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DAFTAR PERTANYAAN 

 

1. Pekerja Anak Jalanan 

• Nama ? 

• Usia ? 

• Pendidikan ? 

• Pekerjaan ? rata-rata penghasilan per hari ? mengapa bekerja ? 

• Masih mempunyai orangtua ? pekerjaan orangtua ? 

• Pernah mengalami siksaan fisik dari orangtua, teman, polisi, Satpol PP ? 

• Pernah menerima bantuan dari Pemerintah ? 

 

2. Yayasan Setara 

Nama : Hening Budiyati   Nama  :Yulie Sulistyanto 

Jabatan : Ketua Yayasan Setara  Jabatan : Staff Lapangan 

a. Bentuk dan jenis perlindungan hukum terhadap pekerja anak jalanan 

• Dalam perumusan perlindungan hukum bagi pekerja anak jalanan, apakah 

LSM Setara dimintai pendapat sebagai masukan kepada Pemerintah ? 

• Perlindungan hukum apa saja yang telah dikeluarkan Pemerintah tentang 

pekerja anak jalanan yang diketahui LSM Setara sendiri ? 

• Apakah faktor-faktor yang mendorong anak bekerja di jalanan ? 

• Bagaimana relevansi Undang-undang Perlindungan Anak ?  
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b. Implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak jalanan dan faktor 

penghambat implementasi serta upaya mengatasinya. 

• Apakah LSM Setara sudah mengimplementasikan perlindungan hukum 

yang dibuat Pemerintah tersebut sesuai harapan ? 

• Apa kendalanya ? 

• Untuk mengatasi kendala implementasi perlindungan hukum tersebut, 

upaya apa yang telah dilakukan LSM Setara sendiri ? 

•  Apakah harapan LSM Setara selanjutnya yang dapat dijadikan masukan 

bagi Pemerintah untuk membuat kebijakan perlindungan hukum baru 

tentang pekerja anak jalanan ? 

 

3. Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang (Polwiltabes Semarang) 

Nama : Ibu Kumarsini  

Jabatan : Kanit RPK 

a. Implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak jalanan 

• Bagaimana pendapat polisi tentang anak yang bekerja di jalanan ? 

• Pernahkah menerima laporan dari masyarakat tentang pekerja anak 

jalanan ? 

• Pernahkah ada pekerja anak jalanan yang melapor sebagai korban ? 

• Berapa banyak kasus yang ditangani kepolisisan khususnya tentang 

masalah pekerja anak jalanan yang menjadi korban ? 
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• Bagaimana tindak lanjutnya dari laporan tersebut ? 

b. Faktor penghambat implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak 

jalanan dan upaya mengatasinya. 

• Apakah ada kendala-kendala tertentu yang dialami kepolisian sendiri 

dalam usaha mengimplementasi perlindungan hukum terhadap pekerja 

anak jalanan ? 

• Bagaimana upaya kepolisian sendiri untuk mengatasi kendala-kendala 

tersebut ? 

• Apakah harapan kepolisian terhadap anak-anak yang turut bekerja di 

jalanan ? 
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