
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  didirikan  untuk  mencapai

kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Terwujudnya keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu cita-cita yang telah digagas oleh

para  pendiri  bangsa  (founding  fathers)  sebagaimana  diungkapkan  dalam

Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Seluruh  rakyat  Indonesia,  tanpa

terkecuali,  berhak  untuk  mendapatkan  kehidupan  yang  layak.  Begitu  besarnya

perhatian para perumus UUD 1945terhadap ketimpanan ekonomi, sampai-sampai

terdapat ayat yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh

negara”. Klausul tersebut berada pada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Masyarakat

fakir,  miskin,  dan  anak-anak  yang  terlantar  dianggap  sebagai  kondisi  ekstrim

keterbelakangan  kondisi  perekonomian  seseorang  sehingga  negara  harus

memberikan perhatian khusus.

Pengertian  anak  menurut  pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berumur

18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan

Anak,  pada  bab I  ketentuan umum pasal  (1)  poin  (2).  adalah  seseorang yang

belum mencapai umur 21 (dua puluhsatu)  tahun dan belum kawin.  Sedangkan

pengertian anak menurut pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), anak adalah setiap manusia yang berusia

dibawah  18  tahun  dan  belum  menikah,  termasuk  anak  yang  masih  dalam

kandungan  apabila  hal  tersebut  adalah  demi  kepentingannya.  Pada  prinsipnya

perbedaan  tersebut  mempunyai  implikasi  yang  sama  yaitu  memberikan

perlindungan pada anak.

Pendidikan  merupakan  salah  satu  hak  yang  paling  asasi  yang  harus

dimiliki oleh setiap orang. Pendidikan yang baik akan menciptakan sumber daya

manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam menjawab era globalisasi yang

 



penuh dengan tantangan dan kompetisi. Pendidikan merupakan salah  satu  hak

yang  menjadi  pilar  yang  harus  dipenuhi  oleh  sebuah  negara  untuk  mencapai

kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya. Pemenuhan hak atas pendidikan juga

menjadi  salah  satu  indikator  apakah  suatu  negara  dikategorikan  negara  maju,

negara berkembang atau bahkan negara miskin. Sekaya apapun sumber daya alam

yang dimiliki  oleh suatu negara tanpa didukung dari  sumber daya manusianya

yang berpendidikan tinggi, maka negara tersebut tidak akan bisa mengelola dan

memanfaatkan  kekayaan  alam  tersebut  dengan  sebaik-baiknya.  Dilain  sisi

walaupun suatu negara tidak memiliki sumber daya alam yang kaya, akan tetapi

jika rakyatnya berpendidikan tinggi maka negara tersebut akan maju dan bangkit.

Sebagai  sebuah  hak  yang  hakiki,  pengaturan  mengenai  hak  atas

pendidikan diatur dalam Alinea Keempat Pembukaan dan pasal 31 UUD 1945.

Dalam Pembukaan Alinea Keempat UUD 1945 ditegaskan bahwa tujuan negara

Indonesia  adalah“Kemudian dari  pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah

Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh

tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Berdasarkan  hal  tersebut,  ditegaskan  bahwa  salah  satu  tujuan  dari

pembentukkan negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kecerdasan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  baru  akan  tercapai  melalui

pemberian suatu pendidikan yang terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan

setiap warga negara.Pengaturan hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 31  ayat

(1)  UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pendidikan”. Pasal ini

bermakna negara berkewajiban memenuhi hak atas pendidikan bagi setiap warga

negaranya  tanpa  terkecuali  tanpa  membedakan  suku,  ras,  agama,  atau  bahkan

keadaan  sosial  dan  ekonominya.  Hal  inilah  yang  menjadi  dasar  bahwa  anak

jalanan juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak

dan berhak untuk mengembangkan diri sebebas-bebasnya.

 



Dalam praktiknya, ternyata pemenuhan hak atas pendidikan menjadi sangat sulit

bahkan cenderung tidak terlaksana dengan baik. Berbagai jenis pendidikan yang

ada cenderung adalah pendidikan formal, yang menggunakan seragam dengan jam

belajar  serta  kurikulum  yang  telah  ditetapkan  dan  dipukul  rata  dalam  skala

nasional.  Selain  itu,  pendidikan  formal  sangat  mahal  dan  sulit  dijangkau  oleh

masyarakat perekonomian menengah ke bawah.

