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ABSTRAK 

 

Triazvary,Dhyanie Astriaxanti.2016.Upaya Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Anak 

Jalanan di Yayasan Setara. Skripsi, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negri Semarang, Pembimbing Dr. Tri Suminar, M.Pd 

 

Kata Kunci: Penanggulangan, Masalah Kesejahteraan, Anak Jalanan 

 

Tujuan penelitian ini adalah:(1) Untuk mendeskripsikan upaya penanggulangan masalah 

kesejahteraan anak jalanan di Yayasan Setara (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor 

penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan anak jalanan di Yayasan 

Setara Semarang. 

Pendekatan penelitian kualitatif dengan lokasi di Yayasan Setara Sampangan 

Semarang.Subjek penelitian ialah 1 Kepala Yayasan Setara, 2 staff lapangan dan 1 anak 

jalanan.Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.Keabsahan data 

penelitian yaitu menggunakan triangulasi.Teknik analisi data penelitian yaitu reduksi data, 

penyajian data dan verifikasi atau penarikan keseimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menanggulangi masalah kesejahteraan anak 

jalanan di Yayasan Setara adalah melalui: (1) Pendidikan informal yaitu staf melakukan 

kunjungan ke rumah untuk membicaran permasalahan yang dihadapi anak (2) Pendidikan 

formal: bekerjasama dengan pihak SD dan SMP. Memberikan beasiswa setahun sekali untuk 

anak-anak yang mendapatkan beasiswa. (3) Pelayanan kesehatan: memberikan pelayanan 

kesehatan untuk anak jalanan dan beresiko menjadi anak jalanan. (4) Pendampingan langsung: 

difokuskan pada binaan yang berbasis jalanan yaitu pada anak-anak yang mnghabiskan sebagian 

besar hidupnya di jalanan. Faktor penghambatnya adalah: (1) Terbatasnya sumber daya manusia 

(2) Terbatasnya sarana dan prasarana (3) Sulitnya proses idenifikasi. Selain itu faktor 

pendukungnya adalah: (1) Anggaran yang tersedia (2) Kerjasama dengan instansi lain antara lain 

EKPAT (eksploitasi eks narkoba anak) dan forum peduli anak jalanan. (3) Pegawai dan pekerja 

yang professional (4) Lingkungan sekitar yang kondusif. 

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada staf dan lembaga yang berada di 

Yayasan Setara agar lebih meningkatkan fasilitas yang berada di Yayasan Setara agar upaya 

penanggulangan masalah kesejahteraan dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan 

tujuan yang dicapai selain itu lebih memperhatikan kebutuhan anak jalanan agar sesuai dengan 

minat dan kebutuhan anak jalanan.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Realitas dan problem anak jalanan telah menjadi keprihatinan yang 

semakin mendalam dari masyarakat dunia.Hal itu tidak saja disebabkan bahwa 

anak jalanan merupakan komunitas yang paling beresiko mengalami kegagalan 

dalam hidup mereka, melainkan juga karena kenyataan populasi anak jalanan 

memperlihatkan kecenderungan yang kian meningkat dari tahun ke tahun 

diseluruh dunia.Suatu perkiraan menyebutkan bahwa dalam skala global ada 

sekitar 100 juta anak jalanan di antero dunia. Jumlah itu diramalkan akan 

meningkat dua kali lipat dalam 30 tahun mendatang. Kecenderungan serupa juga 

terjadi di Indonesia, khususnya setelah Indonesia mengalami krisis multi-dimensi. 

Keprihatinan yang mendalam terhadap realitas dan problem anak jalanan tersebut 

kemudian bermuara pada munculnya isu tentang kesejahteraan anak  jalanan. 

Suatu isu yang pada hakekatnya menggugat peran dan tanggung jawab negara 

dalam pembangunan kesejahteraan sosial pada umumnya dan kesejahteraan sosial 

anak jalanan pada khususnya. Dalam konteks isu kesejahteraan anak jalanan yang 

mengandung dimensi gugatan terhadap peran dan tanggung jawab pemerintah 

itulah topik tentang membangun kebijakan yang humanis dalam penanganan 

masalah anak jalanan menjadi relevan dan menarik untuk didiskusikan.Anak 

jalanan merupakan salah satu bagian dari anak terlantar. Anak jalanan adalah 
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contoh dari anak-anak yang terlantar, baik dari pengasuh maupun pendidikannya. 

Keberadaan dan berkembangnya anak jalanan merupakan persoalan yang perlu 

mendapat perhatian. 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 

(Departemen Sosial RI, 2005: 5). 

Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 

tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya 

kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi. Masalah anak 

jalanan masih merupakan masalah kesejarteraan social yang serius dan perlu 

mendapat perhatian.Hal ini mengingat bahwa anak-anak yang hidup di jalan 

sangatlah rentan terhadap situasi buruk, perlakuan yang salah dan eksploitasi baik 

itu secara fisik maupun mental. Hal ini akan sangat mengganggu perkembangan 

anak secara mental, fisik, sosial, maupun kognitif, serta anak tidak mendapatkan 

hak dalam memperoleh pendidikan dan penghidupan yang layak. Kondisi yang 

tidak kondusif di jalanan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi anak akan 

berpengaruh pula pada kehidupan anak di masa mendatang. 

UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 (2) 

menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi”. Melihat UU 

tentang perlindungan anak tersebut, seharusnya setiap anak mendapatkan hak 
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yang sama, tidak terkecuali bagi anak jalanan. tetapi fenomena yang ada di 

masyarakat menunjukkan bahwa hak tersebut belum didapatkan oleh anak 

jalanan. 

Anak jalanan seperti halnya anak-anak lain, memiliki hak yang sama. 

Yakni mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang layak. Namun fenomena-

fenomena keterlantaran yang terjadi di masyarakat tersebut membuat anak jalanan 

harus hidup di jalanan yang jauh dari kesejahteraan yang seharusnya mereka 

dapatkan. 

Dalam perkembangannya menuju kedewasan, tiap anak masih sangat 

membutuhkan dukungan dan pendampingan dari orang tua dan orang-orang 

sekitar agar mereka dapat melalui proses tumbuh kembang secara optimal. Begitu 

halnya dalam proses perkembangan menuju kedewasaaan. Dalam masa 

perkembangan seseorang, untuk menuju kedewasaan manusia melalui tahap 

transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa, yakni disebut dengan masa remaja. 

Merujuk pada ciri-ciri anak jalanan yang dijelaskan oleh Departemen Sosial RI, 

bahwa anak jalanan adalah anak yang berusia antara 5 sampai 18 tahun dan 

menghabiskan banyak waktu untuk melakukan aktivitas di jalanan atau tempat-

tempat umum.  

Dari ciri-ciri rentang usia anak jalanan tersebut, penulis mengkategorikan 

anak jalanan menjadi 2, yakni anak jalanan yang berusia anak-anak (5 – 11 tahun) 

dan anak jalanan yang berusia remaja (12 – 18 tahun). Kategori ini menunjukkan 

bahwa anak jalanan menurut usianya, juga mengalami tahap tumbuh kembang 

menuju kedewasaan yang penting untuk diperhatikan, yakni masa remaja.Masa 
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remaja merupakan masa yang penting untuk diperhatikan, karena di sinilah 

seseorang mengalami proses pencarian jati diri. Banyak fenomena fenomena anak 

jalanan remaja yang terjadi di masyarakat.Anak jalanan remaja sangatlah rawan 

untuk mendapatkan pengaruh yang tidak baik dari kehidupan jalanan yang keras. 

Mereka akan lebih berpotensi untuk melakukan kenakalan-kenakalan remaja, 

yakni melakukan perbuatan dalam bentuk penyelewengan atau penyimpangan 

tingkah laku yang dilakukan oleh remaja, berupa pelanggaran hukum menurut 

Undang-Undang hukum pidana, norma agama maupun norma sosial yang berlaku 

di dalam masyarakat. Kenakalan-kenakalan yang banyak dilakukan oleh anak 

jalanan remaja seperti mencuri, mencopet, minum minuman keras, perjudian, 

kekerasan fisik, eksploitasi seksual, pecandu narkotika, penjarah toko atau 

menjadi pelacur. Padahal idealnya masa ini adalah suatu periode kehidupan 

dimana kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara 

efisien mencapai puncaknya.  Setelah melakukan interaksi selama kurang lebih 2 

bulan bersama kelompok anak jalanan yang merupakan anak asuh dari rumah 

singgah Hafara dalam observasi selama bulan November sampai Desember 2011, 

penulis mendapati berbagai permasalahan yang memengaruhi cara pandang anak 

jalanan khususnya yang berusia remaja terhadap hidup, termasuk dalam tujuan 

hidup. Banyak di antara anak-anak jalanan ini tidak peduli terhadap tujuan hidup 

mereka dan masa depan mereka, meski ada pula beberapa yang memiliki orientasi 

terhadap masa depan mereka nantinya. 

Hal ini penting untuk digali lebih mendalam agar tujuan hidup mereka 

dapat teridentifikasi dan kemudian dikembangkan. Orientasi masa depan 
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merupakan salah satu fenomena perkembangan kognitif yang terjadi pada masa 

remaja. Sebagai individu yang sedang mengalami proses peralihan dari masa 

anak-anak mencapai kedewasaan, remaja memiliki tugas-tugas perkembangan 

yang mengarah pada persiapan memenuhi tuntutan dan harapan peran sebagai 

orang dewasa. Oleh sebab itu sebagaimana dijelaskan oleh Hurlock (Desmita 

,2008: 199), remaja mulai memikirkan masa depan mereka secara sungguh-

sungguh. Remaja mulai memberikan perhatian yang besar terhadap berbagai 

lapangan kehidupan yang akan dijalaninya sebagai manusia dewasa di masa 

mendatang. Nurmi dan Havighurst dalam (Desmita 2008: 199) menjelaskan 

bahwa di antara lapangan kehidupan di masa depan yang banyak mendapat 

perhatian remaja adalah lapangan pendidikan, di samping dunia kerja dan hidup 

berumah tangga.  

Sebagai suatu fenomena kognitif motivasional yang kompleks, orientasi 

masa depan berkaitan erat dengan skema kognitif yang memberikan suatu 

gambaran bagi individu tentang hal-hal yang dapat diantisipasi di masa yang akan 

datang, baik tentang dirinya sendiri maupun tentang lingkungannya, atau 

bagaimana individu mampu menghadapi perubahan konteks dari berbagai 

aktivitas di masa depan. 

