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BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam Bab I pendahuluan ini akan dibahas hal-hal, sebagai berikut : 1) Latar 

belakang, 2) Identifikasi masalah, 3) Rumusan masalah, 4) Tujuan penelitian, 

5) Batasan masalah, 6) Manfaat penelitian, 7) Penegasan istilah 

1.1 Latar Belakang 

Anak jalanan merupakan suatu permasalahan yang belum teratasi oleh 

bangsa Indonesia. Terutama di kota-kota besar, seperti Kota Malang. Anak 

jalanan tersebut, merupakan suatu pandangan yang kurang begitu bagus. 

Menurut UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan 

generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan dari 

pemerintah. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 pasal 34, ayat (1) yang berbunyi: Fakir miskin dan anak-anak terlantar 

dipelihara oleh Negara. 

Dalam menegakkan hak anak, hal ini terus diperjuangkan oleh Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) bagaimana tercantum dalam, Universal Declaration of 

Human Right, mulai dari hak hidup, hak kemerdekaan, hak kesejahteraan, hak 

pengasuhan, hak perlindungan, hak memperoleh pendidikan, hak menjalankan 

agama sesuai dengan keyakinannya, sebagaimana manusia memiliki martabat, 

nilai-nilai kebebasan, dan dalam lingkungan kebebasan yang lebih luas. 

(Marwan, 2015:14) 
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Dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

(UUD) tahun 1945, pada pasal 28B ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap 

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak 

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (amandemen/perubahan 

kedua). Konsekuensi dari ketentuan pasal 28b Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindak lanjuti dengan membuat 

kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak. (Marwan, 

2015:14) 

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif arus pembangunan 

yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknoloogi (iptek), serta perubahan gaya dan cara hidup 

sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam 

kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku 

anak. Penyimpangan tingkah laku atau perubahan melanggar hukum yang 

dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak. Data 

anak yang berhadapan dengan hukum dari Dirjen Pemasyaraktan menunjukkan 

bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan norkoba, 

psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat. 

Anak jalanan merupakan salah satu contoh semakin maraknya pergaulan 

bebas dikalangan remaja yang hingga saat ini semakin tahun semakin 

mengalami peningkatan. Luputnya pengawasan orang tua terhadap anaknya 

menjadikan ini salah satu faktor yang membuat mereka melakukan 

penyimpangan secara tingkah laku sosial. Namun anak jalanan disini tidak 

hanya anak yang melakukan tindakan-tindakan yang berada diluar norma, anak-
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anak dibawah umur yang menjadi pengemis atau pengamen seolah menjadi 

bagian dari kehidupan anak jalanan. 

Kurangnya pengawasan orang tua serta lemahnya tindakan pemerintah 

membuat mereka semakin bebas dalam kehidupannya. Tak jarang anak jalanan 

ini menimbulkan masalah yang meresahkan masyarakat sekitar, aksi 

kriminalitas yang dilakukan anak jalanan dengan jelas menyadarkan kita bahwa 

tidak adanya peran orang tua dan tindakan tegas dari pemerintah. Anak yang 

seharusnya mendapat pendidikan, mendapat perhatian dari orang tua, keluarga, 

dan masyarakat malah lebih menyenangi kehidupan bebas diluar tanpa adanya 

pengawasan dari orang-orang terdekat. 

Pada anak jalanan, hak dan kewajibannya kurang diperhatikan dengan baik. 

Maka dari itu, perlu adanya perhatian yang khusus dari pemerintah, dan 

masyarakat sekitar, sehingga hak dan kewajiban tersebut dapat terpenuhi 

dengan baik, seperti anak pada umumnya. Dinegara Indonesia itu sendiri, anak 

jalanan tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah itu sendiri. Hal ini 

menyebabkan banyak anak-anak Indonesia, dimana sebagai anak penerus 

bangsa mengalami degradasi moral dan etika, dikarenakan tidak adanya 

payung atau lembaga pemerintah untuk mengayomi anak-anak jalanan untuk 

mencapai apa yang mereka cita-citakan. 

DiIndonesia itu sendiri, anak jalanan dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan yang begitu signifikan, terutama dikota-kota besar.Jumlah anak 

jalanan (anjal) terus meningkat. Saat ini tercatat di Kementerian Sosial 

(Kemensos) mencapai sekitar 4,1 juta (2016). Menteri Sosial Khofifah Indar 
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Parawansa menyebutkan jumlah anak jalanan meningkat 100 

persendibandingkan 2015.  

Di Malang data anak jalanan berdasarkan identifikasi razia per tanggal 20 

Agustus 2015 mencapai 72 anak sedangkan pada tahun 2016 anak jalanan yang 

berhasil di identifikasi razia sebanyak 45 anak. (Data Dinsos Kota Malang 

th.2016) 

Pemerintah Kota Malang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Malang 

Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan Anak Jalanan, Pengemis, dan 

Gelandangan. Dengan adanya, peraturan pemerintah ini, diharapkan akan 

menanggulangi permasalahan mengenai anak jalanan. Akan tetapi, dengan 

adanya peraturan ini, belum dapat menanggulangi anak jalanan secara 

keseluruhan. 