Sistem pendidikan ini sangat sulit diterima oleh anak jalanan yang harus

bekerja guna membantu perekonomian keluarga.  Dalam hal  ini  negara melalui

Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional

mengatur bahwa guna memenuhi hak-hak warga negara akan suatu pendidikan

khususnya  Anak  Jalanan,  dapat  dilaksanakan  melalui  sistem pendidikan  Non-

Formal.Pendidikan  Nonformal  diselenggarakan  bagi  warga  masyarakat  yang

memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi  sebagai  pengganti,  penambah,

dan/atau  pelengkap  pendidikan  formal  dalam  rangka  mendukung  pendidikan

sepanjang  hayat.  Pendidikan  nonformal  berfungsi  mengembangkan  potensi

peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan

fungsional  serta  pengembangan  sikap  dan  kepribadian  profesional.  Pendidikan

nonformal  meliputi  pendidikan  kecakapan  hidup,  pendidikan  anak  usia  dini,

pendidikan  kepemudaan,  pendidikan  pemberdayaan  perempuan,  pendidikan

keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan,

sertapendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta

didik.1

1   Budi Ar, 2010,Manajemen Pendidikan di Sekolah,  Rineka Cipta, Jakarta, hal 51

 



Anak jalanan merupakan bagian dari penerus bangsa, mereka semua harus

mendapat pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu cara agar Indonesia terbebas

dari kemiskinan. Sayangnya masih banyak anak Indonesia yang tidak mengenyam

pendidikan.  Kemiskinan,  kurangnya  tanggung  jawab orang  tua  dan kemalasan

menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  seorang  anak  tidak  mendapat  pendidikan.

Tidak  mendapatnya  pendidikan  memutuskan  mereka  untuk  turun  dan  mencari

nafkah dijalan. Anak-anak inilah yang biasa kita sebut anak jalanan. Selain itu

masih  banyaknya  anak  jalanan  yang  tidak  terurus  oleh  pemerintah  menjadi

penyebab kurangnya pendidikan anak di Indonesia.  Anak-anak jalanan tersebut

seharusnya mengenyam pendidikan, namun karena tuntutan ekonomi keluarganya,

ia  terpaksa  turun ke  jalan  dan menjadi  tulang punggung keluarganya.  Doktrin

dari  orang tua yang tidak bertanggung jawab dan kebiasaan anak jalanan yang

menerima uang dari hasil ngamen membuat mereka lebih mementingkan sesuap

nasi dibandingkan pendidikan. Karena anggapan mereka tanpa pendidikan mereka

sudah  dapat menghasilkan uang dan membiayai kehidupan mereka. Para pejabat

dan pemerintah pun seperti  menutup mata mereka.  Mereka hanya memberikan

setumpuk janji-janji  mereka kepada masyarakat.  Namun kenyataannya,  mereka

lebih sibuk dengan diri mereka sendiri dan tidak melihat keberadaan sekeliling

mereka.  Anak-anak  jalanan  yang  merupakan  bagian  penerus  bangsa  ini  justru

mereka telantarkan. Padahal dalam Undang-undang (UUD) 1945 pasal 34 telah

dijelaskan  bahwa ‘fakir  miskin  dan anak terlantar  dipelihara  oleh  negara’ dan

pasal  31  ayat  (1)  ditegaskan  kembali  bahwa  ‘tiap-tiap  warga  negara  berhak

mendapat  pengajaran’.  Namun  pasal  tersebut  seperti  hanya  menjadi  hiasan

pelengkap di UUD. Tidak ada implementasi dari pasal tersebut. Buktinya, sampai

sekarang pun masih banyak anak jalanan yang terlantar dan tidak mendapatkan

pendidikan.2

2   Isbengke, “ Pentingnya Pendidikan Bagi Anak-Anak”, http://isbengke.blogspot.co.id/2014/05/,
diakses pada tanggal 17 September 2015
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Di  tahun  2002,  berdasarkan  hasil  Survey  Sosial  Ekonomi  Nasional

(Susenas) yang diselenggarakan oleh BPS & Pusdatin Kementrial Sosial tercatat

sebanyak 94,674 anak jalanan di Indonesia. Terjadi peningkatan 64% anak jalanan

dari  2002  –  2008  atau  rata-rata  sekitar  10.6%  per  tahun  peningkatannya.

