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Abstak 

The high rate of drug abuse and trafficking among street children requires special attention in 

handling it. The solution that can be done in tackling the problem is to empower street children 

based on social network as P4GN Efforts (Prevention, Eradication, Abuse and Illicit Circulation of 

Drugs). The method used in this program is a method with creative coaching. This method 

emphasizes the formation of street children leadership skills as well as build a network of fellow 

street children. In our implementation, we divide in several stages: (1) initial approach, (2) delivery 

of creative materials about drugs, (3) P4GN simulations (Prevention and Eradication of Abuse and 

Illicit Circulation of Drugs), (4) evaluation and rewarding. In the implementation, street children 

enthusiastically follow this program from stage to stage so that the program runs interactively. The 

results of this program can be seen from the increasing understanding of street children about the 

dangers of drugs and the actions that must be done as an effort P4GN. This increase of 

understanding can be shown from the pre-test and post-test results. At the end of the stage, street 

children who have been cultivated who have criteria as cadres got the title of Satria Anti Drug 

(SAN). 
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Keberadaan anak jalanan dapat 

dijumpai dengan mudah di setiap sudut Kota 

Surabaya. Selain berkaitan dengan persoalan 

kemiskinan, perrmasalahan yang sering 

terjadi di kalangan anak jalanan adalah 

kerentanan terhadap kemungkinan  

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak 

jalanan tidak selalu dalam skala yang besar, 

namun dimulai dari beberapa hal yang sering 

terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari 

seperti kebiasaan minum minuman keras, 

ngelem, dan lain-lain. Banyak hal menjadi 

faktor pendorong ataupun penarik bagi 

seorang anak untuk terjun dan bergabung 

menjadi anak jalanan, salah satunya masalah 

kemiskinan yang tentu saja bukan hal baru di 

Indonesia. Anak jalanan dapat dengan mudah 

ditemukan di kota-kota besar, seperti di 

Jakarta dan Surabaya. 

Di Surabaya, jumlah anak jalanan 

tahun 2013 yang tercatat oleh Dinas Sosial 

Kota Surabaya sebanyak 94 jiwa. Namun, 

masih banyak banyak anak jalanan yang 

belum terdaftar secara formal di Dinas Sosial. 

Adanya ketidakberdayaan serta tekanan sosial 

seringkali membuat anak jalanan menjadi 
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korban bahkan pelaku kriminalitas, salah 

satunya adalah penyalahgunaan narkoba. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) pada 

tahun 2008, diketahui bahwa semua anak 

jalanan pernah di tawari narkoba. Namun, 

upaya penanggulangan yang dilakukan oleh 

pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial 

lainnya masih sebatas sosialisasi dan 

pendampingan atau penanganan kasus yang 

berat saja. Padahal, anak jalanan 

membutuhkan tameng diri dan pembentukan 

mental yang kuat untuk menghadapi 

peredaran narkoba yang tak jarang 

menjadikan mereka sebagai target operasi. 

Adapun beberapa model pendekatan yang 

telah dilakukan dalam menyelesaikan masalah 

ini sebelumnya masih belum efektif dan 

terintegrasi. 

Berbagai upaya yang telah dilakukan 

pemerintah dalam menangani permasalahan 

anak jalanan khususnya dalam bahaya 

penyalahgunaan narkoba seperti sosialisasi 

bahaya narkoba pada anak jalanan melalui 

Badan Narkotika Nasional. Namun, selama 

ini sosialisasi yang umum dilakukan adalah 

oral socialization, yang menggunakan metode 

pengarahan satu arah sehingga aktivitas yang 

dilakukan audience adalah mendengarkan. 

Berdasarkan informasi diatas, program 

ini akan dilakukan menggunakan pendekatan 

jaringan sosial dalam melihat aktifitas sosial 

sekelompok individu maka kita bisa melihat 

adanya jaringan sosial yang terbangun. 

Jaringan tersebut adalah modal terpenting 

dalam mempertahankan kelangsungan hidup 

dan pertahzanan diri individu sehari hari, oleh 

sebab itu program ini bertujuan memberikan 

pembinaan aktif, edukasi kreatif serta 

pembentukan kader agar anak jalanan tidak 

hanya mampu membentengi dirinya sendiri 

dari narkoba, namun juga mampu 

menyalurkan informasi serta mencegah 

terjadinya penyalahgunaan narkoba di 

lingkungan sekitarnya. 