Meskipun orientasi masa depan merupakan tugas perkembangan pada 

masa remaja dan dewasa awal, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengalaman 

dan pengetahuan remaja tentang kehidupan di masa mendatang sangat terbatas. 

Mereka masih sangat membutuhkan dukungan dan bimbingan dari orang-orang 

sekitar. Tugas perkembangan tidak serta merta selalu dapat dilalui oleh setiap 
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orang dalam masa perkembangannnya. Namun keberhasilan dalam pencapaiaan 

tugas perkembangan yang akan memengaruhi tugas perkembangan berikutnya 

sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah dukungan dan pengaruh 

dari lingkungan ekitar, termasuk orang tua dan keluarga. 

Penelitian Trommsdoff (Desmita, 2008: 204) telah menunjukan betapa 

dukungan dan interaksi sosial yang terbina dalam keluarga akan memberikan 

pengaruh yang sangat penting bagi pembentukan orientasi remaja, terutama dalam 

menumbuhkan sikap optimis dalam memandang masa depannya. Remaja yang 

mendapat kasih sayang dan dukungan dari orang tuanya, akan mengembangkan 

rasa percaya dan sikap yang positif terhadap masa depan, percaya akan 

keberhasilan yang dicapainya, serta lebih termotivasi untuk mencapai tujuan yang 

telah dirumuskan di masa depan. Sebaliknya, remaja yang kurang mendapat 

dukungan dari orang tua, akan tumbuh menjadi individu yang kurang optimis, 

kurang memiliki harapan tentang masa depan, kurang percaya atas 

kemampuannya merencanakan masa depan, dan pemikirannyapun menjadi kurang 

sistematis dan kurang terarah. 

Hal ini yang seharusnya juga didapatkan oleh anak-anak jalanan, berhak 

memperoleh dukungan dan bimbingan yang sebenarnya mereka butuhkan dalam 

proses perkembangan. Pemerintah pun memberikan perhatian khusus terhadap 

anak-anak jalanan, terbukti dalam pelaksanaannya melalui Kementerian Sosial 

pemerintah melakukan pemberdayaan bagi anak jalanan. Namun hal ini tidak 

dapat berjalan secara sepihak. Perlu adanya kerja sama dari berbagai kalangan 

dalam menangani permasalahan anak jalanan terutama yang berhubungan dengan 
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masa depan anak jalanan, baik dari pihak pemerintah, akademisi, pekerja sosial, 

maupun masyarakat itu sendiri, termasuk dalam memperhatikan masa depan anak 

jalanan. 

Di sini peran Kelembagaan Kesejahteraan Sosial sangat diperlukan salah 

satunya adalah Yayasan Setara. Yaitu bertujuan untuk memberikan pelayanan dan 

perlinungan terhadap hak-hak anak (anak jalanan, anak yang mempunyai resiko di 

wilayah urban, korban eksploitasi seksual komersial terhadap anak ESKA) di 

wilayah Semrang. 

Berdasarkan latarbelakang , peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dalam skripsi yang berjudul “Upaya Penanggulangan Masalah Kesejahteraan 

Anak Jalanan di Yayasan Setara Semarang’’. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang telah dibahas di atas,maka rumusan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana upaya penanggulangan masalah kesejahteraan anak jalanan di 

Yayasan Setara Semarang? 

2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan 

penanggulangan masalah kesejahteraan anak jalanan di Yayasan Setara 

Semarang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan upaya penanggulangan masalah kesejahteraan anak jalanan 

di Yayasan Setara Semarang. 

2. Mendiskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan 

penanggulangan masalah kesejahteraan anak jalanan di Yayasan Setara 

Semarang . 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat secara teoritis artinya penelitian bermanfaat untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian untuk menambah 

wawasan pengetahuan dan pengembangan teori tentang upaya penanggulangan 

masalah kesejahteraan anak jalanan di Yayasan Setara Semarang. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan maanfaat dan 

sebagai masukan untuk mengambil keputusan terkait dengan upaya mengatasi 

faktor penghambat dan memaksimalkan faktor pendukung dalam pelaksanaan i 

penanggulangan masalah kesejahteraan anak jalanan di Yayasan Setara Semarang, 

hasil penelitian ini bagi pamong atau tutor anak jalanan dapat dijadikan bahan 

umpan balik atau introspeksi sebagai fasilitator. 

 



9 

 

 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Dalam penelitian ilmiah, definisi konsep sangat diperlukan untuk 

mempermudah dan memfokuskan penelitian. Agar tidak menimbulkan kesalah 

pahaman konsep yang dipakai dalam penelitian ini, maka diberikan batasan-

batasan makna dan arti tentang konsep yang dipakai, yaitu : 

1. Upaya Penanggulangan  

Upaya yaitu merupakan usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, 

memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya). Sedangkan 

penanggulangan yaitu suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Artinya 

adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh siapa saja untuk mengatasi problem 

dalam masalah agar diperoleh hasil yang diharapkan. Jadi upaya penanggulangan 

adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memecahkan suatu 

masalah agar memperoleh hasil yang diharapkan. 

2. Masalah kesejahteraan 

Merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karna 

suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, dan tidak dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan 

sosial) secara mewadai dan wajar. 

3. Anak Jalanan 

Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah sebuah istilah umum yang 

mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan. 

Misalnya: Pengamen,Pengemis,Anak Punk,dan lain-lain. 
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Anak jalanan dapat di bagi menjadi 4 yaitu : 

a. Kategori pertama adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di 

jalanan yang masih pulang ke rumahnya. 

b. Kategori kedua adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian 

besar waktunya di jalanan dan tidak memiliki hubungan atau ia memutuskan 

hubungan dengan orangtua atau keluarganya. 

c. Kategori ketiga adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di 

jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga di 

jalanan. 

d. Kategori keempat adalah anak berusia 5-17 tahun yang rentan bekerja di 

jalanan, anak yang bekerja dijalana, dan/atau yang bekerja dan hidup 

dijalanan yang menghabiskan sebagaian besar waktunya untuk melakukan 

kegiatan hidup sehari-hari. 

4. Yayasan Setara Semarang 

Yaitu  merupakan suatu bentuk organisasi non-pemerintah yang 

memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anak (anak jalanan, 

anak yang mempunyai resiko di wilayah urban, korban eksploitasi seksual 

komersial terhadap anak ESKA) di wilayah Semarang. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Upaya Penanggulangan 

2.1.1 Pengertian Upaya Penanggulangan 

Upaya yaitu merupakan usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, 

memecahkan persoalan, mencari jalan keluar,dan sebagainya) . (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia). Sedangkan penanggulangan yaitu  suatu cara untuk 

menyelesaikan suatu masalah. Artinya adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh 

siapa saja untuk mengatasi sebuah masalah agar diperoleh hasil yang diharapkan. 

Jadi upaya penanggulangan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang 

untuk memecahkan suatu masalah agar memperoleh hasil yang diharapkan. 

Hal yang ditekankan dalam upaya penanggulangan dalam bab ini adalah 

bagaimana usaha yang dilakukan seseorang dalam menanggulangi masalah 

kesejahteraan anak jalanan yang dikarenakan anak jalanan semakin meningkat. 

Dan selama ini berbagai upaya penanganan masalah untuk anak jalanan sudah 

diupayakan baik oleh pemerintah yaitu melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak 

(RPSA). Disamping itu rumah singgah juga telah pula melayani anak jalanan, 

namun demikian belum semua anak jalanan dapat ditangani oleh RPSA ataupun 

rumah singgah tersebut.Tentunya masih menjadi keprihatinan dari berbagai pihak 

yang menanganinya.  

2.1.2 Model Penanganan Masalah Kesejahteraan Anak Jalanan 

Fokus utama (core business) pembangunan kesejahteraan sosial adalah 

pada perlindungan sosial (social protection). Oleh karena itu, model pertolongan 
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terhadap anak jalanan bukan sekedar menghapus anak-anak dari jalanan. 

Melainkan harus bisa meningkatkan kualitas hidup mereka atau sekurang-

kurangnya melindungi mereka dari situasi-situasi yang eksploitatif dan 

membahayakan. 

Mengacu pada prinsip model pekerjaan sosial, maka kebijakan dan 

program perlindungan sosial mencakup bantuan sosial, asuransi kesejahteraan 

sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial yang dikembangkan 

berdasarkan right-based intitatives, yakni memperhatikan secara sungguh hak 

dasar anak sesuai dengan aspirasi terbaik mereka (the best interest of the children) 

(Suharto, 2006;2007). Stratregi intervensi pekerjaan sosial tidak bersifat parsial, 

melainkan holistik dan berkelanjutan.Dalam garis besar, alternatif model 

penanganan anak jalanan mengarah kepada 4 jenis model, yaitu: 

1. Street-centered intervention. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di 

jalan, dimana anak-anak jalanan bisa beroprasi. Tujuannya agar dapat 

menjangkau dan melayani anak di lingkungan terdekatnya, yaitu di jalan. 

2. Family centered intervention. Penanganan anak jalanan yang difokuskan pada 

pemberian bantuan sosial atau pemberdayaan keluarga sehingga dapat 

mencegah anak-anak agart tidak menjadi anak jalanan atau menarik anak 

jalanan kembali ke keluarganya. 

3. Instutional centered invention. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di 

lembaga (panti), baik secara sementara (menyiapkan reunifikasi dengan 

keluarganya) maupun permanen (terutama jika anak jalanan sudah tidak 

memiliki orang tua atau kerabat). Pendekatan ini juga mencakup tempat 
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berlindung sementara atau rumah singgah yang menyediakan fasilitas panti 

dan asrama adptasi bagi anak jalanan. 

4. Community centered intervention. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan 

di sebuah komunitas. Melibatkan program-program community development 

untuk memberdayakan masyarakat atau penguatan kapasitas lembaga-lembaga 

sosial di masyarakat dengan menjalin networking melalui berbagai institusi 

baik di lembaga pemerintah maupun lembaga sosial di masyarakat. 

Pendekatan ini juga mencakup corparate social responsibility (tanggung jawab 

perusahaan). 

2.1.3 Program Penanganan Masalah Kesejahteraan Anak Jalanan 

2.1.3.1 Program Pemberdayaan Keluarga Anak Jalanan 

Faktor dominan yang mendorong anak turun ke jalanan adalah 

kemiskinan, maka kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah 

kemiskinan adalah kebijakan antisipatif. Fokus model kebijakan antisipatif adalah 

keluarga anak jalanan. Pada model ini penanggulangan anak jalanan, keluarga 

digambarkan sebagain unit yang diintervensi oleh beberapa program. 