Menggunakan  asumsi  terjadi  peningkatan  10.6% per  tahun  untuk  angka  anak

jalanan, maka di akhir 2015 diperkirakan terdapat tiga ratus ribu anak jalanan di

Indonesia (estimasi dengan pendekatan yang sangat konservatif).3

3       “Pembinaan Anak Jalanan Keberadaan Rumah Singgah Adakah Upaya Agar Pembinaan
Yang Menyeluruh”, http://datascience.or.id/2015/08/02/, diakses pada tanggal 17 September 2015

 



Grafik A.1 : Survey anak jalanan di Indonesia

Dewasa ini permasalahan anak jalanan di Indonesia semakin meningkat

jumlahnya. Mulai dari :

1. Kekerasan terhadap anak jalanan

Zaman memang sudah berubah. Sebanyak 80 persen pelaku kekerasan terhadap

anak  justru  ibu  korban.  Orang  tua  sebagai  pelindung  malah  menjadi  pelaku

kekerasan.Tekanan ekonomi dan multi faktor kemiskinan memicu stres hingga depresi orang

tua, menjadikan anak sebagai pelampiasan emosi. Begitu juga pola umum pelaku kekerasan

fisik dan seksual terhadap anak adalah orang terdekat dan kerabat korban, baik di rumah,

sekolah, maupun lingkungan pergaulan. Fakta ini meminta kesungguhan orang tua, keluarga,

dan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap anak-anak di sekitarnya

2 . Kekerasan dan eksploitasi seksual 

 Kekerasan  lainnya  adalah  kekerasan  dan  eksploitasi  seksual.  Hampir

seluruh anak  jalanan perempuan pernah mengalami pelecehan seksual terlebih bagi anak

yang  tinggal  di jalanan.  Ketika  tidur,  kerapkali  mereka  menjadi  korban

dari kawan-kawannya atau komunitas jalanan, misalnya digerayangi tubuh dan alat

vitalnya. Bentuk kekerasan lain adalah perkosaan. kasus-kasus semacam ini sering

terjadi yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu.

Anak jalanan perempuan juga diketahui rentan menjadi korban eksploitasi seksual

komersial yang meliputi prostitusi, perdagangan untuk tujuan seksual dan pornografi. Pada

 



tahun  1997,  YDA  mencatat  ada  8%  anak  jalanan  di  Semarang  yang  dilacurkan.

Tahun berikutnya meningkat menjadi 28% dan meningkat lagi menjadi 46,4%.

3 . Seks bebas dan Perilaku seksual usia dini 

Seks bebas telah diketahui publik menjadi bagian dari kehidupan anak jalanan.Berbagai

hasil  penelitian anak jalanan yang ada semakin memperkuat pandangan semacamitu.

Perilaku  seks  bebas menyebabkan  anak  jalanan rentan  terhadap  ancaman

terinveksiPMS  dan  HIV/AIDS  dan  bagi  anak  jalanan  perempuan  resiko

kehamilan menjadi tinggi.

Ada berbagai cara yang dilakukan oleh anak untuk menggugurkan kandungannya

seperti, minum pil,  pijat,  jamu,  dipukul-pukul perutnya  dan berbagai cara yang

tidak aman bagi mereka.

4. Penyalahgunaan Narkoba

Sebagian besar anak jalanan telah mengkonsumsi minuman keras, pil dan zat-zatadiktif

lainnya secara rutin. Ini tidak terbatas pada anak jalanan laki-laki saja melainkan juga anak

perempuan. 62,5% anak jalanan perempuanmengkonsumsi minuman keras dan pil. Menurut

Huijben (1999), hal yang mendorongmereka mengkonsumsi karena dianggap sebagai jalan

keluar  dari  masalah  yang  dihadapi.Selain  itu  sebagian  anak  menggunakannya  untuk

menumbuhkan keberanian saat melakukankegiatan di jalanan.