Melihat permasalahan tersebut, solusi 

yang dapat digunakan dalam menanggulangi 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 

di kalangan anak jalanan adalah 

Pemberdayaan Anak Jalanan Berbasis 

Jaringan Sosial Sebagai Upaya P4GN 

(Pencegahan, Pemberantasan, 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba). Adapun target luaran dari program 

ini adalah terbentuknya kader anti narkoba 

sejumlah tiga puluh satu (31) dari kalangan 

anak jalanan yang telah diedukasi mengenai 

bahaya penyalahgunaan narkoba dan cara 

pencegahannya sebagai upaya P4GN, mereka 

dapat menyampaikan dan mengedukasi 

kembali mengenai bahaya penyalahgunaan 

narkoba dan cara pencegahannya terhadap 

lingkungan anak jalanan lainnya yang masih 

awam tentang narkoba dan bahayanya. Target 

luaran dari program ini dapat dikatakan 

tercapai, hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

pre-test dan post-test yang menunjukkan 
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adanya peningkatan pemahaman tentang 

bahaya narkoba dan memahami tindakan yang 

dilakukan sebagai upaya P4GN. Para kader 

juga mampu mengekspresikan wawasan yang 

telah didapat dalam bentuk poster yang dibuat 

sendiri para kader. Program ini juga 

diharapkan dapat menambah keingintahuan 

para kader tentang bahaya narkoba serta 

meningkatkan kepekaannya terhadap 

perederan gelap narkoba pada usia sebayanya. 

Program ini berpotensi memberi 

perubahan terhadap aspek sosial di 

lingkungan anak jalanan Ambengan Selatan 

Karya. Studi-studi dalam keilmuan khususnya 

dalam hal ini adalah studi di bidang sosial 

seakan tidak pernah berhenti digali demi 

peningkatan khazanah keilmuan, termasuk 

juga dalam bidang masalah sosial anak yang 

berfokus pada permasalahan perederan 

narkoba pada anak jalanan. Program ini yang 

sebelumnya diusulkan dan disetujui kemudian 

diimplementasikan untuk memberdayakan 

anak jalanan yang mengutamakan 

pembangunan basis jaringan sosial sebagai 

upaya P4GN. Hasil dari program 

pemberdayaan ini potensial sebagai upaya 

proteksi lingkungan sosial terhadap 

beredarnya narkoba di kalangannya. Jaringan 

sosial yang terbentuk juga berpotensi untuk 

melebarkan sayap di kalangan anak jalanan di 

daerah lainnya untuk selanjutnya para kader 

berpotensi pula untuk melakukan pembinaan 

seperti tutor sebaya. 

 

 

METODE PELAKSANAAN 

Waktu dan Tempat 

Program ini dilaksanakan selama 4 

bulan. Anak jalanan yang menjadi sasaran 

program ini adalah anak jalanan yang 

tergolong Children from families of the street, 

yaitu anak-anak yang berasal dari keluarga 

yang hidup di jalanan. Tim memilih 

komunitas Save Street Child Surabaya 

(SSCS) karena cakupan anak jalanan yang 

dinaungi oleh SSCS sangat besar (jumlah 

anak jalanan yang banyak), serta kehidupan 

mereka yang dekat dengan peredaran narkoba 

namun belum ada program yang dilakukan 

sebagai upaya atas permasalahan peredaran 

narkoba di kalangan anak jalanan. Program 

ini hadir untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. kegiatan ini diawali dengan 

observasi awal sebelum program 

dijalankan.untuk mengetahui secara 

mendalam terkait lokasi, kondisi sosial dan 

fisik di SSCS, lebih tepatnya di Ambengan 

Selatan Karya. Setelah dilakukan observasi 

maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

pendekatan pada anak jalanan agar 

mendapatkan integrasi yang cukup baik 

dengan mereka. Selanjutnya, kegiatan yang 
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dilakukan adalah penyampaian materi secara 

dua arah antara penyampai materi dan 

penerima materi (anak jalanan) dengan cara-

cara yang kreatif dan edukatif. Sebagai 

penutup, dilakukan evaluasi dan rewarding 

sebagai tolak ukur keberhasilan program serta 

ajang apresiasi terhadap hasil karya kader anti 

narkoba anak jalanan yang kemudian 

tergabung dalam SAN (Satria Anti Narkoba). 

 

Teknik, Cara, dan Tahapan 

Teknik yang digunakan yaitu teknik 

yang memusatkan pada pembentukan jaringan 

yang terintegrasi dan berjalan secara efektif 

melalui program pembinaan yang kreatif. 