Kebijakan tersebut dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup 

dan taraf kesejahteraan sosial anak jalanan, oleh karena itu masih perlu 

ditingkatkan komponen kegiatan maupun kualitas program. Komponen kegiatan 

tersebut adalah: 

1. Penjajakan lokasi dan pemetaan  

2. Sosialisasi program  

3. Pendampingan sosial  
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4. Identifikasi dan seleksi 

5. Studi kelayakan usaha  

6. Bantuan sosial berupa santunan hidup dan akses jaminan kesejahteraan sosial, 

bantuan modal usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama 

(KUB), penguatan modal usaha melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM), 

rehabilitasi sosial, rumah tidak layak huni, penataan sarana lingkungan 

kumuh, insentif tabungan sejahtera, fasilitas usaha kesehatan sosial dengan 

lembaga/instansi rektor lain, perguruan tinggi dunia usaha, LSM / Orsos dan 

kalangan  

7. Monitoring evaluasi perbankan. 

2.1.3.2 Model Kebijakan Rehabilitatif 

Sebagian anak jalanan merasa menerima  pelecehan dan menghirup zat 

adiktif. Oleh karena itu anak disarankan tidak perlu kembali ke jalanan. Model 

kebijakan yang disarankan adalah kebijakan rehabilitatif. Kebijakan ini 

dimaksudkan untuk mengendalikan agar anak tidak lagi turun ke jalanan lagi. 

Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan intervensi kepada anak 

jalanan. Intervensi ini dapat dilakukan oleh: keluarga sendiri, keluarga asuh, panti 

asuhan dan pondok pesantren, organisasi pemuda dan olahraga, pemerintah, 

instansi bisnis, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat. 

International journal of scientific & technology research volume 2, issue 

11 November 2013 

According Philip “Street children can also deal with such jobs as 

selling something in the streets, parking, auto washing, shoe painting 
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which are not related with any organisastions, while they can also involve 

in illegal activities such as prostitutions or any other things. Although 

these children, whose ages are between 6 & 15, have a home to go, most 

of them begin to live in the streets day by day” (Karakus 2012: 227) 

Dari uraian diatas dapat diartikan sebagai berikut: 

Menurut Philip anak jalanan adalah mereka yang melakukan pekerjaan 

seperti melakukan pekerjaan seperti menjual sesuatu di jalan, tukang parkir, 

asongan, semir sepatu yang tidak berhubungan dengan orgnisasi apapun, 

sementara mereka juga dapat terlibat dalam kegiatan illegal seperti prostitusi atau 

hal-hal lain. Meskipun anak-anak ini yang usia adalah 6 dan 15, memiliki rumah 

untuk pergi, sebagian besar dari mereka mulai hidup di jalanan setiap hari 

(Karakus:227). 

Adapun arah dari model kebijakan rehabilitatif adalah mengarahkan 

perkembangan anak jalanan ke arah positif yang meliputi: 

1. Anak jalanan dapat meninggalkan aktifitasnya di jalanan dan menyatu kembali 

dengan keluarganya jika memungkinkan 

2. Anak jalanan mendapatkan keluarga pengganti atau panti lainnya jika tidak 

memungkinkan kembali dengan keluarganya. 

3. Anak jalanan dapat melanjutkan pendidikannya 

4. Anak jalanan dapat memperoleh ketrampilan dan peluang untuk mendapatkan 

taraf hidup mereka. 
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2.1.3.3 Program Peningkatan Jumlah Lembaga dan Kualitas Manajemen 

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Jalanan 

Karena sebagian besar anak jalanan belum mendapatkan pelayanan sosial 

dari suatu lembaga dan sebagian besar juga memerlukan adanya pelayanan yang 

diterima dari suatu lembaga, maka perlu ditingkatkan ekstensi dari lembaga 

tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pembinaan maupun pemberian bantuan  

beasiswa bagi anak jalanan semakin luas dan berjalan berkesinambungan. Dengan 

demikian pengetahuan, pendidikan dan ketrampilan dapat meningkat dan akhirnya 

merekan akan menarik diri dari kehidupan jalanan. Hal ini dapat terjadi karena 

anak setelah mendapatkan pengetahuan, ketrampilan dan pendidikan akan dapat 

mencari pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Komponen 

kegiatannya meliputi: 

1. Membangun jaringan kerja antar LSM dalam bentuk kolaborasi sehingga 

berbagai program LSM yang ditawarkan dapat menangani masalah anak 

jalanan. 

2. Mengembangkan berbagai program dengan instansi yang relevan, misalnya 

DEPDIKNAS, DEPKES, DEPNAKER, dan lain lain yang diawali dengan 

pemahaman yang sama tentang programpenanganan anak jalanan. 

3. Melibatkan masyarakat atau tokoh lokal dalam kegiatan RPSA agar terjalin 

komunikasi yang efektif antara RPSA dan masyarakat 

4. Selain itu untuk mendukung program pokok dalam pelayanan kesejahteraan 

sosial bagi anak jalanan, perlu dilaksanakan kegiatan pendukung dengan 

tujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen pelayanan. 
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5. Sasaran kegiatannya adalah para pengambil keputusan, para pekerja 

sosial/pendamping sosial, pengelola LKM, kalangan swasta Orsos/LSM dan 

berbagai pihak dari instansi terkait dan perguruan tinggi. Komponen 

kegiatannya meliputi: 

a. Penataan dan pengkajian peraturan perundang undangan dan penanggulangan 

anak jalanan. 

b. Pengembangan sumber daya manusia, pekerja sosial/pendamping, sosial 

profesional. Pengelola LKM dan pendamping sosial lokal atau relawan sosial. 

c. Kerjasama peningkatan kapasitas manajemen program pemberdayaan 

keluarga, yang dilaksanakan bersama-sama organisasi sosial/ lembaga 

swadaya masyrakat dan badan-badan internasional lainnya. 

d. Pengembangan manajemen sistem informasi keluarga anaka jalanan, termasuk 

pengembangan indikator kinerja dan akuntibilitas program, standarisasi 

monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara terpadu dengan pusat data 

dan informasi, BPS, pusat pusat studi manajemen dan instasi pemerintah 

lainnya. 

e. Penelitian masalah keluarga anak ajalanan dan pengembangan  model 

penanggulangannya yang dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga lembaga 

penelitian di lingkungan departemen sosial, perguruan tinggi atau pusat pusat 

studi yang terkait. 

2.1.3.4 Kampanye Sosial 

Masalah yang berhubungan dengan tidak ada respon pengguna jalan bagi 

anak jalanan adalah hal kecil. Artinya para pengguna jalan sangat respon terhadap 
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keberadaan anak jalanan, misalnya karena kebiasaan memberi kepada anak 

jalanan. Hal ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan mereka, tetapi justru 

dapat menumbuh suburkan kebiasaaan anak berada di jalan. Oleh karena itu 

kampanye sosial sangat diperlukan. 

Kampanye sosial merupakan salah satu wujud dari fungsi edukasi, seperti 

melalui usaha penyampaian informasi tentang permasalahan anak jalanan dan 

upaya penanggulangannya. Adapun tujuan dari kegiatan kampanye sosial anak 

jalanan adalah: 

1. Menumbuhkan pemahaman dan kesadran berbagai pihak tentang masalah 

anak jalanan dan pentingnya penanganan anak jalanan. 

2. Mensosialisasikan penanganan anak jalanan. 

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat. 

4. Kegiatan kampanye sosial dapat dilakukan melalui berbagai media dengan 

sasaran orangtua, masyarakat dan anak sendiri, seperti penyuluhan kepada 

masyarakat/ pengguna jalan agar tidak memberikan uang kepada anak jalanan 

dan penyuluhan kepada penegak hukum (polisi, tantib) untuk membersihkan 

lingkungan jalan sebagai tempat anak jalanan beraktivitas. 

2.1.4 Indikator Keberhasilan Penanganan Masalah Kesejahteraan Anak 

Jalanan 

Indikator dapat didefinisikan sebagai suatu tolak ukur untuk menunjukkan 

atau menggambarkan suatu keadaan dari suatu hal yang menjadi pokok perhatian. 

Indikator dapat menyangkut suatu fenomena sosial, ekonomi, penelitian, proses 

suatu usaha peningkatan kualitas. Menurut Carlisle, indikator sosial pada dasarnya 
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menunjuk pada definisi operasional dari suatu konsep utama yang memberikan 

gambaran tentang suatu sistem sosial. Indikator dapat berbentuk ukuran, angka, 

atribut atau pemdapat yang dapat menunjukkan kemungkinan perubahan. 

Indikator digunakan apabila aspek yang akan dinilai perubahannya tidak dapat 

secara langsung dilihat seperti halnya tinggi badan, berat badan atau harga suatu 

barang yang secara kuantitatif mudah diukur (Suharto, 1997) 

Indikator keberhasilan penanganan anak jalanan mencakup variabel-

variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan sebuah proses atau 

hasil datri intervensi yang dilakukan terhadap anak jalanan dan sistem lingkungan 

yang terkait dengannya. Prinsip-prinsip indikator keberhasilan penanganan anak 

jalanan adalah: 

1. Sebaiknya sedikit, namun sensitif. Artinya indikator tersebut tidak terlalu 

banyak dan kompleks. Melainkan berupa indikator-indikator kunci, namun 

memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan 

yang terjadi dari waktu ke waktu secara tepat dan akurat. 

2. Variabel-variabel yang dikembangkan hendaknya menggambarkan variabel 

masukan (input) misalnya fasilitas panti, pendidikan pekerja sosial) proses 

pelayanan kegiatan misalnya bantuan sosial, asuransi kesejahteraan sosial, 

rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan hasil yang ingin dicapai. 

3. Data atau informasi mengenai variabel variabel yang diukur mudah diperoleh. 

Usahakan informasi yang dikumpulkan berupa informasi yang sulit direkayasa 

atau dimanipulasi oleh informan. Misalnya data mengenai variabel panti bisa 
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adalah rasio pekerja sosial dan klien. Selain itu tidak sulit, informasi mengenai 

jumlah pekerja sosial dan klien mudah diverivikasi atau dibuktikan. 

4. Sejalan dengan model penanganan, apakah street centered intervention 

familycentered invention, serta fungsi dan fokus pelayanan dari masing- 

masing nodel tersebut (misalnya pencegahan, penyembuhan, pengembangan). 