Ada  berbagai  cara  bagi  mereka  untuk  mendapatkan  narkoba,  seperti  membeli,

meminta,diberi dan merampas. Pada beberapa kasus, anak mencoba mencari barang-barang

yangmurah, misalnya mengkonsumsi kecubung dan menghisap lem aica aibon.

5  . Tindakan kriminal 

Tindakan  kriminal  yang  dilakukan  anak  jalanan  secara  kuantitas

tampaknyameningkat  dibandingkan  tahun-tahun  sebelumnya  dengan  bentuk

yang lebih berani. Sebagaicontoh, bila sebelumnya mereka hanya melakukan

pemerasan  sesama  anak  jalanan,  kinimereka  sudah  berani  melakukan

pemerasan,  penodongan  dan  pencopetan  ke  masyarakat.Mengamati

pemberitaan  media  massa,  sejak  tahun  2000  kerapkali  diberitakan  adanya

anak  jalanan yang ditangkap akibat melakukan tindakan kriminal.Kegiatan ini

tampaknya dipengaruhi pula oleh tingkat persaingan yang tinggi sesama anak

 



jalanan untuk mendapatkan uang sehingga mereka lebih mudah terpengaruh

untuk melakukan kegiatan kriminal yang dinilai lebih banyak menghasilkan.4

Informasi mengenai kehidupan anak jalanan di manapun menggambarkan

situasi buruk yang harus dihadapi anak jalanan. Berbagai bentuk kekerasan dan

eksploitasi  hingga penghilangan  nyawa  secara  paksa  menjadi  bagian  dari

kehidupan mereka. Kegiatan yang dilakukan anak jalanan di jalan menggunakan

jalan sebagai tempat tinggal dan hidup, untuk bermain, untuk berjualan. Tempat

tinggal anak jalanan tinggal di taman kota, tinggal di emper toko, dan tinggal di

rumah.  Sumber  mendapatkan  uang  dengan  cara  meminta-minta,  dengan  cara

berjualan,  dan dengan cara mengamen. Pihak yang dinilai paling dekat dengan

anak jalanan adalah orang tuanya, dengan saudaranya, dan dengan pihak lain.

Anak  jalanan  pada  umumnya  mempunyai  keluarga  yang  berada  di

lingkungannya yang biasanya keluarganya adalah keluarga dari  golongan yang

kurang  mampu  secara  materi,  sehingga  anak-anak  mereka  berusaha  untuk

memenuhi kebutuhan keluarga akan tetapi sesungguhnya peran orang tua anak

jalanan tidak berperan secara maksimal, hal ini dapat dilihat manakala orang tua

sangat mendukung untuk anaknya bekerja. Berdasarkan dari peta permasalahan

anak jalanan baik yang berada di kota besar dapat dipetakan permasalahan sebagai

berikut :

Anak  jalanan  turun  ke  jalan  karena  adanya  desakan  ekonomi  keluarga

sehingga  orang  tua  menyuruh  anaknya  untuk  turun  ke  jalan  guna  mencari

tambahan  untuk  keluarga.  Hal  ini  terjadi  karena  ketidak  berfungsian  keluarga

dalam  memenuhi  kebutuhan  keluarga.  Rumah  tinggal  yang  kumuh  membuat

ketidak betahan anak berada di rumah, sehingga perumahan kumuh menjadi salah

satu faktor pendorong untuk anak turun ke jalan. Rendahnya pendidikan orang tua

anak jalanan sehingga mereka tidak mengetahui fungsi dan peran sebagai orang

tua dan juga ketidaktahuannya mengenai hak-hak anak. Belum adanya payung

4     “Kasus Anak Jalanan Indonesia”, https://id.scribd.com/doc/80235061/, diakses pada tanggal
17 September 2015
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kebijakan  mengenai  anak  yang  turun  ke  jalan  baik  kebijakan  dari  kepolisian,