Metode ini menekankan pada pembentukan 

skill kepemimpinan anak jalanan serta 

membangun jaringan sesama anak jalanan. 

Selain dilatih menjadi kader, mereka akan 

dibimbing mengenai cara pembuatan media 

edukasi anti narkoba yang kreatif sebagai 

bentuk penyampaian aspirasi serta teknik 

berkomunikasi yang tepat sesuai dengan usia 

mereka. Pelaksanaan program pemberdayaan 

ini dibagi dalam beberapa tahap yaitu (1) 

pendekatan awal, (2) penyampaian materi 

kreatif tentang narkoba, (3) simulasi P4GN 

(Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap 

Narkoba), (4) evaluasi dan rewarding. 

 

1. Pendekatan Awal (Ramalan-

Ramah Tamah Anak Jalanan) 

Pada tahap ini dilakukan 

pengenalan dan pendekatan 

awal terhadap anak jalanan 

dengan cara ramah tamah. 

Kegiatan yang telah dilakukan 

pada tahap pertama ini antara 

lain “Permainan Jaring Laba-

laba” untuk memberi 

pemahaman tentang 

pentingnya kekuatan dan 

solidaritas jaringan dalam 

mencapai tujuan. Setelah 

kegiatan ini dilakukan, anak 

jalanan lebih mengenal satu 

sama lain di dalam 

komunitasnya. Karena kegiatan 

belajar-mengajar di komunitas 

SSCS selama ini lebih dominan 

daripada kegiatan interaktif 

seperti games. Sehingga ketika 

kegiatan ini dilakukan, anak 

jalanan dapat lebih 

berinteraksi, mengenal satu 

sama lain dan melatih 

kekompakkan tim. Kemudian 

pre-test dilakukan untuk 

mengukur pemahaman awal 

anak jalanan tentang bahaya 

narkoba dan tindakan P4GN. 

Soal-soal dalam pre-test dibuat 

sesuai dengan gaya bahasa 

anak-anak sehingga 

memudahkan anak jalanan 

dalam memahami pertanyaan 

yang dimaksud. 

 

2. Penyampaian Materi Kreatif 

Tentang Narkoba  

Dalam tahap ini, 

penyampaian materi tentang 

narkoba  dilakukan dengan 

cara yang kreatif, berupa 

“Cerita Boneka”, “Game 

Edukasi Bahaya Narkoba”. 

Game Edukasi Bahaya 

Narkoba meliputi “puzzle 
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narkoba”, “kapal karam”, 

“tebak gambar”, “bola 

persahabatan”, serta 

“permainan detektif narkoba”. 

Kemudian kegiatan visitasi 

BNNP juga dilakukan sebagai 

upaya menjembatani pihak 

pengurus SSCS dengan BNNP 

agar dapat melakukan kerja 

sama di masa yang akan datang 

sehingga program ini dapat 

berkelanjutan. 

3. Simulasi P4GN (Pencegahan 

dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan serta 

Peredaran Gelap Narkoba). 

Pada tahap ini, tim 

mengajak anak jalanan 

mempraktikkan secara 

langsung hal-hal yang bisa 

dilakukan untuk menyuarakan 

tentang bahaya narkoba pada 

masyarakat umum, khususnya 

pada kalangan teman sebaya 

melalui kreatifitas mereka. 

Kegiatan ini berisi edukasi 

kreatif tentang simulasi P4GN 

(Pencegahan dan 

Pemberantasan 

Penyalahgunaan serta 

Peredaran Gelap Narkoba). 

Lebih realnya, kegiatan pada 

tahap ini antara lain 

“prakarya”, serta pembentukan 

“Satria Anti Narkoba (SAN)”. 

Prakarya para kader berupa 

mading tiga dimensi serta 

poster anti narkoba. Pada 

kegiatan ini, para kader 

memiliki inisiatif sesuai 

keinginan dan daya kreativitas 

mereka tentang konsep mading 

dan poster yang ingin dibuat. 

Semangat mereka dalam 

menyelesaikan poster dan 

mading dengan segera juga 

memiliki point tersendiri dalam 

kegiatan ini. Setelah 

pembuatan prakarya, post-test 

dilakukan untuk mengukur 

pemahaman para kader setelah 

dilakukannya pemberian materi 

dari tahap satu hingga tiga. 

Pada post-test, para kader lebih 

sigap dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan. 

Berbeda halnya dengan ketika 

pre-test, para kader banyak 

bingung tentang hal-hal yang 

masih awam diketahuinya. 