5. Pada tingkat provinsi, indikator keberhasilan penanganan anak jalanan bisa 

dirumuskan berdasarkan konteks wilayah kabupaten/kota, namun tetap 

mengacu pada visi atau tujuan utama pembangunan kesejahteraan sosial 

provinsi secara terintegrasi. 

2.2 Masalah Kesejahteraan  

2.2.1 Pengertian 

Masalah kesejahteraan sosial merupakan bagian dari masalah sosial. 

Sebagai ilustrasi, kemiskinan merupakan masalah utama yang terbentang dalam 

domain masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial. Namun, secara khusus, 

masalah kemiskinan kemudian menyentuh dimensi kesejahteraan sosial, seperti 

fakir miskin, orang dengan kecacatan (ODK), anak dan lansia telantar, dan rumah 

tidak layak huni. 

Menurut Soerjono Soekanto masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian 

antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan 

kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat 

menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan 

kelompok atau masyarakat.      
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Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara 

nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber 

masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah 

sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan 

khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah 

masyarakat, dan lain sebagainya. 

Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis faktor, yakni 

antara lain : 

1. Faktor ekonomi : Kemiskinan, Pengangguran dll 

2. Faktor budaya : Perceraian, kenakalan remaja, dll 

3. Faktor biologis : Penyakit menular, keracunan makanan, dll 

4. Faktor psikologis : Penyakit syaraf, aliran sesat, dsb. 

 

1. Faktor Ekonomi, faktor ini merupakan faktor terbesar terjadinya masalah 

sosial. Apalagi setelah terjadinya krisis global PHK mulai terjadi di mana-

mana dan bisa memicu tindak kriminal karena orang sudah sulit mencari 

pekerjaan. 

2. Faktor Budaya, Kenakalan remaja menjadi masalah sosial yang sampai saat ini 

sulit dihilangkan karena remaja sekarang suka mencoba hal-hal baru yang 

berdampak negatif seperti narkoba, padahal remaja adalah aset terbesar suatu 

bangsa merekalah yang meneruskan perjuangan yang telah dibangun sejak 

dahulu. 
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3. Faktor Biologis, Penyakit menular bisa menimbulkan masalah sosial bila 

penyakit tersebut sudah menyebar disuatu wilayah atau menjadi pandemik. 

4. Faktor Psikologis, Aliran sesat sudah banyak terjadi di Indonesia dan 

meresahkan masyarakat walaupun sudah banyak yang ditangkap dan 

dibubarkan tapi aliran serupa masih banyak bermunculan di masyarakat 

sampai saat ini. 

Masalah sosial menemui pengertiaannya sebagai sebuah kondisi yang 

tidak diharapkandan dianggap dapat merugikan kehidupan sosial serta 

bertentangan dengan standar sosial yang telah disepakati. Keberadaan masalah 

sosial ditengah kehidupan masyarakat dapat diketahui secara cermat melalui 

beberapa proses dan tahapan analitis, yang salah satunya berupa tahapan 

diagnosis. Dalam mendiagnosis masalah sosial diperlukan sebuah pendekatan 

sebagai perangkat untuk membaca aspek masalah secara konseptual. Eitzen 

membedakan adanya dua pendekatan yaitu person blame approach dan system 

blame approach (hlm. 153). 

Person blame approach merupakan suatu pendekatan untuk memahami 

masalah sosial pada level individu. Diagnosis masalah menempatkan individu 

sebagai unit analisanya.Sumber masalah sosial dilihat dari faktor-faktor yang 

melekat pada individu yang menyandang masalah. Melalui diagnosis tersebut 

lantas bisa ditemukan faktor penyebabnya yang mungkin berasal dari kondisi 

fisik, psikis maupun proses sosialisasinya. 

Sedang pendekatan kedua system blame approach merupakan unit analisis 

untuk memahami sumber masalah pada level sistem. Pendekatan ini mempunyai 
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asumsi bahwa sistem dan struktur sosial lebih dominan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Individu sebagai warga masyarakat tunduk dan dikontrol oleh 

sistem.Selaras dengan itu, masalah sosial terjadi oleh karena sistem yang berlaku 

didalamnya kurang mampu dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang 

terjadi, termasuk penyesuaian antar komponen dan unsur dalam sistem itu sendiri. 

Dari kedua pendekatan tersebut dapat diketahui, bahwa sumber masalah 

dapat ditelusuri dari ”kesalahan" individu dan "kesalahan" sistem. 

Mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut akan sangat berguna dalam rangka 

melacak akar masalah untuk kemudian dicarikan pemecahannya. Untuk 

mendiagnosis masalah pengangguran misalnya, secara lebih komprehensif tidak 

cukup dilihat dari faktor yang melekat pada diri penganggur saja seperti kurang 

inovatif atau malas mencari peluang, akan tetapi juga perlu dilihat sumbernya 

masalahnya dari level sistem baik sistem pendidikan, sistem produksi dan sistem 

perokonomian atau bahkan sistem sosial politik pada tingkat yang lebih luas. 

Salah satu bentuk rumusan tindakan negara untuk memecahkan masalah 

sosial adalah melalui kebijakan sosial. Suatu kebijakan akan dapat dirumuskan 

dengan baik apabila didasarkan pada data dan informasi yang akurat. Apabila 

studi masalah sosial dapat memberikan informasi yang lengkap dan akurat maka 

bararti telah memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan sosial yang baik, 

sehingga bila diimplementasikan akan mampu menghasilkan pemecahan masalah 

yang efektif. 

Upaya pemecahan sosial sebagai muara penanganan sosial juga dapat 

berupa suatu tindakan bersama oleh masyarakat untuk mewujudkan suatu 
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perubahan yang sesuai yang diharapkan. Dalam teorinya Kotler mengatakan, 

bahwa manusia dapat memperbaiki kondisi kehidupan sosialnya dengan jalan 

mengorganisir tindakan kolektif.Tindakan kolektif dapat dilakukan oleh 

masyarakat untuk melakukan perubahan menuju kondisi yang lebih sejahtera. 

 

 

2.2.2 Sudut Pandang Masalah Kesejahteraan 

Bila kita sependapat dengan adagium “pekerja sosial harus memberi solusi 

konkret pada problema anak bangsa”, rasanya pernyataan Howard Jones yang 

dikutip di awal tulisan sangat relevan untuk konteks Indonesia. Di Tanah Air, 

problema utama yang masih dihadapai adalah kemiskinan dengan berbagai wajah 

serta turunannya. Oleh karena itu, tidak terlalu keliru pula jika pekerja sosial di 

Indonesia senantiasa mencurahkan perhatiannya pada problema ini. Dari data 

yang tersedia secara nasional, sedikitnya ada empat masalah kesejahteraan sosial 

yang dapat diurai yang terkait dengan problema kemiskinan (poverty): yaitu 



25 

 

 

kefakirmiskinan, kecacatan, ketelantaran, dan ketidaklayakan hunian (BPS dan 

Depkesos, 2001; BPS dan Depsos, 2002). 

1. Kefakirmiskinan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2002 mencapai 35,7 

juta jiwa dan 15,6 juta jiwa (43%) diantaranya masuk kategori fakir miskin. 

Secara keseluruhan, prosentase penduduk miskin dan fakir miskin terhadap 

total penduduk Indonesia adalah sekira 17,6 persen dan 7,7 persen. Ini berarti 

bahwa secara rata-rata jika ada 100 orang Indonesia berkumpul, sebanyak 18 

orang diantaranya adalah orang miskin, yang terdiri dari 10 orang bukan fakir 

miskin dan 8 orang fakir miskin (BPS dan Depsos, 2002:9).  

 

Catatan: data penduduk miskin, fakir miskin, dan ODK adalah prosentase 

mereka terhadap penduduk Indonesia; data anak terlantar adalah prosentase ‘anak 

telantar’ dan ‘anak rawan telantar’ terhadap jumlah anak Indonesia; data lansia 

adalah prosentase ‘lansia telantar’ dan ‘lansia rawan telantar’ terhadap jumlah 

lansia di Indonesia; data rumah tidak layak huni adalah prosentase ‘rumah tidak 
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layak huni’ dan ‘rumah rawan tidak layak huni’ terhadap jumlah rumah/tempat 

tinggal di Indonesia.  

 

 

2. Kecacatan. Berdasarkan Susenas 2000, jumlah ODK adalah sebanyak 1,46 

juta orang atau sekira 0,74 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Dilihat 

dari pendidikannya, sebagian besar dari mereka belum atau tidak pernah 

sekolah (43,17%), diikuti oleh mereka yang tidak atau belum tamat SD 

(25,82%), tamat SD (17,27%), tamat SMP (6,19%), dan selebihnya (7,45%) 

tamat SMA atau pendidikan yang lebih tinggi (BPS dan Depkesos, 2001:47-

52).  

3. Ketelantaran. Mencakup dua kategori ketelantaran; anak telantar dan lanjut 

usia (lansia) telantar. Pada tahun 2000, jumlah anak telantar mencapai 3,06 

juta jiwa atau sekira  5,32 persen dari jumlah anak usia 5-18 tahun yang belum 

menikah (57,5 juta anak). Dalam konteks ini, dapat dimasukkan pula anak 

dalam kategori rawan telantar yang mencapai 10,09 juta atau sekira 17,55 
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persen dari seluruh anak Indonesia (BPS dan Depkesos, 2001:17). Sementara 

itu, masih pada tahun yang sama, dari sekira 15 juta lansia, 21,75 persen dan 

33,89 persen dapat dikategorikan sebagai lansia telantar dan rawan telantar 

(BPS dan Depkesos, 2001:36).  

4. Ketidaklayakan Hunian. Data Susenas 2000 memperlihatkan bahwa dari 

sekira 49 juta rumah tangga di Indonesia, 9,9 persen rumah tangga tinggal di 

rumah yang tidak layak huni dan 16,5 persen ‘agak’ layak huni (rawan tidak 

layak huni) (BPS dan Depkesos, 2001:62). Data tersebut juga menunjukkan 

bahwa ketidaklayakan hunian berhubungan dengan pendidikan rendah, 

pengangguran dan pendapatan rendah. Dengan kata lain, ketidaklayakan 

hunian tidak dapat dipisahkan dari masalah kemiskinan. Ternyata 23,53 persen 

rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni memiliki pengeluaran 20 

persen di bawah garis kemiskinan dan 20,79 persen lagi memiliki pengeluaran 

10 persen di bawah garis kemiskinan (BPS dan Depkesos, 2001:69-70). 