Pemda, maupun Departemen Sosial.  Belum optimalnya social  control di dalam

masyarakat. Belum berperannya lembaga-lembaga organisasi sosial, serta belum

adanya penanganan yang secara multi sistem base. Dalam konteks permasalahan

anak jalanan,  masalah  kemiskinan dianggap sebagai penyebab utama timbalnya

anak jalanan ini.  Hal  ini  dapat  ditemukan dari  latar  belakang geografis,  social

ekonomi anak yang memang datang dari daerah-daerah dan keluarga miskin di

pedesaan maupun kantong kumuh perkotaan.5

Hidup  menjadi  anak  jalanan  memang  bukan  merupakan  pilihan  yang

menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan

jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi “masalah” bagi banyak pihak,

keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan

tampaknya belum begitu besar dan solutif. Mereka adalah amanah  Tuhan  yang

harus  dilindungi,  dijamin  hak-haknya,  sehingga  tumbuh-kembang  menjadi

manusia  dewasa  yang  bermanfaat,  beradab  dan  bermasa  depan  cerah.  Hidup

menjadi anak jalanan bukanlah pilihahan hidup yang diinginkan oleh siapapun.

melainkan  keterpaksaan yang harus mereka terima karena adanya sebab tertentu.

Anak jalanan bagaimanapun telah  menjadi  fenomena yang menuntut  perhatian

kita semua. Secara psikologis mereka adalah anak-anak yang pada taraf tertentu

belum mempunyai bentukan mental emosional yang kokoh, sementara pada saat

yang sama mereka harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung 

berpengaruh negatif bagi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya. Aspek

psikologis  ini  berdampak kuat  pada aspek sosial.  Di mana labilitas  emosi  dan

mental  mereka  yang  ditunjang  dengan  penampilan  yang  kumuh,  melahirkan

pencitraan  negatif  oleh  sebagian  besar  masyarakat  terhadap anak jalanan yang

diidentikan  dengan  pembuat  onar,  anak-anak  kumuh,  suka  mencuri,  sampah

masyarakat yang harus diasingkan. Pada taraf tertentu stigma masyarakat yang

seperti  ini  justru  akan  memicu  perasaan alienatif mereka  yang  pada  gilirannya

5       “Permasalahan  Anak  Jalanan”,  http://t4rbiyah.blogspot.co.id/2008/01/,  diakses  pada
tanggal 17 September 2015
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akan  melahirkan  kepribadian introvet, cenderung  sukar  mengendalikan  diri  dan

asosial.  Padahal  tak  dapat  dipungkiri  bahwa  mereka  adalah  generasi  penerus

bangsa untuk masa mendatang.6

Anak  adalah  tunas,  potensi,  dan  generasi  muda  penerus  cita-cita

perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus

yang  menjamin  kelangsungan  eksistensi  bangsa  dan  negara  pada  masa  depan.

Sehingga anak sebagai calon penerus bangsa mempunyai hak-hak khusus yang

tidak dimiliki  oleh orang dewasa.  Dalam Konvensi Hak Anak, hak anak dapat

dikelompokkan menjadi:

a. hak terhadap kelangsungan hidup, 

b. hak terhadap perlindungan, 

c. hak untuk tumbuh dan berkembang, 

d. hak untuk berpatisipasi.

Melihat  kepada  point  ke  2  Konvensi  Hak  Anak  mengenai  hak  anak

terhadap perlindungan. 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 terhadap diskriminasi maupun eksploitasi. 

Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk

1) Perlindungan  anak  penyandang  cacat  untuk  memperoleh  pendidikan,
perawatan dan latihan khusus,

2) Hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam
kehidupan masyarakat.

Perlindungan dari eksploitasi, meliputi

1) Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi,
2) Perlindungan  dari  keterlibatan  dalam  pekerjaan  yang  mengancam

kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak,
3) Perlindungan dan penyalahgunaan obat bius dan narkoba,
4) Perlindungan upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak, dan
5) Perlindungan  dari  proses  hukum bagi  anak  yang  didakwa atau  diputus

telah melakukan pelanggaran hukum.