Di Malang sendiri sudah banyak sekali kelompok masyarakat yang 

mendirikan tempat naungan anak-anak jalanan, contohnya Griya Baca dan 

Pondok Pesantren Salafiyah Sabilul Hikmah. Pondok Pesantren Salafiyah 

Sabilul Hikmah beralamat di Jl.Polowijen I/190 RT 04 RW 02, Kecamatan 

Belimbing, 65126 Kota Malang. Gus Ubaidillah Hamid “G” sebagai pendiri 

sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Sabilul Hikmah . Hingga saat 

ini, ada 71 anak jalanan yang dibina di Ponpes ini. Di tempat tersebut, anak-

anak mendapat pendidikan non-formal dan mendapat pembinaan secara 

khusus, ditempat tersebut mereka dibina agar dapat diterima kembali oleh 

keluarga dan masyarakat. Di tempat tersebut, anak-anak mendapat pendidikan 
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non-formal dan mendapat pembinaan secara khusus, ditempat tersebut mereka 

dibina agar dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat. 

Bercermin dari masalah diatas, maka perlu adanya bentuk nyata dari 

pemerintah kota Malang dalam melindungi anak jalanan beserta hak-nya. 

Dengan adanya bentuk kepedulian dari pemerintah, maka secara jelas 

pemerintah telah membuktikan kinerjanya melaksanakan tugasnya “anak 

jalanan, pengemis, dan gelandangan dipelihara oleh negara”. 

Adanya perlindungan anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam 

suatu masyarakat, dengn demikian maka perlindungan anak harus diusahakan 

dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dn bermasyarakat. (Arif Gosita 

1993:103) 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah diatas 

maka dapat diidentifikasikan masalah penelitian yaitu: 

1. Pergaulan bebas yang menarik mereka untuk ikut menjadi bagian dari anak 

jalanan. 

2. Pemerintah kurang tanggap dalam menangani anak jalanan. 

3. Pemerintah kurang mengfasilitasi tempat atau yayasan penampungan anak 

jalanan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah, maka peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana model pembinaan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren 

Salafiyah Sabilul Hikmah? 
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2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pondok Pesantren Salafiyah Sabilul 

Hikmah? 

3. Apa solusi yang diambil oleh pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Sabilul 

Hikmah untuk menghadapi kendala tersebut? 

1.4 Tujuan Penelitian  

  Adapun tujuan  penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui model pembinaan yang dilakukan Pondok Pesantren 

Salafiyah Sabilul Hikmah. 

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Pondok Pesantren 

Salafiyah Sabilul Hikmah. 

3. Untuk mengetahui solusi yang diambil oleh Pondok Pesantren Salafiyah 

Sabilul Hikmah dalam menghadapi kendala yang terjadi. 

1.5 Batasan Masalah 

Maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yaitu mengetahui 

bagaimana model pembinaan yang dilakukan Pondok Pesantren Salafiyah 

Sabilul Hikmah dalam membina anak jalanan serta mengetahui peran yayasan 

diluar lingkup pemerintahan dalam memberikan dampak positif berkurangnya 

anak jalanan di kota Malang. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Penelitian Secara Teoritis 

1. Merupakan salah satu upaya didalam memberikan konstribusi dalam 

melindungi hak anak jalanan di seluruh Indonesia. 
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2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan masukan terhadap 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

1.6.2 Manfaat Penelitian Secara Praktis 

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Malang dengan adanya penelitian ini 

diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan 

sumbangan pengetahuan tentang bagaimana peran sebuah yayasan diluar 

pemerintahan dalam membina anak jalanan. 

2. Bagi kommunitas Anak Jalanan, diharapkan dengan adanya penelitian ini 

dapat menjadi awal anak jalanan mau merubah diri menjadi pribadi yang 

lebih baik. 

3. Bagi Pemerintah khususnya dinas sosial dengan adanya penelitian ini dapat 

dijadikan acuan untuk lebih mengoptimalkan perannya meminimalisir anak 

jalanan di kota Malang. 

1.7 Penegasan Istilah 

 Untuk menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan judul laporan ini, 

maka penulis perlu memberikan penegasan atau pengertian pada istilah-istilah 

dalam judul tersebut yang sekaligus menjadi batasan dalam pembahasan 

selanjutnya: 

1. Pembinaan 

 Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, 

uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang 

sebesar-besarnya”. (Musanef,1991:11) 
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2. Anak Jalanan 

Menurut pandangan Suyanto dalam Nugroho (2010: 5), “anak jalanan 

adalah anak-anak yang tersisih,marjinal, dan teralienasi dari perlakuan kasih 

sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus 

berhadapan denganlingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak 

bersahabat. 

3. Pondok Pesantren 

Menurut Departemen Agama RI, pesantren adalah lembaga pendidikan 

keagamaan yang mempunyai kekhasan tersendiri dan berbeda dengan 

lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan di pesantren meliputi pendidikan 

Islam, dakwah, pengembangan kemasyarakatan dan pendidikan lainnya 

yang sejenis. Para peserta didik dalam pesantren disebut santri yang 

umumnya menetap di Pesantren. Tempat dimana santri menetap, di 

lingkungan Pesantren disebut dengan istilah Pondok. Dari sinilah timbul 

istilah Pondok Pesantren. 

Ditinjau dari segi historisnya, Pondok Pesantren adalah bentuk lembaga 

pendidikan pribumi tertua di Indonesia. Pondok Pesantren sudah dikenal 

jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sejak Islam masuk ke Indonesia 

terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan dunia 

pendidikan pada umumnya. 

 