2.3 Anak Jalanan 

2.3.1 Pengertian  

Sampai saat ini istilah “Anak Jalanan” belum tercantum dalam Undang-

Undang apapun. Akan tetapi kita dapat mengkaji hal tersebut melalui beberapa 

UU yang menyangkut tentang anak-anak terlantar. Pasal 34 UUD45 menyebutkan 

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” (2011:11), Menurut 

Shalahuddin (2000), yang dimaksudkan anak jalanan adalah individu yang 

berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya 

di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang atau 
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guna mempertahankan hidupnya. Dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah 

anak yang berusia dibawah 18 tahun, sebagian atau seluruh waktunya dihabiskan 

dengan melakukan hal-hal dijalanan, misalnya mengamen, meminta-minta, 

mencari barang bekas, dan lain sebagainya. Jadi, dalam kasus ini terdapat batasan 

umur untuk menentukan apakah anak tersebut masuk dalam kelompok anak 

jalanan atau tidak. Jalanan yang dimaksudkan tidak hanya menunjuk pada 

“jalanan” saja, melainkan juga tempat-tempat lain seperti pasar, pusat pertokoan, 

taman kota, alun-alun, terminal, dan stasiun. 

Sedangkan menurut Departemen Social ( Sakinah, 2011:4), The Unite 

NationsChildren’s Found (UNICEF) mendifinisikan anak jalanan sebagai ‘those 

who have abandoned thei home, school, and immediate communities before they 

are sixteen years of age have drifted into a nomadic street lofe’artinya : anak-anak 

berumur dibawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah, 

dan lingkungan masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan yang berpindah-

pindah. 

Sedangkan menurut Subarki (widagdo dkk,2010:9) mengklasifikasikan, 

pertama Children On The Street yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan 

ekonomi sebgai pekerja anak dijalan tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat 

dengan mereka. Sebagian pendapat yang merek peroleh dijalan dipergunakan 

untuk membantu memperkuat ekonomi rumah tangga. Hal ini dilatar belakangi 

bahwa karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung jawabkan 

tidak dapat diselesaikan oleh orangtua mereka. Kedua Chidren of The Street yakni 

anak-anak-anak berpartisipasi penuh dijalan baik secara social dan ekonomi. 
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Beberapa diantara mereka mempunyai hubungan yang kuat dengan orangtua 

mereka tetapi frekuensi pertemuan mereka tidaklah menentu.Ketiga, children 

from families of the street yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup 

dijalan. Meski anak-anak ini mempunyai hubungan yang kekerabatan yang kuat, 

tetapi hidup mereka tidak menentu dan terombang ambing antara hidup satu 

dengan yang lain. Hampir sama dengan pernyataan yang disampaikan oleh 

Subhansyah (2010:11) saat ini ada dua macam kategori anak jalanan yang umu 

digunakan oleh berbagai lembaga yang berinteraksi langsung dengan anak 

jalanan. Pertama, anak yang bekerja atau mencari uang dijalan tetapi masih pulang 

kerumah dan masih berhubungan dengan orang tuanya. Kedua, anak yang seluruh 

waktunya dihabiskan dijalan untuk bertahan hidup, serta tidak pernah 

berhubungan  dengan kedua orang tuanya. Kategori yang perrtama dalam istilah 

GO internasional adalah children of the street, atau anak kerja di jalan, sedangkan 

definisi yang kedua sering disebut children of the street atau anak yang hidup di 

jalan. Terlihat bahwa hubungan antara anak dan orang tua menjadi dasar yang 

penting dalam pemilahan kategori seperti diatas. 

2.3.2 Karakteristik Anak Jalanan 

2.3.2.1 Berdasarkan Usia 

Direktorat Kesejahteran Anak, Keluarga dan Lanjut Usia,Departemen 

Sosial (2001: 30) memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian 

besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau 

tempat-tempat umum lainnya,usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. 

Selain itu dijelaskan oleh Departemen Sosial RI (2001: 23–24), indikator anak 
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jalanan menurut usianya adalah anak yang berusia berkisar antara 6sampai 18 

tahun. 

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat 

dikategorikan sebagai anak jalanan adalah yang memiliki usia berkisar antara 6 

sampai 18 tahun. 

2.3.2.2 Berdasarkan Pengelompokan 

Menurut Surbakti dkk. (1997: 59), berdasarkan hasil kajian dilapangan, 

secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam 3kelompok yaitu: Pertama, 

Children on the street, yakni anak-anakyang mempunyai kegiatan ekonomi – 

sebagai pekerja anak- di jalan,tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat 

dengan orang tuamereka. Sebagian penghasilan mereka dijalankan pada kategori 

ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena 

beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan 

sendiri oleh kedua orang tuanya. 

Kedua, Children of the street, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh 

di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi.Beberapa diantara mereka masih 

mempunyai hubungan dengan orangtuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka 

tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu 

sebab lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-

anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secarasosial, 

emosional, fisik maupun seksual. 

Ketiga, Children from families of the street, yakni anak-anakyang berasal 

dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai 
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hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing 

dari satu tempat ke tempat lain dengan segala risikonya. Salah satu ciri penting 

dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, 

bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Di Indonesia kategori ini dengan 

mudah dapat ditemui di berbagai kolong jembatan, rumah-rumah liarsepanjang rel 

kereta api dan pinggiran sungai, walau secara kuantitatif jumlahnya belum 

diketahui secara pasti. 

Menurut penelitian Departemen Sosial RI dan UNDP diJakarta dan 

Surabaya (BKSN, 2000: 2-4), anak jalanan dikelompokkan dalam empat kategori, 

yaitu: 

1. Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan kriteria:a) Putus hubungan atau 

lama tidak bertemu dengan orang tuanya. b) 8 – 10 jam berada di jalanan 

untuk bekerja (mengamen,mengemis, memulung) dan sisanya 

menggelandang/tidur, tidak lagi sekolah. d) Rata-rata berusia di bawah 14 

tahun. 

2. Anak jalanan yang bekerja di jalanan, dengan kriteria:a) Berhubungan tidak 

teratur dengan orang tuanyab) 8 – 16 jam berada di jalanan. c) Mengontrak 

kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua atausaudara, umumnya di daerah 

kumuh. d) Tidak lagi sekolah. e) Pekerjaan: penjual koran, pengasong, 

pencuci bus, pemulung,penyemir, dll.f) Rata-rata berusia di bawah 16 tahun. 

3. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria: a) Bertemu teratur 

setiap hari/tinggal dan tidur dengan keluarganya b) 4 – 5 jam bekerja di 
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jalanan c) Masih bersekolah d) Pekerjaan: penjual koran, penyemir sepatu, 

pengamen, dll e) Usia rata-rata di bawah 14 tahun. 

4. Anak jalanan berusia di atas 16 tahun, dengan kriteria:a) Tidak lagi 

berhubungan/berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya. b) 8 – 24 jam 

berada di jalanan. c) Tidur di jalanan atau rumah orang tua. d) Sudah tamat SD 

atau SMP, namun tidak bersekolah lagi. e) Pekerjaan: calo, mencuci bus, 

menyemir, dll. 

Menurut Departemen Sosial RI (2002: 13 -15), setiap rumah singgah boleh 

menentukan sendiri kategori anak jalanan yang didampingi. Kategori anak jalanan 

dapat disesuaikan dengan kondisi anak jalanan masing-masing kota. Secara umum 

kategori anak jalanan sebagai berikut: 

1. Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan ciri-ciri sebagai berikut: a) Putus 

hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya minimal setahun 

yang lalu.b) Berada di jalanan seharian untuk bekerja dan menggelandang.  

c) Bertempat tinggal di jalanan dan tidur di sembarang tempat seperti emper 

toko, kolong jembatan, taman, terminal, stasiun. d) Tidak bersekolah lagi. 

2. Anak jalanan yang bekerja di jalanan, cirinya adalah: a) Berhubungan tidak 

teratur dengan orang tuanya, yakni pulang secara periodik misalnya 

seminggu sekali, sebulan sekali, dantidak tentu. Mereka umumnya berasal 

dari luar kota yang bekerja di jalanan. b) Berada di jalanan sekitar 8 – 12 jam 

untuk bekerja, sebagian mencapai 16 jam. c) Bertempat tinggal dengan cara 

mengontrak sendiri atau bersama teman, dengan orang tua atau saudara, atau 

di tempat kerjanya di jalan. d) Tidak bersekolah lagi.  
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3. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, cirinya adalah: a) Setiap harinya 

bertemu dengan orang tuanya (teratur). b) Berada di jalanan sekitar 4 – 6 jam 

untuk bekerja. c) Tinggal dan tidur bersama orang tua atau wali. d) Masih 

bersekolah. 

Selain itu BKSN (2000: 61-62), memaparkan kategori dan karektiristik 

anak jalanan sebagai berikut: 

1. Kelompok anak yang hidup di jalanan. Karakteristiknya:a) Menghabiskan 

seluruh waktunya di jalanan. b) Hidup dalam kelompok kecil atau perorangan. 

c) Tidur di ruang-ruang atau cekungan di perkotaan, seperti:terminal, emper 

toko, kolong jembatan dan pertokoan. d) Hubungan dengan orang tuanya 

biasanya sudah putuse) Bekerja sebagai: pemulung, pengamen, pengemis. 

Penyemirsepatu, kuli angkut barang. f) Berpindah-pindah tempat. 

2. Kelompok anak jalanan yang bekerja di jalanan dan masih pulangke rumah 

orang tua mereka setiap hari. Karekteristiknya:a) Hubungan dengan orang tua 

masih ada tetapi tidak harmonis. b) Sebagian besar dari mereka telah putus 

sekolah dan sisanyarawan untuk meninggalkan bangku sekolah. c) Rata-rata 

pulang setiap hari atau seminggu sekali ke rumah. d) Bekerja sebagai: 

pengemis, pengamen di perempatan, kernet, asongan koran dan ojek payung. 

3. Kelompok anak jalanan yang bekerja di jalanan dan pulang kedesanya antara 1 

hingga 2 bulan sekali. Karekteristiknya:a) Bekerja di jalanan sebagai: 

pedagang asongan, menjual makanan keliling, kuli angkut barang. b) Hidup 

berkelompok bersama orang-orang yang berasal darisatu daerah dengan cara 

mengontrak rumah atau tinggal disarana-sarana umum / tempat ibadah seperti 
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masjid. c) Pulang antara 1 hingga 3 bulan sekali. d) Ikut membiayai keluarga 

di desanya. e) Putus sekolah. 