6       Cholics, ‘’Masalah Anak Jalanan’’, http : //cholics.blogspot.com/, diakses pada tanggal 27
mei 2015

 



Dalam UUD 1945 Pasal  34 ayat  (1)  “anak terlantar  itu  dipelihara oleh

negara” bermakna pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan

dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak-hak asasi anak

terlantar dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia

pada  umumnya.  Mereka  perlu  mendapatkan  hak-haknya  secara  normal

sebagaimana layaknya anak, yaitu 

a) Hak sipil dan kemerdekaan (civil rights and freedoms), 
b) Lingkungan keluarga dan pilihan  pemeliharaan (family  envionment  and

alternative care),
c) Kesehatan dasar dan kesejahteraan (basic health and welfare), 
d) Pendidikan, rekreasi dan budaya (education, laisure and culture activites),

dan
e) Perlindungan khusus (special protection). 

Penanganan anak jalanan di seluruh wilayah kota besar di Indonesia belum

mempunyai  model  dan  pendekatan  yang  tepat  dan  efektif.  Pembinaan  dan

pemberdayaan  pada  lingkungan  keluarga  belum  banyak  dilakukan,  sehingga

penanganannya selama ini cenderung tidak efektif.  Keluarga merupakan “pusat

pendidikan, pembinaan dan pemberdayaan pertama” yang memungkinkan anak-

anak itu tumbuh dan berkembang dengan baik, sehat dan cerdas. Pemberdayaan

keluarga  dari  anak  jalanan,  terutama  dari  segi  ekonomi,  pendidikan  dan

agamanya,  diasumsikan merupakan basis  utama dan model  yang efektif  untuk

penanganan dan pemberdayaan anak jalanan.

Berdasarkan adanya kenyataan tersebut diatas yang menjadi latar belakang penulis

untuk  memilih  judul  “Pelaksanaan  Pemenuhan  Hak  Pendidikan  Terhadap

Anak Jalanan Sesuai Dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 20

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 9 Ayat (1) Undang

– Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Konvensi

Hak Anak “.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak jalanan

sesuai dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat (1)

 



tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 9 Ayat (1) Undang – Undang

Nomor  23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan  Anak dan Konvensi  Hak

Anak ?

2. Apa  saja  hambatan  dalam  pelaksanaan  pemenuhan  hak  pendidikan

terhadap anak jalanan ?

3. Apakah  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  –  hambatan

yang  terjadi  dilapangan  dalam pelaksanaan  pemenuhan  hak  pendidikan

pendidikan terhadap anak jalanan ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan penelitian dari

penulis yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan

terhadap anak jalanan sesuai  dengan Undang –  Undang Nomor  20

Tahun 2003 Pasal 5 Ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional  jo

Pasal 9 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak

2. Untuk  mengetahui  hambatan  -  hambatan  dalam  pelaksanaan

pemenuhan hak pendidikan terhadap anak jalanan

3. Untuk  mengetahui  dan  memahami  upaya  yang  dilakukan  untuk

mengatasi  hambatan  –  hambatan  yang  terjadi  dilapangan  dalam

pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak jalanan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis,  maka manfaat dari

penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis 

 



Penelitian  ini  diharapkan dapat  berguna untuk kemajuan dibidang ilmu

hukum khususnya  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pemenuhan  hak

pendidikan terhadap anak jalanan sesuai dengan Undang – Undang Nomor

20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional  jo

Pasal  9  Ayat  (1)  Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang

Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak untuk anak jalanan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan  adanya  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah

pengetahuan dan wawasan bagi penulis untuk mengembangkan teori

berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diangkat,  serta  sebagai  syarat

akademis untuk mendapat gelar sarjana (S1) di bidang Ilmu Hukum.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian  ini  diharapkan  masyarakat  untuk  tidak  mengucilkan  atau

menghina  anak jalanan yang tidak  sekolah  atau  tidak  lulus  sekolah

dengan kata – kata atau perbuatan yang tidak sepantasnya.

