini. 

Alur cerita dari booklet yang akan dirancang sebagai berikut: 

1. Judul booklet : Stop Beri Uang! Mari Jadi Sahabat 

2. Pengenalan karakter Bang Sohib sebagai warja Jakarta yang peduli kepada 

anak-anak jalanan dan mengajak untuk turut bergerak dalam kampanye 

ini. 

3. Penjelasan mengenai kota Jakarta terdiri dari masyarakat kelas atas, 

tengah, dan bawah. 

4. Dialog mengenai keberadaan gelandangan dan pengemis (GEPENG). 

5. Penjelasan, kenapa ada GEPENG di Jakarta. 
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6. Penjelasan mengenai faktor urbanisasi ke Jakarta. 

7. Masalah umum gelandangan dan pengemis, serta rendahnya pendidikan 

dan keterampilan. 

8. Dialog mengenai keberadaan anak jalanan. 

9. Pengertian dan kategori anak jalanan. 

10. Peningkatan jumlah anak jalanan berdasarkan data Dinas Sosial DKI 

Jakarta. 

11. Dialog mengenai anak jalanan yang meminta uang kepada masyarakat 

kelas menengah atas. 

12. Dialog dan penjelasan mengenai uang yang didapat tidak digunakan untuk 

kesejahteraan anak jalanan. 

13. Pernyataan untuk Stop Beri Uang! Mari Jadi Sahabat bagi anak jalanan. 

14. Cara-cara atau solusi yang bisa dilakukan sebagai seorang sahabat. 

15. Daftar Lembaga Sosial Masyarakat untuk menyalurkan kepedulian. 
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Berikut adalah sketsa Booklet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20. Sketsa Booklet 
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Gambar 3.21. Sketsa Booklet 
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