4. Anak remaja jalanan bermasalah (ABG). Karakteristiknya:a) Menghabiskan 

sebagian waktunya di jalanan. b) Sebagian sudah putus sekolah. c) Terlibat 

masalah narkotika dan obat-obatan lainnya. d) Sebagian dari mereka 

melakukan pergaulan seks bebas, padabeberapa anak perempuan mengalami 

kehamilan dan mereka rawan untuk terlibat prostitusi. e) Berasal dari keluarga 

yang tidak harmonis. 

Berdasarkan beberapa pengelompokkan yang dipaparkan diatas, maka 

karakteristik anak jalanan berdasarkan pengelompokananak jalanan sebagai 

berikut: 

1. Kelompok anak yang hidup di jalanan. Karakteristiknya: a) Menghabiskan 

seluruh waktunya di jalanan baik untuk bekerjamaupun menggelandang atau 

tidur. b) Hidup dalam kelompok kecil atau perorangan. c) Tidur di ruang-

ruang atau cekungan di perkotaan, seperti: terminal, emper toko, kolong 

jembatan dan pertokoan. d) Hubungan dengan orang tuanya biasanya sudah 

putus. e) Bekerja sebagai: pemulung, pengamen, pengemis. Penyemirsepatu, 

kuli angkut barang. f) Berpindah-pindah tempat. 

2. Kelompok anak jalanan yang bekerja di jalanan dan masih pulang ke rumah 

orang tua mereka setiap hari. Karekteristiknya: a) Berhubungan tidak teratur 

dengan orang tuanya, yakni pulang secara periodik misalnya seminggu sekali, 

sebulan sekalu, dantidak tentu. Mereka umumnya berasal dari luar kota 

yangbekerja di jalanan. b) Hubungan dengan orang tua masih ada tetapi tidak 
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harmonis.c) Sebagian besar dari mereka telah putus sekolah dan sisanya rawan 

untuk meninggalkan bangku sekolah. d) Bertempat tinggal dengan cara 

mengontrak sendiri atau bersama teman, dengan orang tua atau saudara,atau di 

tempatkerjanya di jalan.e) Rata-rata pulang setiap hari atau seminggu sekali ke 

rumah.f) Bekerja sebagai: pengemis, pengamen di perempatan, kernet,asongan 

koran dan ojek payung. 

2.3.3 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Munculnya Anak Jalanan 

Departemen Sosial (2001: 25-26) menyebutkan bahwa 

penyebabkeberadaan anak jalanan ada 3 macam, yakni faktor pada tingkat 

mikro(immediate causes), faktor pada tingkat messo (underlying causes), 

danfaktor pada tingkat makro (basic causes). 

2.3.3.1 Tingkat Mikro (Immediate Causes) 

Faktor pada tingkat mikro ini yaitu faktor yang berhubungandengan anak 

dan keluarganya. Departemen Sosial (2001: 25-26)menjelaskan pula bahwa pada 

tingkat mikro sebab yang bisa diidentifikasi dari anak dan keluarga yang berkaitan 

tetapi juga berdirisendiri, yakni: 1) Lari dari keluarga, disuruh bekerja baik karena 

masih sekolah atau sudah putus, berpetualangan, bermain-main atau diajakteman. 

2) Sebab dari keluarga adalah terlantar, ketidakmampuan orang tua menyediakan 

kebutuhan dasar, ditolak orang tua, salah perawatan atau kekerasan di rumah, 

kesulitan berhubungan dengan keluargaatau tetangga, terpisah dengan orang tua, 

sikap-sikap yang salah terhadap anak, keterbatasan merawat anak yang 

mengakibatkan anak menghadapi masalah fisik, psikologis dan sosial. Hal ini 

dipengaruhi pula oleh meningkatnya masalah keluarga yang disebabkan oleh 
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kemiskinan pengangguran, perceraian, kawinmuda, maupun kekerasan dalam 

keluarga. 3) Melemahnya keluarga besar, dimana keluarga besar tidak mampu lagi 

membantu terhadap keluarga-keluarga inti, hal ini diakibatkan oleh pergeseran 

nilai, kondisi ekonomi, dan kebijakan pembangunan pemerintah.4) Kesenjangan 

komunikasi antara orang tua dan anak, dimanaorang tua sudah tidak mampu lagi 

memahami kondisi sertaharapan anak-anak, telah menyebabkan anak-anak 

mencari kebebasan. 

Selain itu, Odi Shalahudin (2004:71) menyebutkan pula faktor-faktor yang 

disebabkan oleh keluarga yakni sebagai berikut: 

2.3.4.1.1 Keluarga miskin 

Hampir seluruh anak jalanan berasal dari keluarga miskin.Sebagian besar 

dari mereka berasal dari perkampungan-perkampungan urban yang tidak jarang 

menduduki lahan-lahan milik negara dengan membangun rumah-rumah petak 

yangsempit yang sewaktu-waktu dapat digusur. Anak jalanan yangberasal dari 

luar kota, sebagian besar berasal dari desa-desamiskin. Kemiskinan merupakan 

faktor dominan yang medorong anak-anak menjadi anak jalanan. Anak dari 

keluarga miskin,karena kondisi kemiskinan kerap kali kurang terlindungi sehingga 

menghadapi risiko yang lebih besar untuk menjadi anak jalanan. 

2.3.4.1.2 Perceraian dan kehilangan orang tua 

Perceraian dan kehilangan orang tua menjadi salah satu faktor risiko yang 

mendorong anak-anak pergi ke jalanan.Perceraian atau perpisahan orang tua yang 

kemudian menikah lagi atau memiliki teman hidup baru tanpa ikatan pernikahan 

seringkali membuat anak menjadi frustasi. Rasa frustasi ini akan semakin 
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bertambah ketika anak dititipkan ke salah satu anggota keluarga orang tua mereka 

atau tatkala anak yang biasanya lebih memilih tinggal bersama ibunya merasa 

tidak mendapatkan perhatian, justru menghadapi perlakuan buruk ayah tiri atau 

pacar ibunya. 

2.3.4.1.3 Kekerasan keluarga 

Kekerasan keluarga merupakan faktor risiko yang paling banyak dihadapi 

oleh anak-anak sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari rumah dan hidup 

di jalanan.Berbagai faktor risiko lainnya yang berkaitan dengan hubungan antara 

anak dengan keluarga, tidak lepas dari persoalan kekerasan.Seperti kasus 

eksploitasi ekonomi terhadap anak yang dipaksa menyerahkan sejumlah uang 

tertentu setiap harinya, akan menghadapi risiko menjadi korban kekerasan apabila 

tidak memenuhi target tersebut.Kekerasan dalam keluarga tidak hanya bersifat 

fisik saja, melainkan juga bersifat mental dan seksual. 

2.3.4.1.4 Keterbatasan ruang dalam rumah 

Keterbatasan ruang dalam rumah bisa menimbulkan risiko anak-anak 

turun ke jalan.Biasanya ini dialami oleh anak-anak yang berada di beberapa 

perkampungan urban yang mendudukil lahan milik negara. Banyak dijumpai 

adanya rumah-rumah petak yang didirikan secara tidak permanen dan sering kali 

menggunakan barang-barang bekas seadanya dengan ruang yang sangat sempit, 

kadang hanya berukuran 3 X 4 meter saja. Dengan bentuk dan bangunan yang 

tidak layak disebut rumah itu,kenyataannya dihuni oleh banyak orang. Misalkan 

saja sebuah keluarga, termasuk hubungan suami istri berlangsung dalam ruangan 

yang terbatas itu, tentunya hal itu akan berpengaruh buruk terhadap anak-anak, 
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biasanya yang berumur lebih dari 5 tahun memilih atau dibiarkan oleh orang 

tuanya untuk tidur diluar rumah, seperti di tempat ibadah (mushola atau masjid) 

yangada di kampung tersebut, pos ronda, atau ruang-ruang publik yang 

berdekatan dengan kampung mereka. 

2.3.4.1.5 Eksploitasi ekonomi 

Anak-anak yang turun ke jalan karena didorong oleh orangtua atau 

keluarganya sendiri atau biasanya bersifat eksploratif.Anak ditempatkan sebagai 

sosok yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Eksploitasi ekonomi 

oleh orang tua mulai marak terjadi ketika pada masa krisis, dimana anak-anak 

yang masih aktif bersekolah didorong oleh orang tuanya mencari uang dan 

ditargetkan memberikan sejumlah uang yang ditentukan olehorang tua mereka. 

2.3.4.1.6 Keluarga homeless 

Seorang anak menjadi anak jalanan bisa pula disebabkan karena 

terlahirkan dari sebuah keluarga yang hidup di jalanan tanpa memiliki tempat 

tinggal tetap.Dijelaskan pula mengenai faktor-faktor yang menyebabkan keluarga 

dan anaknya terpisah (BKSN, 2000: 111), yaitu: 

1. Faktor pendorong: 

a. Keadaan ekonomi keluarga yang semakin dipersulit oleh besarnya kebutuhan 

yang ditanggung kepala keluarga sehingga banyak dijumpai kepala keluarga 

tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, karena itu banyak anak-

anakyang disuruh ataupun dengan sukarela membantu mengatasi kondisi 

ekonomi tersebut dengan mencari uang di jalanan. 
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b. Ketidakserasian dalam keluarga, sehingga anak tidak betahtinggal di rumah 

atau anak lari dari keluarga. 

c. Adanya kekerasan atau perlakuan salah dari orang tuaterhadap anaknya 

sehingga anak lari dari rumah. 

d. Kesulitan hidup di kampung, anak melakukan urbanisasi untuk mencari 

pekerjaan mengikuti orang dewasa. 

2. Faktor penarik: 

a. Kehidupan jalanan uang menjanjikan, dimana anak mudah mendapatkan uang, 

anak bisa bermain dan bergaul denganbebas. 

b. Diajak oleh teman  

c. Adanya peluang di sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal 

dan keahlian. 

3 Tingkat Messo (Underlying Causes) 

Faktor-faktor penyebab munculnya anak jalanan pada tingkat messo ini 

yaitu faktor yang ada di masyarakat. Menurut DepartemenSosial RI (2001: 25-

26), pada tingkat messo (masyarakat), sebab yang dapat diidentifikasi meliputi:1) 

Pada masyarakat miskin, anak-anak adalah aset untuk membantu peningkatan 

pendapatan keluarga, anak-anak diajarkan bekerja yang menyebabkan drop out 

dari sekolah.2) Pada masyarakat lain, urbanisasi menjadi menjadi kebiasaan 

dananak-anak mengikuti kebiasaan itu. 