c. Bagi Pemerintah

Dengan  adanya  penelitian  ini  diharapkan  peran  pemerintah  lebih

ditingkatkan  dan  lebih  mendekatkan  diri  dengan  masyarakat

berekonomi rendah (anak jalanan) dalam hal riwayat pendidikan demi

adanya kemajuan sumber daya manusia warga negaranya.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan  dari  penelitian  ini  diharapkan  mampu  untuk  menyelesaikan

permasalahan  anak  jalanan  yang  masih  belum  mendapatkan  pendidikan  yang

layak  dan  dapat  membantu  Dinas  Sosial  dan  Dinas  Pendidikan  Kota  Malang

untuk melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.

 



F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan

Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  pendekatan  secara

yuridis  sosiologis  yakni  melihat  hukum  yang  didasarkan  pada  ketentuan

perundang-undangan  yang  berlaku  dengan  dikaitkan  pada  teori  hokum  serta

dengan  melihat  kenyataan  yang  ada   dalam  masyarakat.  Dengan  metode

pendekatan ini pendekatan masalah dilakukan dengan cara menggali keterangan

dari  berbagai  pihak  terkait  sebagai  kajian  dalam  proses  pembahasan  dengan

membandingkan teori dan kenyataan yang berdasarkan perundang-undangan yang

berlaku, serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dan dengan melihat kenyataan

yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi  yang akan dijadikan tempat  penelitian adalah di wilayah sekitar

Alun-alun Kota Malang, Lampu merah Lapangan Rampal, Lampu merah Lembah

Dieng, dan Lampu merah Gunung Sari Intan Kaliurang (Untuk mencari informasi

pada anak jalanan).

Penulis  memilih  beberapa  tempat  tersebut  karena  pernah  melihat  dan

mengamati anak jalanan didaerah tersebut dan juga masih banyak anak jalanan

yang berada dijalan untuk mengemis maupun mengamen pada jam-jam sekolah,

oleh sebab itu saya tertarik untuk melakukan penelitian dari objek yang ada di

lokasi. 

Dan Dinas Pendidikan Kota Malang ( untuk mencari pada wakil pemerintah yang

sebagaimana telah diberikan mandat untuk menjalankan undang-undang terutama

dalam hal pendidikan khususnya anak jalanan ). Serta Dinas Sosial Kota Malang (

untuk  mencari  informasi  pada  pengurus  Dinas  Sosial  yang  bergerak  dalam

pembinaan anak jalanan ) dan Lembaga Mitra Dinas Sosial Kota Malang yaitu

Griya  Baca  (Untuk  mencari  informasi  pada  pengurus  yayasan  yang  bergerak

dalam bidang pembinaan anak jalanan).

 



3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah jenis data primer yang langsung dari sumber

utama tanpa adanya perantara yang didapat melui proses interview/wawancara

atau observasi pada tempat yang diteliti. Wawancara ini dilakukan kepada anak

jalanan  di  daerah  Kota  Malang,  pihak-pihak  dari  Dinas  Sosial  dan  Dinas

Pendidikan Kota  Malang serta  masyarakat  dengan sistem terbuka,  sehingga

jika ada pertanyaan yang belum dicantumkan dalam daftar pertanyaan dapat

langsung ditanyakan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder  diperoleh dengan cara studi kepustakaan melalui

bahan-bahan  literature  yaitu  Undang-undang  dan  Peraturan-peraturan,  studi

dokumentasi melalui dokumen atau arsip-arsip dari pihak yang terkait dengan

cara mencatat atau meringkas dokumen-dokumen, serta penelusuran situs-situs

internet yang berhubungan.