 

4. Evaluasi dan Rewarding 

Tahap evaluasi dan 

rewarding merupakan puncak 

dari program ini. Dalam tahap 

ini, diadakan evaluasi dari 

laporan hasil kegiatan para 

kader dalam pencegahan 

narkoba di lingkungan anak 

jalanan. Dalam tahap ini pula, 

para kader menerima reward 

atas pencapaiannya selama tiga 

bulan berlangsungnya 

program. Kegiatan ini dikemas 

dalam bentuk kegiatan yang 

menyenangkan berupa gelar 

karya buatan kader selama 

kegiatan ini berlangsung. 

Kegiatan ini dibarengi dengan 

acara buka bersama dengan 

mitra (Ambengan Selatan 

Karya). Para kader terbaik 

mendapatkan reward yang 

telah dinilai dari awal tahap, 

baik pendekatan, penyampaian 
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materi kreatif tentang narkoba, 

simulasi P4GN serta evaluasi 

dan rewarding. 

 

Skema Kerja  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah dilaksanakan selama 4 bulan, 

program Pemberdayaan Anak Jalanan 

Berbasis Jaringan Sosial Sebagai Upaya 

P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba) berhasil memberi peningkatan 

pemahaman tentang bahaya narkoba dan 

tindakan P4GN. Berdasarkan pelaksanaan 

tahap I, kedekatan anak jalanan dengan tim 

fasilitator sudah mulai terbentuk. Tidak hanya 

itu, masing-masing anak jalanan pun dapat 

mengenal lebih dekat teman-teman sebaya di 

lingkungan mereka. 

Memasuki tahap ke dua, anak jalanan 

mampu memahami dengan baik pentingnya 

jaringan sosial serta bahaya narkoba melalui 

simulasi kreatif, cerita inspiratif dan game 

edukatif yang melibatkan mereka secara 

langsung. Tidak hanya itu, pemberian 

penyuluhan dalam tahap ini yang melibatkan 

pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Jawa Timur juga turut membantu anak 

jalanan dalam memahami lebih lanjut tentang 

bahaya narkoba dan tindakan P4GN. 

Setelah mendapatkan materi tentang 

bahaya narkoba dan tindakan P4GN, anak 

jalanan diajak untuk melakukan simulasi 

P4GN secara langsung. Pada tahapan ini, 

anak jalanan berhasil mengembangkan 

potensi mereka dalam menyampaikan 

kembali bahaya narkoba serta tindakan P4GN 

yang dapat dilakukan melalui media poster 

dan mading 3 dimensi. 

 

Tabel Hasil Pre-test dan Post-test 

 

Pendekatan awal pada 

anak jalanan 

 

Penyampaian materi 

Evaluasi dan rewarding Simulasi P4GN 
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Berdasarkan tabel hasil pre-test dan 

post-test di atas dapat diketahui bahwa 

pemahaman anak jalanan tentang bahaya 

narkoba meningkat sebanyak 20 poin dari 56 

ke 76 setelah adanya program ini. Selain itu, 

pemahaman anak jalanan tentang tindakan 

P4GN juga mengalami peningkatan sebanyak 

22 poin dari 42 ke 64 setelah program 

dilaksanakan. Hal ini menjadi salah satu tolak 

ukur keberhasilan program Pemberdayaan 

Anak Jalanan Berbasis Jaringan Sosial 

Sebagai Upaya P4GN. 

Dalam mendukung keberlanjutan 

program ini, maka dilakukan juga kerjasama 

dengan berbagai pihak, diantaranya adalah 

pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Jawa Timur serta komunitas yang menaungi 

anak jalanan agar program pemberdayaan ini 

dapat terus berkelanjutan dan dapat diadaptasi 

oleh komunitas anak jalanan di daerah lain. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Program Pemberdayaan Anak Jalanan 

Berbasis Jaringan Sosial Sebagai Upaya 

P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba) merupakan program yang dapat 

dilakukan sebagai upaya preventif terhadap 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 

di kalangan anak jalanan. Pelaksanaan 

program ini berhasil memberi peningkatan 

pemahaman anak jalanan tentang bahaya 

narkoba dan tindakan P4GN. 

Program ini diharapkan dapat menjadi 

program yang dilaksanakan secara 

berkelanjutan dan diadaptasi oleh komunitas 

anak jalanan di daerah lain sebagai upaya 

P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba) dalam cakupan yang lebih luas. 
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