Selain itu, Odi Shalahudin (2004:71) juga memaparkan factor lingkungan 

munculnya anak jalanan yang bisa dikategorikan dalam aktor pada tingkat messo 

yakni sebagai berikut: 
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1. Ikut-ikutan teman 

Ikut-ikutan teman berdasarkan pengalaman pendampingan dari studi yang 

ada menjadi salah satu faktor risiko yang membuat anak turun ke jalanan.Teman 

di sini bisa berarti teman-teman dilingkungan sekitar tempat tinggal anak atau 

teman-teman disekolahnya yang telah lebih dahulu melakukan aktivitas atau 

kegiatan di jalanan. Keterpengaruhan akan sangat cepat apabila sebagian besar 

teman-temannya sudah berada di jalanan. Awalnya mereka mungkin hanya 

menonton saja ketika diajak untuk mengikuti temannya.Secara perlahan, anak 

mulai ditawari atauterdorong untuk ikut terlibat dalam kegiatan di jalanan ketika 

mengetahui teman-temannnya bisa menghasilkan uang.Keterpengaruhan dari 

teman akan semakin tinggi apabila pihak keluarga dan komunitas sekitar tidak 

memiliki kepedulian terhadap keberadaan anak-anak di jalanan. Sehingga ketika 

anak mereka turun ke jalanan, tidak ada upaya untuk mencegahnya. 

2. Bermasalah dengan tetangga atau komunitas 

Anak yang turun ke jalan karena memiliki masalah dengan tetangga atau 

komunitasnya, biasanya berawal dari tindakan anak yang melakukan tindakan 

kriminal seperti melakukan pencurian. 

3. Ketidak pedulian atau toleransi lingkungan terhadap keberadaananak jalanan. 

Ketidakpedulian komunitas di sekitar tempat tinggal anak atau adanya 

toleransi dari mereka terhadap keberadaan anak-anak di jalanan menjadi situasi 

yang sangat mendukung bertambahnya anak-anak untuk turut ke jalan.Biasanya 

ini terjadi pada komunitas-komunitas masyarakat miskin yang sebagian besar 

warganya bekerja di jalanan terutama sebagai pengemis. 
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4 Tingkat Makro (Basic Causes) 

Faktor-faktor penyebab munculnya anak jalanan pada tingkat makro yaitu 

faktor yang berhubungan dengan struktur makro.Departemen Sosial RI (2001: 25-

26) menjelaskan bahwa pada tingkatmakro (struktur masyarakat), sebab yang 

dapat diidentifikasi adalah: Ekonomi, adalah adanya peluang pekerjaan sektor 

informal yang tidak terlalu membutuhkan modal keahlian, mereka harus lama 

dijalanan dan meninggalkan bangku sekolah, ketimpangan desa dan kota yang 

mendorong urbanisasi.  

2.3.4. Penanganan Anak Jalanan 

Menurut subhansyah (2010:98) ada tiga strategi yang digunakan Badan 

Rehabilitasi Sosial: street based,centre based,family based. Investasi yang 

diberikan pada anak sangat tergantung pada kategori anak. Street based adalah 

pelaksanaan yang dilakukan dijalan atau tempat berkumpulnya anak jalanan. 

Centre based merupakan pelaksanaan kegiatan yang dipusatkan disatu tempat 

yang sudah disediakan. Familybased merupakan pendampingan untuk orangtua 

yang anaknya menjadi anak jalanan. Sedangkan model penanganan anak jalanan 

yang dilakukan dengan metode dn tekhnik pemberian pelayanan meliputi : ( 

sakinah, 2011:9) 

2.1 Street based 

Merupakan pendekatan di jalan untuk menjangkau dan mendampingi anak 

jalanan. Tujuannya yaitu mengenal, mendampingi anak, mempertahankan relasi 

dan komunikasi dan melakukan kegiatan seperti: konseling, diskusi, permainan, 



42 

 

 

literacy, dan lain lain. Pedampingan dijalan terus dilakukan untuk memantau anak 

binaan dan mengenal anak jalanan yang baru. Street based berorientasi pada 

menangkal pengaruh-pengaruh negative dan membekali mereka nilai-nilai dan 

wawasan positif (Sakinah, 2009:9). 

2.2 Community based 

Community based adalah pendekatan yang melibatkan keluarga dan 

masyarakat tempat tinggal anak jalanan. Pemberdayaan keluarga dan sosialisasi 

masyarakat, dilaksanakan dengan pendekatan ini bertujuan mencegah anak turun 

ke jalanan dan mendorong penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan 

anak.Community based mengarah pada upaya membangkitkan kesadaran, 

tanggung jawab dan partisipasi anggota keluarga masyarakat dalam mengatasi 

anak jalanan. 

2.3 Metode bimbingan sosial  

Untuk membentuk kembali sikap dan perilaku anak jalanan sesuai norma, 

melalui penjelasan dan pebentukan kembali nilaai bagi anak. Melalui bimbingan 

sikap dan perilaku sehari-hari dan bimbingan khusus untuk mengatasi masalah 

kritis. 

Menurut Rapport dan Hess (Nurdin, 2005:58) memandang pemberdayaan 

sebagai suatu proses yaitu mekanisme yang digunakan manusia, organisasi, 

maupun kelompok masyarakat untuk memperoleh kuasa atas kehidupannya 

sendiri. Karena pada dasarnya, proses yang berlangsung pada setiap individu, 

organisasi maupun kelompok juga menunjukkan perbedaan-perbedaan yakni 
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ketidakberdayaan, ketidakmampuan menolong diri sendiri yang dipelajari, 

keterasingan, perasaan tidak berdaya mengatur dan menentukan hidupnya sendiri. 

 

2.4 Yayasan Setara Semarang 

Yayasan setara merupakan suatu bentuk organisasi non-pemerintah yang 

memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anak (anak jalanan, 

anak yang mempunyai resiko di wilayah urban, korban eksploitasi seksual 

komersial terhadap anak ESKA) di wilayah Semarang. 

2.4.1 Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan 

Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Anak Jalanan di Yayasan 

Setara Semarang 

Berdasarkan data BPS dan Pusdatin Departemen Sosial tahun 2004, 

diketahui bahwa warga masyarakat yang tercatat sebagai “fakir miskin” berjumlah 

sekitar 14,8 juta jiwa (kurang lebih 42 % dari jumlah populasi orang miskin di 

Indonesia yang berjumlah sekitar 36,1 juta jiwa). Di samping itu masih terdapat 

pula sejumlah warga masyarakat lainnya yang termasuk kategori PMKS seperti 

gelandangan, pengemis, bekas narapidana terlantar, anak jalanan, penyandang 

cacat terlantar, lansia terlantar, tuna susila, komunitas adat terpencil dan 

sebagainya, yang jumlahnya diperkirakan sekitar 9,4 juta jiwa. 

Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial selama ini telah 

menghasilkan berbagai jangkauan pelayanan, seperti pemberdayaan sosial 

terhadap 3,3 juta anak terlantar dan 1,1 juta balita terlantar, anak jalanan, dan 

santunan bagi 3,1 juta lanjut usia terlantar. Selain itu, telah dilakukan pula 



44 

 

 

peningkatan pemberdayaan peran keluarga miskin, dan bantuan bagi keluarga 

fakir miskin dalam bentuk kelompok usaha bersama (KUBE) bagi 545.219 KK 

melalui 50.000 KUBE dan 95 Lembaga Keuangan Mikro KUBE Sejahtera. 

Sementara itu, terhadap 1,9 juta penyandang cacat dan 365,9 ribu anak cacat, telah 

dilaksanakan pula rehabilitasi dan perlindungan sosial, termasuk penyempurnaan 

sarana dan prasarana pusat rehabilitasi dan panti cacat. 

Pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada tahun 2006 

dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai, diperkirakan akan 

menghasilkan berbagai jangkauan pelayanan dan pemberdayaan sosial yang lebih 

luas bagi anak dan balita terlantar, termasuk di dalamnya anak jalanan dan anak 

cacat, serta pemberian santunan bagi lanjut usia terlantar.  Di samping itu, 

diperkirakan pula meningkatnya jumlah keluarga, fakir miskin dan PMKS lainnya 

yang diberdayakan, sehingga mereka dapat hidup secara mandiri dan mampu 

mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam hal kualitas perlindungan dan jaminan 

sosial, termasuk pengembangan sistemnya, diharapkan mampu menjangkau 

seluruh masyarakat termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

Ke depan, permasalahan kesejahteraan sosial yang akan dihadapi masih 

diwarnai dengan berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan dan 

keterlantaran, ketunaan sosial, kecacatan, keterpencilan, korban tindak kekerasan, 

akibat bencana alam dan bencana sosial, penyalahgunaan napza, dan 

penyimpangan perilaku yang membutuhkan penanganan secara komprehensif dan 

berkelanjutan. Selain itu, permasalahan aktual yang terkait dengan kelangsungan 
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kehidupan kenegaraan seperti disintegrasi sosial, kesenjangan sosial, perlu pula 

memperoleh perhatian dan penanganan yang serius. 

Keterbatasan jangkauan dan kemampuan pembangunan kesejahteraan 

sosial dari unsur masyarakat sebagai sumber dan potensi kesejahteraan sosial dan 

penataan sistem pendataan, pelaporan dan jalur koordinasi di tingkat nasional dan 

daerah merupakan tantangan lain yang masih harus dihadapi. Tenaga lapangan 

yang terdidik, terlatih dan berkemampuan dalam pelaksanaan penanganan bidang 

kesejahteraan sosial dirasakan masih kurang.Selain itu, masih lemah pula jaringan 

kerja antara tenaga kerja sosial di masyarakat. Di sisi lain, keberadaan institusi 

sosial, dinas sosial/dinas kesejahteraan sosial, organisasi sosial (Orsos)/LSM di 

bidang kesejahteraan sosial,  panti-panti sosial yang berada dalam kewenangan 

pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta membutuhkan peningkatan 

kapasitas, standarisasi dan suatu saat nanti perlu diakreditasi, sehingga 

profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial dan yang perlu  ditingkatkan.  