4.Pengumpulan Data

a. Observasi

Data yang didapatkan oleh penulis  secara langsung pada sumber utama

terhadap anak jalanan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis

dengan cara melakukan pengamatan di sekitar Alun-alun Kota Malang, Lampu

merah Lapangan Rampal,  Lampu merah Lembah Dieng,  dan Lampu merah

Gunung Sari Intan Kaliurang (Untuk mencari informasi pada anak jalanan).

b. Interview/Wawancara

 



Peneliti melakukan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dan yang

dianggap mengetahui pada permasalahan yang diangkat oleh penulis. Antara lain :

anak  jalanan  di  wilayah  Kota  Malang,  pihak  pihak  dari  Dinas  Sosial  (Mas

Vasvahis  Sofhal  Sarifuddin,  pengurus  yang  bergerak  dalam  pembinaan  anak

jalanan), dan pihak – pihak dari Dinas Pendidikan Kota Malang (Bapak Hariadi,

Kepala bidang PNFI) dan pihak – pihak dari Lembaga Mitra Dinas Sosial Kota

Malang yaitu Griya Baca (Ibu Tri, pengurus Griya Baca Kota Malang)

c. Studi Pustaka

Peneliti melakukan  pengumpulan data dengan cara penelusuran terhadap

bahan  –  bahan  kepustakaan  yaitu  buku  –  buku  atau  jurnal  yang  berkaitan

dengan permaslahan yang diangkat penulis. 

d. Internet

Peneliti melakukan penelusuran dari internet atau website yang berkaitan

untuk melengkapi data atau bahan hukum.

e. Studi Dokumen

Peneliti  melihat  atau menganalisis  dokumen-dokumen yang dibuat  oleh

subjek sendiri atau olehorang lain tentang subjek.

Sejumlah  besar  fakta  dan  data  tersimpan  dalam  bahan  yang  berbentuk

dokumentasi.  Sebagian  besar  data  yang  tersedia  adalah  berbentuk  Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional , Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, PERPRES, PERDA

Kota  Malang  Nomor  9  Tahun  2013  Tentang  Penanganan  Anak

Jalanan,Gelandangan, dan Pengemis ,surat-surat, laporan, foto, dan sebagainya.

f. Analisa Data 

 



Teknik yang dipakai adalah Deskriptif Kualitatif, penelitian tentang riset

yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.Kesimpulannya

secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai

dengan permaslahan dalam penelitian ini.

G. Rencana Sistematika Penulisan

Pada  penelitian  yang  dibuat  oleh  penulis  terdapat  4  bab  yang  akan

membantu  penulis  dan  pembaca  untuk memahami penelitian  yang  diangkat

oleh penulis. Sistematika penulisannya sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada  bab  pertama  ini  memuat  apa  –  apa  sja  yang  melatarbelakangi

pemilihan  judul  penulisan  judul  skripsi  serta  menjadi  pengantar  umum

dalam memahami penulisan skripsi ini, bab I ini berisikan latar belakang,

rumusan  masalah,  tujuan  penelitian,  manfaat  penelitian,  kegunaan

penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini memuat penjelasan dari teori – teori tinjauan umum tentang

anak dan anak jalanan, tinjauan umum tentang hak atas pendidikan (hak

pendidikan  dalam  konstitusi  negara  atau  UUD  1945,  hak  pendidikan

dalam  kovenan  internasional  hak-hak  ekonomi  sosial  dan  budaya  atau

EKOSOB,  hak  pendidikan  dalam  hak  asasi  manusia,  hak  pendidikan

dalam undang-undang pendidikan,  hak  pendidikan  dalam konvensi  hak

anak), tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan

di  bidang pendidikan yang berhubungan dengan  penelitian  dari  penulis

untuk membantu penulis dalam membahas permasalahan yang diangkat

oleh penulis.

3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

 



Pada bab III berisi tentang uraian – uraian atau pembahasan dari pokok

permasalahan  yang  diangkat  oleh  penulis  yaitu  tentang  pelaksanaan

pemenuhan hak pendidikan terhadap anak jalanan sesuai dengan Undang –

Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat (1) tentang Sistem Pendidikan

Nasional  jo Pasal 9 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak di Kota Malang serta

hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak

jalanan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan – hambatan

yang  terjadi  dilapangan  dalam pelaksanaan  pemenuhan  hak  pendidikan

pendidikan terhadap anak jalanan.

4. BAB IV : PENUTUP

Pada  Bab  IV  merupakan  bab  terakhir  yaitu  penutup  yang  berisikan

kesimpulan serta saran dari penelitian hukum yang diangkat oleh penulis.

 