Disini faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Yayasan 

Setara adalah: 

2.4.1.1 Faktor Pendukung 

1. Anggaran yang Tersedia 

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Yayasan Setara untuk 

kegiatan pelayanan rehabilitasi masalah kesejahteraan didukung dana. Salah 

satunya adalah di dukung dari Jerman.Sesuai dengan teori yang terdapat dalam 

komponen kesejahteraan sosial Fahrudin (2012, h.12) salah satunya adalah 

pendanaan.  
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2. Pegawai dan Pekerja Sosial yang Profesional 

Pemberian pelayanan pada penyandang masalah kesejahteraan sosial 

sangat dibutuhkan pegawai dan pekerja sosial yang profesional. Sesuai dengan 

komponen kesejahteraan sosial Fahrudin (2012,h.16) salah satunya adalah 

profesionalisme. 

3. Kerjasama yang Baik Dengan Instansi Lain yang Terkait 

Penyelenggaraan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan 

sosial dari awal hingga akhir pemberian pelayananan sangat dibutuhkan kerjsama 

dengan instansi lain. Hal ini sesuai dengan wawancara terhadap salah satu tutor 

yang mengelola di Badan Rehabilitasi Sosial yang mengatakan sangat dibutuhkan 

dengan koordinasi dengan pihak yaitu instansi pemerintah yang terkait. 

4. Lingkungan Sekitar yang Kondusif 

Pemulihan kondisi dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sangat 

diperlukan suasana dan limgkungan yang mendukung proses rehabilitasi 

penyandang masalah kesejahteraan sosial. Lingkungan yang kondusif diperlukan 

sesuai dengan tujuan kesejahteraan sosial yang salah satu tujuannya yaitu untuk 

mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di sekitarnya 

misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan 

taraf hidup yang memuaskan. 
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2.4.1.2 Faktor Penghambat 

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia 

Pelaksanaan pemberian layanan oleh pekerja sosial adalah untuk 

membimbing penyandang masalah kesejahteraan sosial , hanya saja jumlahnya 

tidak seimbang dengan jumlah penyandang masalah kesejahteraab sosial di 

Yayasan Setara dan kurangnya pegawai di bidang IT. Hal inii belum memenuhi 

standar pelayanan publik. 

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana 

Kapasitas penyandang masalah kesejahteraan sosial di Yayasan Setara 

Semarang yang sudah overload kurang seimbang dengan sarana dan prasarana 

seperti barak yang kurang dan ruang makan yang kurang memadai.Padahal 

berdasarkan teori standar pelayanan publik Mahmudi (2012, h.230) salah satunya 

sara prasarana harus ditetapkan standar prasarana pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggara pelayanan publik sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan 

pembinaan. 

3. Sulitnya Proses Identifikasi  

Proses identifikasi sering mengalami kendala karena narasumber yaitu 

penyandang masalah kesejahteraan sosial menjawab pertanyaan yang diajukan 

pegawai tidak konsisten. Hal ini karena penyandang masalah kesejahteraan sosial 

memiliki ciri-ciri diantaranya mengalami penurunan daya ingat dan kognitif serta 

berpikiran aneh, berbicara tidak sesuai dengan keadaaan.  
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4. Sulitnya Membina Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

Pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial diperlukan beberapa 

cara oleh pekerja sosial agar mau mengikuti dalam kegiatan pembinaan. Tetapi 

hal tersebut tidak terlalu efektif karena banyak penyandang yang tidak mau 

mengikuti pembinaan . 

5. Minimnya Tahap Penyaluran ke Keluarga 

Ada tahap penyaluran terhadap kendala untuk dikembalikan ke keluarga 

dan masyarakat karena banyak keluarga penyandang tidak diketahui 

keberadaannya. Hal ini relevan dengan teori  komponen kesejahteraan sosial. 

Dalam hal ini peran masyarakat yaitu keluarga diperlukan namun keberadaannya 

tidak diketahui secara pasti. 

6. Stigma Negatif dari Masyarakat 

Banyaknya masyarakat yang memiliki stigma negatif terhadap penyandang 

masalah kesejahteraan anak jalanan sangat menghambat kesembuhan dalam 

proses rehabilitasi. Padahal peran serta masyarakat dalam bentuk partisipatif 

sangat dibuthkan. Hal ini kurang relevan dengan teori asas pelayanan publik yaitu 

salah satunya partisipatif yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan 

dan harapan masyarakat. 

2.5 Kerangka Berfikir 

Masalah kesejahteraan sosial adalah bagian dari masalah sosial. Menurut 

Soerjono Soekanto masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-

unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok 
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sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan 

gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau 

masyarakat. 

Anak jalanan adalah salah satu masalah sosial yang kompleks dan 

berkaitan dengan masalah sosial lain, terutama kemiskinan. Menangani anak 

jalanan tidaklah sederhana. Oleh sebab itu, penanganannya pun tidak dapat 

disederhanakan. Strategi intervensi maupun indikator keberhasilan penanganan 

anak jalanan dilakukan secara holistik mengacu kepada visi atau grand design 

pembangunan kesejahteraan dengan memperhatikan karakteristik anak jalanan, 

fungsi dan model penanganan yang diterapkan. 

Ke depan, permasalahan kesejahteraan sosial yang akan dihadapi masih 

diwarnai dengan berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan dan 

keterlantaran, ketunaan sosial, kecacatan, keterpencilan, korban tindak kekerasan, 

akibat bencana alam dan bencana sosial, penyalahgunaan napza, dan 

penyimpangan perilaku yang membutuhkan penanganan secara komprehensif dan 

berkelanjutan. Selain itu, permasalahan aktual yang terkait dengan kelangsungan 

kehidupan kenegaraan seperti disintegrasi sosial, kesenjangan sosial, perlu pula 

memperoleh perhatian dan penanganan yang serius. 

Keterbatasan jangkauan dan kemampuan pembangunan kesejahteraan 

sosial dari unsur masyarakat sebagai sumber dan potensi kesejahteraan sosial dan 

penataan sistem pendataan, pelaporan dan jalur koordinasi di tingkat nasional dan 

daerah merupakan tantangan lain yang masih harus dihadapi. Tenaga lapangan 

yang terdidik, terlatih dan berkemampuan dalam pelaksanaan penanganan bidang 
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kesejahteraan sosial dirasakan masih kurang.Selain itu, masih lemah pula jaringan 

kerja antara tenaga kerja sosial di masyarakat. Di sisi lain, keberadaan institusi 

sosial, dinas sosial/dinas kesejahteraan sosial, organisasi sosial (Orsos)/LSM di 

bidang kesejahteraan sosial,  panti-panti sosial yang berada dalam kewenangan 

pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta membutuhkan peningkatan 

kapasitas, standarisasi dan suatu saat nanti perlu diakreditasi, sehingga 

profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial dan yang perlu  ditingkatkan.  

Disini Yayasan Setara sangat diperlukan untuk mensejahterakan 

penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya bagi anak nakal, anak 

jalanan dan eks korban penyalah gunaan narkotika, karena di Yayasan Setara 

bertujuan untuk memulihkan kepribadian, sikap mental, dan kemampuan anak 

nakal, anak jalanan, eks korban penyalahgunaan narkoba, sehingga mampu 

melaksanakan fungsi sosial dalam suasana tatananan kehidupan dan penghidupan 

sosial keluarga dan lingkungan sosialnya. 
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Gambar 2.1 Kerangka berpikir 
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BAB 5 

SIMPULAN & SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:  

5.1.1 Untuk menanggulangi penanggulangan masalah kesejahteraan anak 

jalanan adalah a)Pendidikan Informal :Sasaran program ini adalah keluarga dan 

komunitas anak jalanan khususnya anak binaan yang berbasis kampung. b) 

Pendidikan Formal yakni Yayasan Setara bekerjasama dengan pihak-pihak 

sekolah di tingkatan SD dan SMP. c) Pendidikan Non Formal : Yayasan Setara 

bekerjasama dengan pihak pengelola Pendidikan Luar Sekolah d) Pelayanan 

Kesehatan yaitu Yayasan Setara memberikan bebrapa pelayanan fasilitas 

pelayanan kesehatan untuk anak jalanan dan anak berisiko menjadi anak jalanan 

e) Pendidikan Hadap Masalah dengan memberikan kesadaran kritis kepada anak 

untuk peka terhadap permasalahan yang terjadi di sekitar lingkungan social f) 

Pendampingan Langsung : Program ini lebih difokuskan pada binaan yang 

berbasis jalanan yaitu pada anak-anak yang menghabiskan sebagian besar 

waktunya di jalanan g) Penyuluhan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Eksploitasi 

Seksual Komersial Anak yaitu dilakukan langsung pada anak, orangtua dan 

komunitas.  

5.1.2 Faktor pendorong dalam penanggulangan masalah kesejahteraan 

anak jalanan adalah : a). Anggaran yang tersedia b) Pegawai dan pekerja social 
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yang professional c) Kerjasama yang baik dengan instansi lain yang terkait d) 

Lingkungan yang kondusif. Faktor penghambatnya: a) Terbatasnya SDM  b) 

Terbatasnya sarana dan prasarana c) Sulitnya proses identifikasi d) Sulitnya 

membina penyandang masalah kesejahteraan e)Mininya tahap penyaluran ke 

keluarga. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang 

peneliti ajukan, diantaranya:  

5.2.1 Kepada direktur program 

Agar kegiatan pennggulangan masalah kesejahteraan anak jalanan lebih 

sukses maka saran yang peneliti ajukan adalah: 

5.2.1.1  Lebih memperhatikan kebutuhan belajar anak jalanan dalam perencanaan 

kegiatan penanggulangan masalah kesejahteraan yang dilakukan agar lebih 

sesuai dengan minat dan kebutuhan anak jalanan. Contohnya menanyakan 

apa saja yang menjadi minat dan bagi anak jalanan dalam kegiatan 

tersebut.. 

5.2.1.2  Memperluas daerah binaan di perempatan yang terdapat banyak anak 

jalanan 

5.2.1.3 Memberikan penyadaran bagi preman dan orangtua anak jalanan yang 

melarang anak jalanan mengikuti kegiatan. 

5.2.1.4 Menambah kegiatan program penanggulangan masalah kesejahteraan anak 

jalanan seperti pelatihan bengkel. 
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5.3  

5.3.1 Kepada Staff Lapangan 

5.3.1.1 Karena jumlah staff lapangan sangat minim atau tidak sebanding dengan 

jumlah anak jalanan, maka dari itu diadakan penambahan staff lapangan 

untuk mendampingi anak jalanan 

5.3.1.2 Perlu ditingkatkan lagi fasilitas kegiatan penanggulangan masalah 

kesejahteraan anak jalanan  yang berada di Yayasan Setara seperti alat 

music, bengkel, peralatan teater dan outbond agar dapat dilaksanakan 

secara optimal. 
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